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Wielkanoc
Już od tygodni na sklepowych witrynach i półkach wielkanocne zajączki i baranki coraz natarczywiej nęcą
nasz wzrok namawiając: wejdź! Jeśli
już wejdziemy w misternie i fachowo zaplanowany labirynt regałów,
uświadamiamy sobie, że „tego mi
brak”, a tamto „jest mi niezbędne”.
Wychodzimy z połyskującymi firmowymi torbami pełnymi różności,
których faktyczną przydatność zweryfikujemy w domu.
Wielkanoc jeszcze się nie skomercjalizowała tak bardzo jak Boże
Narodzenie, ale handlowcy robią
wszystko, aby kwestię „wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad
Świętami Wielkiej Nocy”, z rejonu
teoretycznych rozważań przenieść
do sklepowej kasy.
A w domu? Tradycję przygotowywania wielkanocnych przysmaków
zastępują gotowe produkty: pseudo
mazurki czy pasztety przemielone
tak dokładnie, że nie wiadomo, co
w nich jest. Ale jest. – Szybko i łatwo. Nie ma stresu i ryzyka, że baba
oklapnie, że coś się przypali. A że nie
jest tak smacznie jak u babci? – To
znak czasu, podobnie jak naklejanki na pisankach, bo własnoręcznie
przyozdabiane kraszanki to już zamierzchła historia.
Czy oprócz zakupowego szaleństwa
i zastawionego stołu te święta mają
dla nas jakieś głębsze znaczenie?
Wielkanoc stała się dla wielu z nas
okazją do wykorzystania dodatkowych wolnych dni w pracy, zrobienia zakupów, czy spotkania z bliskimi. Głębszy wymiar tych świąt staje
się do nich tylko dodatkiem.
Jeszcze nie tak dawno temu Wielki
Tydzień, jako tydzień zadumy i refleksji, miał duże znaczenie dla
wielu Polaków-katolików. Teraz to
bardziej tydzień wielkich zakupów,
mających finał w Wielki Piątek.
Za to w Wielką Sobotę jest prawie
tak, jak dawniej. Ze święconką do
kościoła przychodzi tłum ludzi, których czujny wzrok omiata wystrojonych wiernych i zakryte śnieżnobiałymi serwetkami wielkanocne
koszyczki. Kiedy ksiądz rozpoczyna
ceremonię święcenia, trzeba unieść
serwetkę do góry i odsłonić zawartość koszyczka…
Po zakończeniu święcenia potraw
niektórzy z nas oddychają z dumą

i z ulgą. Z dumą, bo daliśmy dobry
przykład dzieciom; z ulgą, bo kiszki
grają już radosnego marsza i z czystym sumieniem możemy wracać
do domu.
W wielkanocną niedzielę rozlega
się zajadłe stukanie w smartfony.
Sms-y z życzeniami biegną w eter,
a z kuchni dobiegają smakowite zapachy. – Żeby tylko nie zapomnieć
podzielić się święconką – martwi się
gospodyni domu.
Najmłodsi nie uśmiechają się już na
widok słodyczy. Oczekują od zajączka nie upominków, ale darów. Im
droższe, tym lepsze.
Przeżycia religijne i sam stosunek
do religii to sprawa osobista. Dla jednych te święta ciągle są związane ze
śmiercią Jezusa i Jego zmartwychwstaniem, dla innych – świętem
zajączka i prezentów. Tutaj chwila
refleksji nie zawadzi.
Wydaje się, że w naszym obecnym
przeżywaniu Świąt Wielkanocnych
jest pewna niekonsekwencja. Słowo
‘święta’ sugeruje dni, w których można, a nawet wypada, świętować, radować się. Jeśli jednak odwołamy
się nawet do samej tylko tradycji,
w zasadzie całe przeżywanie sensu Świąt Wielkanocnych powinno
mieć miejsce w okresie je poprzedzającym.
Służy temu okres Wielkiego Postu
i Wielki Tydzień, który teraz często
wykorzystujemy na mycie okien,
odkurzanie dywanów i na przygotowywanie potraw. – I oczywiście na
świąteczne zakupy. Właśnie ten poprzedzający okres świąt „stracił na
ważności” na rzecz komercjalizacji.
– Został niejako przez nią wyparty.
Święta religijne i szacunek dla tradycji był dla wcześniejszych pokoleń
sprawą świętą. Do dzisiaj doroczne
święta, w tym te wielkanocne, pozwalają nam, a przynajmniej zachęcają do tego, aby odejść od prozy
dnia codziennego, wejść w nieco
inny wymiar bytowania. Odmierzają
też nasz czas, przypominając, że
mija kolejny rok naszego życia.
Zachęcają do oderwania się od pogoni za dobrami materialnymi na
rzecz zadumy i refleksji.
A wielkopostne rozważania? Może
ktoś przez chwilę zastanowi się nad
sensem życia, ale szybko dojdzie do
łatwego wniosku, że sensem życia

jest śmierć. I już. Któżby jednak
myślał teraz o śmierci? To przecież
średniowieczny relikt – „memento
mori”. A jest tyle ważnych spraw
na głowie: rachunki do zapłacenia
i rozciąganie wypłaty, żeby wystarczyło na prezenty. Jako się rzekło,
świętowanie podczas świąt jest jak
najbardziej na miejscu.
Oprawa Świąt Wielkanocnych
różni się nieco od Świąt Bożego
Narodzenia. Towarzyszą im nieco
inne nastroje. Wielkanoc, obchodzona na pamiątkę cierpienia i śmierci
Jezusa, raczej powinna kojarzyć się
z powagą, ale ma w sobie więcej radości, niż Boże Narodzenie. Może
sprawia to pora roku, może wesoły zajączek roznoszący jajka, może
wielkanocne śniadanie, które przebiega w innej, mniej dostojnej atmosferze niż wigilijna kolacja?
Ale czas jest nieubłagany i mija szybko. W domu, dzieci zapoznają się z
nowymi smartfonami i tabletami, a
dorośli zmagają się z poświątecznym
sprzątaniem. Wiele pań ma już z tyłu
głowy kolejne sprzątanie – u swoich
klientów – a wielu panów zaprzątają
myślówki o kolejnych tonach cegieł
i zaprawy, czy perspektywa montowania płyt gipsowo-kartonowych na
suficie.
W super hiper świątyniach handlu
balon świątecznych emocji pęka, co
objawia się kolejną zmianą sklepowych dekoracji. – I po świętach.
Ale nie narzekajmy. Uśmiechajmy
się przy rodzinnym stole, patrzmy,
jak znikają z niego kolejne porcje jajek i wielkanocnych potraw, cieszmy
się z radości dzieci obdarowanych
najnowszymi zdobyczami techniki.
– Przecież między innymi na to pracujemy.
To, ile w naszych świętach będzie
tradycji i duchowej głębi, a ile komercjalizmu, zależy od nas. Może
jednak warto zadbać o to, żeby te
Święta Wielkanocne nie pozostały
w naszej pamięci tylko jako kolejna
okazja do świętowania jak urodziny
czy imieniny, żeby nie do końca stały się świętami skomercjalizowanymi. Żeby nie pozostała po nich pustka i wewnętrzny niedosyt, pomimo
sytości, którą zapewnią nam suto
zastawione stoły.
Michał Nowacki
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Co słychać w Antwerpii

Źródło: www.kgva.be

Niepowtarzalny widok
Wysoka na 123 metry wieża OnzeLieve-Vrouwekathedraal to najwyższy budynek w Antwerpii. Od
kwietnia do września otwarta jest
dla publiczności.
Rozciąga się z niej wspaniały widok
na Antwerpię i okolicę. Przy dobrej pogodzie można gołym okiem
zobaczyć Sint-Romboutstoren w
Mechelen, a nawet Atomium w
Brukseli.
Szczegóły na stronie:
https://www.antwerpen.be/nl/
info/58b6c478a67793c1925c0c2e/
beklim-de-kathedraaltoren-voor-een-uniek-uitzicht
Koniec z koczowaniem rodziców
przed szkołami
Od roku szkolnego 2018-2019
Antwerpia wprowadza w życie system rejestracji online zapisów
do szkół ponadpodstawowych.
Trwające do tej pory konsultacje
kilku oświatowych podmiotów zostały z sukcesem zakończone i od
przyszłego roku szkolnego system
zapisu dzieci do szkoły ponadpodstawowej będzie taki sam jak do
szkoły podstawowej. Oznacza to koniec szkolnych kolejek i koczowania
rodziców pod szkołami.
Znajdź swój skradziony przedmiot
na stronie w internecie. Nowa usługa antwerpskiej policji
Czy kiedykolwiek zostałeś okradziony i nadal nie odzyskałeś swojej własności? Teraz antwerpska
policja umożliwia poszkodowanym
mieszkańcom wyszukiwanie skradzionych przedmiotów na nowo otwartej stronie internetowej: (https://
www.politieantwerpen.be/verloren-voorwerpen). Na stronie umieszczane są tylko i wyłącznie przedmioty
pochodzące z przestępstwa.
Wcześniej policja zapraszała okradzionych obywateli do siebie, aby
przyjrzeli się, czy wśród odzyskanych

przedmiotów nie ma ich własności.
Teraz można to sprawdzić na stronie
policji i nie trzeba przychodzić na
komisariat. Policja regularnie odzyskuje skradzione kosztowności
i nie zawsze wie, kto jest ich właścicielem. Z kolei poszkodowanym
czasami trudno jest odzyskać swoje
rzeczy, zwłaszcza jeśli nie mają numeru seryjnego.

czekoladą w przeszłości i teraźniejszości? Jak antwerpska czekolada
stała się znana na całym świecie?
MAS zaprasza na wędrówkę po świecie czekolady.
Wstęp gratis.
W godz. od 10.00 do 17.00, do niedzieli 3 września.
Kijkdepot, Hanzestedenplaats 1,
2000 Antwerpen

Jeżeli ktoś rozpozna na stronie
przedmiot należący do niego, musi
wypełnić formularz wprowadzając
do niego swoje dane. Policja skontaktuje się z nim jak najszybciej.

Nowa rowerowa mapa miasta
Pokazuje nie tylko miejskie trasy, ale
podaje także adresy kafejek, restauracji, miejsc wartych zobaczenia, polecanych na lunch czy kawę, a także
sklepów ze sprzętem rowerowym i
innych. Mapa jest dostępna gratis
we wszystkich punktach informacji turystycznych. Pobrać ją można
ze strony: https://www.google.com/
maps/d/u/0/viewer?hl=nl&authuse
r=0&mid=1tJ49zuioV6_slUq0_Jt15b
wQXjc&ll=51.216512100000045%2C
4.420710999999983&z=12
Szczegóły: http://www.visitantwerpen.be/nl/vervoer-nl/fietsen-in-antwerpen

Pierwsza restauracja w Antwerpii
bez personelu
Restauracja De Serre na Lange
Gasthuisstraat to lokal, gdzie automatyzacja i digitalizacja są w pełni
wykorzystane, a jedyni pracownicy
to kucharze. Klienci za pomocą aplikacji na telefonie mogą przeglądać
menu i zamawiać dania, a jednocześnie zapoznać się z wartościami
odżywczymi każdego posiłku. Po
złożeniu zamówienia płaci się w
automacie usytuowanym z przodu
sali. Kiedy danie jest gotowe, klient
zostaje o tym powiadomiony, może
je odebrać i skonsumować.

Źródło: www.resengo.com

Restauracja jest częścią StartupVillage i powstała z inicjatywy miasta Antwerpia. „Lokal przyszłości”
ma około 200 miejsc siedzących i
jest miejscem do testowania nowych
technologii, które mogą inspirować
innych menedżerów lokali gastronomicznych.
De Serre, Lange Gasthuisstraat 2931, 2000 Antwerpen
Chocolate Secrets w MAS
Jak czekolada podbiła świat? Kiedy
w Belgii powstały pierwsze fabryki
czekolady? Jak wygląda plantacja
kakao? Jaka jest różnica pomiędzy

Szkolenie w Polsce dla antwerpskich policjantów
Burmistrz Antwerpii Bart De Wever
wysyła pięciu członków lokalnej policji do Polski na szkolenie,
którego celem jest przygotowanie funkcjonariuszy
do wykonywania czynności ratowniczych w sytuacji
zagrożenia czynnikami o
charakterze chemicznym,
biologicznym, radiologicznym, nuklearnym oraz
materiałami wybuchowymi
(CBRNE).
„W chwili obecnej nie ma
dowodów na taki atak, ale
antwerpska policja bez
wątpienia ma niewystarczającą wiedzę w tej dziedzinie” – podkreślił rzecznik policji
Wouter Bruyns. Dlatego burmistrz
i szef policji dali zielone światło dla
szkolenia antwerpskich policjantów.
Będą oni pracować z jednostkami
antyterrorystycznymi polskiej policji i z Uniwersytetem Łódzkim.
Policjanci po powrocie do Antwerpii
przeszkolą następnych funkcjonariuszy oraz pracowników opieki
zdrowotnej. Pieniądze na szkolenie
wyłożyła Unia Europejska.
Opracowała: Barbara Kamińska
Źródła: antwerpen.be, gva.be, hln.
be, nieuwsblad.be
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Antwerpia - miasto niezwykłe
Onze Lieve Vrouwekathedraal
Antwerpska katedra to największy
kościół gotycki w Belgii, jedna z
najpiękniejszych świątyń gotyckich w tym kraju, a zarazem jedna
z najwyższych budowli sakralnych
na świecie. Budowana była prawie
200 lat, od 1352 do 1521 roku, w
znacznej części przez Jana i Pietera
Appelmansów w połowie XV wieku. W wyniku niejednej przebudowy katedra nabrała cech innych
stylów, stanowiąc obecnie ciekawą ich mieszankę. Oprócz gotyku
znajdziemy tam także elementy baroku, renesansu czy stylu
rokoko. Dziś katedra jest
chlubą i dumą Antwerpii.

odbudowę przeznaczono wszystkie
dostępne wówczas środki finansowe
i jak można się domyślać na dokończenie budowy południowej wieży
znowu zabrakło pieniędzy.
W 1559 roku kościół uzyskał status
katedry stając się jednocześnie główną świątynią biskupa antwerpskiego. Siedem lat później, zaledwie 33
lata po wybuchu pożaru, protestanci
zdemolowali kościół niszcząc i grabiąc znaczną część jego wyposażenia.

Historia powstania katedry
Jej patronką jak również miasta Antwerpia
jest Matka Boska. W IX
wieku, w miejscu, gdzie
obecnie mieści się katedra, antwerpscy katolicy
postawili Matce Boskiej
niewielką kapliczkę, która
w 1124 roku zyskała status
kościoła parafialnego. W
XII wieku wybudowano w
tym miejscu większy kościół romański, a dwieście
lat później, w roku 1352,
rozpoczęła się budowa no- Źródło: www.nietransparentnie.pl
wego kościoła. Świątynia
miała być największym tego typu Katolicyzm powrócił do Antwerpii
obiektem w całych Niderlandach i dopiero pod koniec XVI wieku, ale
świadczyć o bogactwie miasta oraz niestety spokój nie trwał długo.
oddaniu i miłości antwerpskich ka- Kiedy miasto opanowali Francuzi,
tolików do Matki Boskiej.
rozważali oni pomysł zburzenia
katedry. Na szczęście do tego nie
W roku 1521 kościół był gotowy. doszło, jednak w 1794 roku francuPółnocna wieża, wysoka na 123 scy rewolucjoniści ograbili kościół i
m, nosząca flamandzką nazwę wywieźli z niego do Paryża wiele bezStadstoren, pierwotnie spełniała cennych dzieł, w tym trzy arcydzieła
funkcje Beffroi – najwyższej w mie- Rubensa. Wróciły one do Antwerpii
ście wieży z dzwonami ostrzegają- dopiero na początku XIX wieku. W
cymi mieszczan przed niebezpie- tym samym czasie udało się całczeństwem. Wieża ta zawsze była kowicie odrestaurować katedrę i
własnością miasta Antwerpii, nigdy odnowić jej wystrój. Kolejne prace
zaś katedry. Natomiast na budowę restauratorskie zakończono dopiepołudniowej wieży pieniądze mia- ro pod koniec XX i w pierwszych
ła wyłożyć parafia. Niestety, środ- latach XXI wieku. Katedra przyciąków finansowych nie wystarczyło, ga co roku setki tysięcy turystów z
dlatego południowa wieża sięgała całego świata, a mieszkańcom służy
zaledwie trzeciej kondygnacji i nie nie tylko jako świątynia, ale również
była tak wysoka, jak pierwotnie za- jako muzeum i miejsce wielu spotkładano. Planowano dokończenie kań kulturalnych.
budowy południowej wieży, ale jej
los potoczył się inaczej. W nocy z Wnętrze katedry
5 na 6 października 1533 roku, w Siedmionawowe wnętrze zapiera
wyniku pożaru, zniszczona zosta- dech w piersi. Przepiękne witraże
ła większa część kościoła. Na jego rzucające barwne światło, niesa-

mowite sklepienia, figura Matki
Boskiej z Antwerpii, rzeźby, zdobienia – można by wyliczać bez końca.
Pogmatwana historia kościoła sprawiła, że nie przetrwał żaden element
średniowiecznego wystroju. To, co
dziś można zobaczyć w katedrze, pochodzi z epoki baroku. Na wystrój
wnętrza tego ogromnego kościoła,
oprócz flamandzkich malarzy i rzeźbiarzy, duży wpływ miały ówczesne
cechy kupieckie. Każdy z nich chciał
mieć w kościele swój własny ołtarz.
W pewnym momencie było ich aż
57.
Antwerpska katedra może się
poszczycić wieloma arcydziełami.
Przede wszystkim
pracami Rubensa.
„Zdjęcie z krzyża”,
to tryptyk namalowany w 1612
roku po powrocie
artysty z Włoch.
Z tym obrazem
związanych jest
kilka ciekawych
historii. Jedna z
nich opowiada
o genezie dzieła.
Powstało ono na
zamówienie cechu arkebuzerów
(arkebuzeria była
rodzajem lekkiej konnicy – przyp.
autora), który zwrócił się do artysty
z prośbą o namalowanie obrazu
przedstawiającego ich patrona, św.
Krzysztofa. Po ukończeniu zamówienia okazało się, że obraz namalowany przez Rubensa nie miał nic
wspólnego z wizją przedstawioną
przez arkebuzerów i cech zagroził artyście podjęciem kroków prawnych,
jeżeli nie domaluje wizerunku św.
Krzysztofa na jednym ze skrzydeł
tryptyku. Aby uniknąć kłopotów,
Rubens dodał umięśnionego olbrzyma na zewnętrznej stronie lewego
skrzydła, a cech to zaakceptował.
W tamtych czasach powszechną
praktyką było, że mistrzowie zlecali swoim uczniom wykonanie fragmentów zamówionych obrazów.
W pracowni Rubensa terminował
wówczas młody Antoon van Dyck,
który pracował nad twarzą Maryi
i ramieniem św. Marii Magdaleny.
Jak wieść niesie, zrobił to tak doskonale, że Rubens miał ogłosić, iż to on
jest tego autorem.
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„Zdjęcie z krzyża” Rubensa od chwili powstania jest dumą antwerpskiej
katedry i jednym z najbardziej podziwianych obrazów religijnych świata.
Na nim właśnie po raz pierwszy pojawiła się kobieta, która od tej pory stała się synonimem „rubensowskich
kształtów” – Maria Magdalena. W tej
roli malarz „obsadził” Izabelę Brant,
swoją pierwszą żonę, urodziwą flamandzką blondynkę o czarnych
oczach. Scena rozgrywa się nocą.
Widać milczenie, dostojność i powściągliwość. Matka Boska klęczy u
stóp Chrystusa, osuwającego się po
białym całunie. Po jej twarzy płyną
łzy. „Zdjęcie z krzyża” robi ogromne
wrażenie.
Kolejnym arcydziełem Rubensa,
które możemy podziwiać w antwerpskiej katedrze, jest zawieszone nad głównym ołtarzem
„Wniebowstąpienie” (1626 r.). To
obraz typowo barokowy, pełen cherubinków i błyszczących zdobień.
Trzecie dzieło to namalowany w
1610 roku tryptyk „Podniesienie
krzyża”. Pierwotnie był on ołtarzem

Źródło: www.nietransparentnie.pl

głównym w kościele św. Walpurgii
w Antwerpii. Został zrabowany w
1794 r. przez Francuzów i jako łup
wojenny znalazł się w Paryżu. Do
Antwerpii wrócił po kongresie wiedeńskim w 1815 r., ale ponieważ
kościół św. Walpurgii został w międzyczasie zburzony, dzieło Rubensa
umieszczono w prezbiterium katedry Najświętszej Marii Panny.
Uważa się, że „Podniesienie Krzyża”
– olej na desce dębowej o niezwykłych wymiarach 462 cm × 341 cm
– jest największym arcydziełem mistrza. Ciekawostką jest to, że surowiec dębowy do tego obrazu został
sprowadzony z polskiego Podlasia.
W drugiej kaplicy wisi czwarty obraz
Rubensa „Zmartwychwstanie” namalowany w 1612 r., przeznaczony
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do grobowca przyjaciela artysty, drukarza Jana Moretusa.
Inne warte obejrzenia dzieła, znajdujące się we wnętrzu antwerpskiej katedry,
to: rzeźba „Madonna
z dzieciątkiem” dzieło artysty z Liege
zwanego „Mistrzem
Marmurowych
Madonn”, anonimowa rzeźba „Matka
Boska z Antwerpii”,
witraż z arcyksiążęcą parą Albertem
i Izabelą podczas adoracji krzyża,
„Tron anielski” z pozłacanego i posrebrzanego drewna, rebatulum św.
Józefa, obraz „Śmierć Najświętszej
Maryi Panny”, grobowiec biskupa
Mariusa Ambrosiusa, anonimowe
malowidła ścienne, stalle Francoisa
Durleta, obraz „Wniebowzięcie
Najświętszej Marii Panny”, tabernakulum w postaci Arki Przymierza,
ambona, konfesjonały i organy
Schyvena.
W katedrze można zobaczyć unikatowe w skali
światowej strony z dawnych śpiewników – wyjątkowo pięknie zdobione
karty z ówczesnym zapisem nutowym. Oglądać
je można w postaci powiększonych, wydrukowanych zdjęć na dużych
planszach. Są także prawdziwe stare księgi: małe w
wersji kieszonkowej oraz
te gigantycznych rozmiarów, wszystkie specjalnie
zabezpieczone.
Katedra w liczbach:
• wieża północna – 123 metry wysokości, południowa – 65,3 m,
• nawa główna – 28 metrów długości,
• latarnia, czyli wieża na przecięciu
nawy głównej i transeptów – 43 metry,
• długość katedry mierzona w środku – 118 metrów,
• szerokość w miejscu przecięcia
nawy i transeptów – 67 metrów,
• nawa główna w najszerszym miejscu – 53,5 metra,
• całkowita powierzchnia katedry
– 8 tysięcy metrów kwadratowych,
• powierzchnia dachu katedry – 10
tysięcy metrów kwadratowych,
• świątynia ma 2,4 tysiąca miejsc
siedzących i może pomieścić 25 tysięcy osób,
• w katedrze jest 7 naw, 125 kolumn
i 128 okien (w tym 55 witrażowych),

Źródło: www.nietransparentnie.pl

• organy Schyvena z XIX wieku mają 90 rejestrów i 5770 piszczałek,
• najcięższym dzwonem (spośród
używanych) jest Karolus z XV wieku
o wadze 6434 kilogramów,
• utrzymanie katedry kosztuje rocznie 1,5 miliona euro,
• co roku katedrę odwiedza około
500 tysięcy osób.
Antwerpska katedra jest jednym z
„bohaterów” książki „The Dog of
Flanders” – opowieści o Nello i jego
psie Patrasche. Autorką, która opisała tę historię, była Marie Louise
Rameé, pseudonim Quida. Jej książka stała się niezwykle popularna w
Japonii, a jej bohaterowie okazali się
kultowymi postaciami filmów anime. I właśnie z myślą o turystach z
Kraju Kwitnącej Wiśni, Toyota ufundowała pamiątkową tablicę Nello i
Patrasche.
Przed katedrą Najświętszej Marii
Panny znajduje się pomnik Nello
i Patrasche. Biały marmurowy posąg, odsłonięty w grudniu 2016 roku,
wykonany przez Studio Tist – Batist
Vermeulen, ma 1,10 m wysokości i
1,80 m szerokości.
Onze Lieve Vrouwekathedraal niepodzielnie góruje nad miastem. Jest
punktem obowiązkowym każdego
turysty odwiedzającego Antwerpię.
To wyjątkowa budowla, widoczna z
każdej uliczki i niedająca się ominąć. Za nią rozciąga się rozległy
Groenplaats, niegdyś miejski cmentarz, dziś reprezentacyjny plac miasta. W jego centralnym punkcie stoi
pomnik Rubensa.
Anna Janicka
Źródła:
„Antwerpia” Juliusz A. Chrościcki,
„Praktyczny przewodnik Belgia i
Luksemburg” Pascal, namyslowianie.pl, Przewodnik po katedrze w
Antwerpii, nietransparentnie.pl
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„Nie daj się nabrać”
Ciągle słyszymy o różnego rodzaju kradzieżach „na policjanta
czy inkasenta”. Mimo wielu apeli
wciąż zdarzają się przypadki utraty oszczędności. Dochodzi też do
nieuczciwych sposobów podpisania nowych umów np. na dostawę
energii elektrycznej.

Źródło: www.lokalepolitie.be

Belgijska policja wystosowała do
mieszkańców tego kraju ostrzeżenie przed fałszywymi policjantami,
pracownikami gazowni czy spółki
wodnej. Złodzieje dzwonią do drzwi,
i ubrani w policyjne mundury albo firmowe uniformy wchodzą do
mieszkania. Według opublikowanych ostatnio danych średnio 25
osób dziennie zostaje w ten sposób
okradzionych.
Jak rozpoznać prawdziwego policjanta
Policjant, który przychodzi do domu,
jest zazwyczaj lokalnym funkcjonariuszem, pracownikiem dzielnicowego komisariatu. Ubrany jest w
rozpoznawalny, aktualnie obowiązujący policjantów mundur. Nigdy po
cywilnemu. Należy zwrócić uwagę,
że inne mundury noszą funkcjonariusze policji federalnej, inne lokalnej. Dlatego warto to sprawdzić na
stronie policji.
Po reformie, która miała miejsce kilka lat temu, duża ilość starych mundurów policji i żandarmerii została
rozdana lub sprzedana. To właśnie
z tych uniformów korzystają teraz
najczęściej złodzieje.
Na mundurze, który obecnie noszą
funkcjonariusze (widocznym na zdjęciu poniżej), logo policji umieszczone jest na koszuli, swetrze, kurtce,
identyfikatorze i samochodzie. Logo
jest zwykle oznaczone: Politie, Police
lub Polizei. Kolorem bazowym jest

niebieski. Każdy policjant posiada
identyfikator, na którym widnieje
jego imię, nazwisko i wydział, w którym pracuje. Musi legitymować się
dokumentem, na którym zamieszczona jest jego fotografia, stopień i
numer identyfikacyjny oraz napis
policja w jednym z trzech obowiązujących w Belgii języków: niderlandzkim, francuskim
lub niemieckim.
Taki dokument ma
format karty bankowej (czy dowodu
osobistego).
Prawdziwy funkcjonariusz wokół
bioder ma policyjny
pas z pałką umieszczoną w specjalnym
futerale, kajdanki,
pojemnik z gazem
pieprzowym oraz
pistolet w kaburze.
Prawdziwi policjanci nigdy nie informują osób postronnych o prowadzonych przez siebie
dochodzeniach. Dlatego między bajki należy włożyć opowieści pseudo
funkcjonariuszy, którzy jako powód
wizyty podają na przykład zweryfikowanie informacji. Takie sprawy
załatwia się na komendzie.
Przed wpuszczeniem funkcjonariuszy do domu
należy poprosić
ich o pokazanie
identyfikatora,
a następnie zadzwonić do komendy policji,
czy na komisariat i zapytać, czy
faktycznie wobec
nas trwa jakieś
postępowanie
wyjaśniające lub
dochodzenie. W
ten sposób można
zweryfikować tożsamość policjantów i ich zamiary.
Każdy obywatel ma prawo zażądać
od funkcjonariusza okazania dokumentów, a ten musi tę prośbę spełnić. Policjant zobowiązany jest do
okazania służbowej legitymacji i to
na tyle długo, aby można było spisać
i zweryfikować jego dane.
Policja nigdy nie zapyta właściciela mieszkania, gdzie ten przechowuje pieniądze, biżuterię czy inne

cenne przedmioty. Nie przyjdzie do
domu sprawdzić, czy wartościowe
przedmioty są odpowiednio zabezpieczone, nie będzie dociekać, jakie
zamki wstawione są w drzwi. Należy
pamiętać także o tym, że w Belgii kara grzywny nałożona przez policję
nigdy nie jest płatna gotówką, dlatego w sytuacjach, w których funkcjonariusz prosi o natychmiastowe
uregulowanie jakiejś płatności, należy mieć się na baczności.
Policja nie przychodzi do domu z
„podejrzanym” i nie prosi właściciela mieszkania o zidentyfikowanie tej
osoby. Jeżeli funkcjonariusz podaje
właśnie taki powód wizyty, możemy
być pewni, że mamy do czynienia ze
złodziejem.
Inspektorzy z gazowni, elektrowni
lub wodociągów
Odczyty liczników odbywają się na
ogół raz w roku i mieszkańcy są o tym
odpowiednio wcześniej uprzedzeni
stosownym pismem. Sprawdzanie
liczników zawsze odbywa się w dni
powszednie w godzinach pracy.
Wszystkie „interwencje” poza tym
czasem są podejrzane.
Prawdziwi inspektorzy muszą być
ubrani w służbowe uniformy i zobowiązani są – na żądanie właściciela

Źródło: www.gva.be

mieszkania – do wylegitymowania
się. I co ważne!!! Ich usługi są bezpłatne. Nie mają oni prawa brać od
obywateli jakichkolwiek pieniędzy,
na wszystkie usługi zostają wystawione odpowiednie faktury, których
nie płaci się pracownikowi. Jeżeli
inspektor twierdzi, że w razie niezapłacenia odpowiedniej kwoty natychmiast zamknie dopływ wody czy
prądu, możemy być pewni, że mamy
do czynienia z oszustem.
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Podczas sprawdzania liczników pracownicy firmy nie mogą podsuwać
do podpisu żadnych umów. Zdarza
się też, że działając w podobny sposób, oszuści podsuwają właścicielowi lub najemcy lokalu do podpisania nową umowę, efektem czego
nieświadomy obywatel otrzymuje
później dwa rachunki do opłaty: jeden prawdziwy – od dostawcy prądu
– oraz drugi, od rzekomego nowego
dostawcy, z którym nigdy nie podpisywał umowy.
Jeśli mamy wątpliwości co do inkasenta, możemy sprawdzić daną
osobę dzwoniąc do firmy, którą on
reprezentuje. Jeśli podamy numer
legitymacji inkasenta, będzie wiadomo, czy jest on rzeczywiście pracownikiem firmy.
Ważne!!! Żadnych umów nie musimy podpisywać na miejscu. Od
każdej umowy podpisanej poza lokalem przedsiębiorstwa możemy
odstąpić w terminie do 14 dni od
jej zawarcia bez podania przyczyn
rezygnacji.
Co zrobić, kiedy przed naszymi
drzwiami stanie policjant lub inspektor elektrowni itp.
To jest twój dom! Nie jesteś zobowiązany do wpuszczania nikogo,
nawet policji. Chyba że ma nakaz
przeszukania wydany przez sędziego śledczego. Policja radzi, aby nikogo!!! nie wpuszczać do domu, jeżeli
jesteśmy w nim sami.
W sytuacji, kiedy przed naszymi
drzwiami stanie nieznany nam
funkcjonariusz policji albo osobnik
w uniformie gazowni czy elektrowni, należy po pierwsze dokładnie
przyjrzeć się przez okno lub wizjer
osobom stojącym za drzwiami. Jeżeli
ma się jakiekolwiek wątpliwości,
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drzwi nie należy otwierać. Jeśli jednak zdecydujemy się na ich otwarcie, bezwzględnie trzeba założyć łańcuch od wewnątrz, co jest pierwszą
przeszkodą dla złodziei.
Ważne numery telefonów (policja,
rodzina, znajomi), należy przechowywać w zasięgu ręki. Poza tym: nigdy
nie przechowywać kodu wraz z kartą
bankową w portfelu. Jeżeli twoja karta została skradziona, natychmiast
ją zablokuj: połączenie karta stop:
070 344 344.
Nie wpuszczajmy do domów osób,
których nie znamy. Poprośmy o
okazanie legitymacji.
Na stronie: www.besafe.be dostępna
jest broszura, z ktorej możemy się

dowiedzieć wszystkiego, co powinniśmy uczynić w sytuacjach, kiedy
potencjalny złodziej stoi przed naszymi drzwiami.
W broszurze „diefstal met list/laat u
niet in de luren leggen”(nie daj się
nabrać) przeczytamy, w jaki sposób
obywatele mogą rozpoznać fałszywych policjantów, pracowników
gazowni, wodociągów, elektrowni i
w jaki sposób – w sytuacjach kiedy
odwiedzają nas fałszywi funkcjonariusze – należy postępować.
Szczegółowe informacje:
www.gva.be/cnt/dmf20170308_0276
9465/politie-waarschuwt-voor-sluwe-list-van-dieven-zo-gaan-ze-te-werk
oraz www.besafe.be
Opracowała: Marzena Dobrowolska
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Emerytura ustawowa w Belgii
w kontekście prawa europejskiego
Osoby zatrudnione w Belgii na umowę o pracę, prowadzące własną działalność gospodarczą, czy pracujące
jako urzędnicy państwowi mają prawo do belgijskiej emerytury. Osoby,
które pracowały w różnych krajach
Unii Europejskiej otrzymają emeryturę z każdego kraju, w którym były
zatrudnione lub świadczyły usługi w
ramach działalności gospodarczej.
Dzięki europejskim przepisom o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, aby ubiegać się o
ustalenie prawa do emerytury we
wszystkich krajach zatrudnienia,
wystarczy złożyć wniosek tylko w
jednym kraju europejskim.
Prawo do ustawowej emerytury w
Belgii
Finansowanie systemu emerytalnego w Belgii odbywa się głównie na
zasadzie tzw. repartycji. Oznacza to,
że emerytury wypłacane są dzięki
składkom emerytalnym odciąganym z pensji aktywnych pracowników, urzędników państwowych oraz
opłacanym przez osoby samozatrudnione. Ustawowa emerytura w Belgii
jest przyznawana i obliczana na podstawie przebiegu zatrudnienia.
W Belgii istnieją trzy różne systemy
emerytalne:
• System dla pracowników. Należą
do niego osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę w sektorze
prywatnym oraz niemianowani
urzędnicy państwowi.
• System dla osób pracujących
na własny rachunek–samozatrudnionych. Należą do niego osoby
prowadzące własną działalność
gospodarczą (firmy jednoosobowe,
osoby zarządzające spółkami lub
udziałowcy spółek).
• System dla mianowanych urzędników państwowych. Należą do niego tylko mianowani urzędnicy.
Emerytura jest obliczana zawsze według statusu w jakim się pracowało.
Osoby, które pracowały w różnych
statusach, otrzymają emeryturę obliczoną w różnych systemach.
Powszechny wiek emerytalny w
Belgii
Ustawowa emerytura w Belgii przysługuje w wieku 65 lat. Zgodnie z zatwierdzonym już projektem ustawy
wiek emerytalny został podwyższony stopniowo do 67 roku życia: od

roku 2025 wiek emerytalny wynosić
będzie 66 lat a od roku 2030 - 67 lat.
Wypłata świadczeń emerytalnych
przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu w którym osoba
osiągnęła 65 lat. Czyli osoba, która
ukończyła 65 lat w kwietniu pierwszą wypłatę świadczenia emerytalnego otrzyma w maju (za miesiąc maj).
Jedynie w niektórych przypadkach
obowiązuje inny wiek emerytalny,
np. w przypadku górników, marynarzy oraz załóg samolotów
lotnictwa cywilnego.
Osoby, które osiągnęły 65. rok
życia mają prawo do przejścia
na emeryturę, jednak nie jest
to obowiązek. Istnieje możliwość pracy po 65. roku życia
i wystąpienia o przyznanie
świadczenia emerytalnego
w późniejszym terminie czyli
odroczenie terminu wypłaty
emerytury. W takiej sytuacji
wysokość świadczenia emerytalnego będzie obliczona na
podstawie składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzonych do miesiąca przed
przejściem na emeryturę.
Inna możliwośc to przejście
na emeryturę w wieku 65 lat i jednoczesne kontynuowanie pracy. Osoby,
które po osiągnięciu powszechnego
wieku emerytalnego zdecydowały
się na pobieranie belgijskiej emerytury oraz na kontynuowanie pracy mogą dorabiać bez ograniczeń.
Jednak należy pamiętać, że w takiej
sytuacji dochód nie będzie już miał
wpływu na wysokość emerytury.
Przyznana kwota emerytury będzie
jedynie indeksowana.
Okresy brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości świadczeń emerytalnych
Okresy zatrudnienia w Belgii (pracownik)
Do obliczania wysokości belgijskich
świadczeń emerytalnych brane są
pod uwagę okresy zatrudnienia w
Belgii na umowę o pracę.
Niektóre okresy nieaktywności zawodowej mogą być zaliczone do lat
pracy i w ten sposób brane pod uwagę przy obliczaniu świadczeń emerytalnych. Emerytury za te okresy
oblicza się na podstawie zryczałtowanych (przed 1968 r.) lub hipotetycznych wynagrodzeń (od 1968 r.).
Zalicza się do nich m.in. okresy:

• choroby,
• bezrobocia (z powodu rozwiązania
umowy o pracę przez pracodawcę),
• bezrobocia z dodatkiem od pracodawcy (wcześniej emerytura pomostowa),
• zawieszenia umowy o pracę (tijdskrediet en loopbaanonderbreking
/ interruption de carrière et crédit-temps),
• służby wojskowej,
• niezdolności do pracy z powodu
wypadku przy pracy.

Źródło: www.emeryturyniebedzie.pl

Okresy zatrudnienia za granicą
Za okresy zatrudnienia lub okresy
odprowadzania składek na ubezpieczenie społecznie za granicą (np. w
Polsce) nie przysługuje belgijska
emerytura. Prawo do świadczenia
emerytalnego za okres pracy za
granicą oraz wysokość świadczenia
ustala fundusz emerytalny danego
kraju.
Osoba, która była ubezpieczona
(pracowała) w różnych państwach
członkowskich, może ubiegać się
o przyznanie emerytury jednocześnie z każdego z tych państw.
Świadczenia ustalane są równolegle
przez instytucje ubezpieczeniowe
każdego z państw, w których osoba
była ubezpieczona. Wypłata świadczeń następuje po osiągnięciu wieku emerytalnego obowiązującego w
danym kraju. Oznacza to, że wypłata
emerytury w jednym kraju może nastąpić w innym terminie niż wypłata
emerytury z innego kraju, np. wypłata belgijskiej emerytury nastąpi po
osiągnięciu 65. roku życia a wypłata
emerytury z Polski po osiągnięciu
wielu emerytalnego obowiązującego
w Polsce.
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Belgijska emerytura ustawowa obliczana jest wyłącznie na podstawie okresów ubezpieczenia – stażu
pracy w Belgii. Dzięki koordynacji
europejskiej zostają zsumowane
pozostałe okresy ubezpieczeń w
innych krajach EU i na tej podstawie zostaje obliczona teoretyczna
emerytura belgijska – za te wszystkie okresy tak jakby były one przepracowane w Belgii. Pozwala to na
niewielkie podwyższenie emerytury
– po obliczeniach proporcjonalności okresów belgijskich do okresów
uzyskanych w innych krajach EU – i
ewentualnie uzyskanie emerytury
gwarantowanej. Dzięki temu zostaje ustalona najwyższa z możliwych
emerytur w danym przypadku.
Według przepisów europejskiej koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego oraz umów z poszczególnymi krajami osoby mieszkające
w Belgii mogą otrzymywać zagraniczne (np. polskie) świadczenia
emerytalne wypłacane do Belgii.
Podobnie jest w przypadku osób,
które pracowały w Belgii, ale przeprowadziły się do innego kraju
(wewnątrz UE), np. do Polski.
Wówczas belgijskie świadczenia emerytalne mogą być wypłacane do kraju zamieszkania.
Należy pamiętać, iż świadczenia emerytalne z poszczególnych państw nie są łączone
w jedno świadczenie. Każde
państwo wypłaca osobną, naliczoną według wewnętrznego
prawa, emeryturę.
Okresy zatrudnienia w innych
systemach (inny status)
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub zatrudnione w sektorze publicznym
również mają prawo do świadczeń emerytalnych obliczanych
na zasadach obowiązujących
w danym systemie. Więcej
informacji można znaleźć na
stronie http://www.pensioendienst.
fgov.be/nl, http://www.pensioendienst.fgov.be/fr
Kiedy należy składać wniosek o
emeryturę
Każda osoba podlegająca belgijskiemu systemowi zabezpieczenia
społecznego, po ukończeniu 64. roku życia, automatycznie otrzymuje
wniosek o emeryturę z belgijskiego
funduszu emerytalnego FPD/SFP.
Wniosek należy wypełnić i odesłać
do funduszu. Osoby, które wykonywały pracę w innych krajach otrzymają dodatkowe formularze w celu
uzupełnienia informacji o przebiegu zatrudnienia w tych krajach. Po

otrzymaniu takich informacji belgijski fundusz emerytalny kontaktuje
się z instytucjami emerytalnymi w
innych krajach, w celu złożenia
wniosków o ustalenie prawa do
świadczeń emerytalnych w tych
krajach. Dlatego wniosek złożony
w jednym kraju europejskim, np. w
Belgii, jest wnioskiem o emerytury
ze wszystkich państw zatrudnienia.
Gdzie należy złożyć wniosek o emeryturę
Osoby mieszkające w Belgii
Osoby, które po 64 roku życia nie
otrzymały formularzy z funduszu
emerytalnego lub, które zdecydowały się przejść na emeryturę po 65.
roku życia, mogą złożyć wniosek na
trzy sposoby:
• przez stronę internetową www.
mypension.be
• w urzędzie gminy odpowiednim
dla miejsca zamieszkania
• bezpośrednio w funduszu emerytalnym FPD/SFP w Brukseli przy
Zuidertoren / Tour du Midi lub w
lokalnym oddziale FPD/SFP.
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ny zwracać się do Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
Osoby, które ostatni okres przed
emeryturą przepracowały w Belgii
ale nigdy nie pracowały w kraju,
w którym obecnie przebywają (np.
w Polsce), powinny wysłać wniosek o emeryturę do Działu Umów
Międzynarodowych belgijskiego
funduszu emerytalnego na adres:
Federale Pensioendienst/ Service
fédéral des Pensions
Zuidertoren / Tour du Midi
Bureau voor Internationale
Overeenkomsten / Bureau des
Conventions Internationales
1060 BRUSSEL / BRUXELLES
We wniosku trzeba zaznaczyć, iż nie
ma się prawa do emerytury w kraju
zamieszkania (obecnego pobytu).
Osoby mieszkające poza granicami
Europejskiej Strefy Ekonomicznej
Takie osoby powinny skontaktować się z funduszem emerytalnym
w Belgii w celu uzyskania dalszych
informacji o procedurze wnioskowania o
emeryturę: http://www.
pensioendienst.fgov.be/
nl, http://www.pensioendienst.fgov.be/fr

Rola związków zawodowych
Dział ACV/CSC ds.
Pracowników z Nowych
Krajów Europejskich
(ACV
Dienst
Grensarbeiders Nieuwe
Europese Lidstaten)
zajmuje się pomocą w
związku z procedurami
wnioskowania o emerytury ustawowe w Belgii
z zastosowaniem europejskiej koordynacji syŹródło: www.prawopracyporady.pl
stemów zabezpieczenia
społecznego. W celu
Osoby, które same nie mogą złożyć uzyskania pomocy można kontakwniosku, mogą udzielić pisemne- tować się pod nr tel. 03/222 71 64 lub
go upoważnienia innej pełnoletniej poprzez e-mail: aldona.kuczynska@
osobie.
acv-csc.be, iwona.cieszynska@acv-csc.be.
Osoby mieszkające w innym kraju,
należącym do Europejskiej Strefy W sprawach dotyczących wcześEkonomicznej
niejszych emerytur lub emerytur
Takie osoby powinny składać pomostowych należy zwracać się
wnioski za pośrednictwem instytu- do lokalnych oddziałów ACV/CSC.
cji emerytalnej w kraju, w którym Adresy ACV/CSC znajdą Państwo na
przebywają. W Polsce należy zwra- stronach: http://adressen.acv-online.
cać się do Zakładu Ubezpieczeń be (NL), http://adresses.csc-en-ligne.
Społecznych (ZUS) – Wydział Umów be (FR) lub www.acv-online.be (NL),
Międzynarodowych w Warszawie.
www.csc-en-ligne.be (FR), wystarczy
Osoby, które przed podjęciem pracy wpisać swój kod pocztowy.
w Belgii prowadziły rolniczą działalność gospodarczą w Polsce powinAldona Kuczyńska-Naskręt
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niem zagrożeń OCAM wynika, że
w coraz większej liczbie meczetów
w Belgii głosi się radykalny islam.
Umiarkowani muzułmanie nie są
w stanie powstrzymać tej ekstremistycznej ideologii.

Przegląd
prasy
belgijskiej
Wkrótce tachografy w małych samochodach dostawczych?
Belgijski minister transportu postanowił wcielić w życie plan, o którym
mówi się w Europie już od dłuższego czasu. François Bellot chce objąć
tachografami wszystkie samochody
dostawcze realizujące przewozy towarów dla zewnętrznych zleceniodawców. Bez tachografu można by
więc na przykład rozwozić bułki z
własnej piekarni, ale byłby on wymagany w przypadku usług typowo
transportowych, w tym także przewozów kurierskich i pocztowych.
Chcąc wprowadzić takie wymagania do belgijskiego ustawodawstwa,
Bellot zgłosił się już w tej sprawie
do Komisji Europejskiej. Oczekuje
on potwierdzenia, że objęcie lekkich
pojazdów tachografami nie będzie
sprzeczne z unijnymi przepisami.
Minister nie ukrywa, że chodzi mu
przede wszystkim o walkę z zagranicznymi przewoźnikami, którzy
z uwagi na niestosowanie się do
norm czasu pracy sprowadzają na
drogi niebezpieczeństwo. Chodzi
tutaj przede wszystkim o polskich,
czeskich i rumuńskich „busiarzy”.
Po wprowadzeniu takich przepisów
tachografy byłyby wymagane także
w przypadku samochodów zagranicznych.
gva.be, 40ton.net
Zakaz używania plastikowych toreb
Minister środowiska Flandrii chce
zakazać używania plastikowych toreb we wszystkich sklepach, a nie
tylko supermarketach. Podobne
przepisy obowiązują w Walonii, a
już niedługo mają wejść w życie w
regionie stołecznym, w Brukseli.
Zakaz korzystania z reklamówek
nie będzie dotyczył jednorazowych
woreczków do pakowania warzyw
i owoców.
Coraz więcej unijnych państw decyduje się na ograniczenie użycia
reklamówek. W całej Unii rocznie
zużywa się około stu miliardów plastikowych torebek. To prawie 200
reklamówek na osobę.
gva.be

Piwny bar w kościele
Po zamknięciu ostatniego baru w
Brielen w diecezji Tournai, miejscowy proboszcz postanowił otworzyć taki lokal w swoim kościele.
Czynny będzie tylko po niedzielnej
mszy świętej. Zwyczajem mieszkańców wsi, położonej tuż przy granicy z
Francją, było pójście po niedzielnej
mszy na piwo. Będą mogli tę tradycję kontynuować i na dodatek nie
opuszczać kościoła. Pod warunkiem
jednak, że wcześniej uczestniczyli
we mszy świętej. Piciu piwa nie może towarzyszyć muzyka ani tańce.
Proboszcz, 57-letni ks. Joseph
Nyembo-Kamwanga pochodzi z
Demokratycznej Republiki Konga.
Od 16 lat pracuje w Belgii, a w
Brielen od 2013 r.
hln.be

W Belgii zbyt łatwo udzielają kredytów hipotecznych
Tak uważa prezes Banku
Centralnego w tym kraju, który
poinformował, że rząd chce zaostrzyć reguły w zaciąganiu kredytów.
Niskie oprocentowanie i łatwość
otrzymania pożyczek powoduje,
że przeciętne zadłużenie Belgów
wzrasta, co może doprowadzić do
powstania bańki na rynku nieruchomości i kryzysu zadłużeniowego.
Dlatego od maja w Belgii reguły
przyznawania kredytów mają być
zmienione. Na przykład wymagany
wkład własny ma być podwyższony
do 20 procent wartości mieszkania
lub domu. Ten depozyt ma służyć
jako bufor bezpieczeństwa przed ryzykiem spadku cen nieruchomości.
polskieradio.pl
Radykalny islam coraz bardziej
„popularny”
Z najnowszego raportu krajowej
organizacji zajmującej się bada-

Radykalni imamowie coraz chętniej
korzystają z telewizji i mediów internetowych, by głosić wahabizm – ultrakonserwatywny, surowy i radykalny islam sunnicki. Ekstremiści
szczególnie aktywni są w Brukseli,
Antwerpii i Mechelen.
gva.be
„Dość bycia obywatelami drugiej
kategorii”.
W ciągu dwóch ostatnich lat coraz
więcej Turków i Marokańczyków
posiadających belgijskie obywatelstwo, wyjeżdża z tego kraju. Część z
nich opuszcza Belgię, aby w innym
kraju zdobyć doświadczenie zawodowe, lub podjąć pracę; inni dlatego, że nie czują się komfortowo w
towarzystwie ludzi, wśród których
nie mogą praktykować swojej wiary.
„Nawet jeśli jesteś bardzo umiarkowany religijnie jak ja, oni patrzą na
ciebie jak na terrorystę” – mówi gazecie „De Morgen” Ufuk Demirsoy,
który wybiera się do pracy do
Ankary, stolicy Turcji, miejsca narodzin jego ojca. „Jadę tam, może
nie będzie to łatwo, ale nie będę już
przynajmniej obywatelem drugiej
kategorii”.
Ci szczególnie dobrze wykształceni
niekoniecznie chcą wyemigrować
do Turcji lub Maroka, ale często do
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, a także Zjednoczonych
Emiratów Arabskich.
demorgen.be
Nowa „moda” nastolatków w Belgii
Wdychanie gazu rozweselającego,
czyli podtlenku azotu, popularnego,
łatwo dostępnego i uzależniającego
narkotyku, staje się w Belgii coraz
bardziej popularne. Głównie wśród
ludzi młodych. Wdychanie go może
prowadzić do niedoboru tlenu, spadku ciśnienia krwi, a nawet zawałów
serca. Inne poważne skutki uboczne to zatrucie centralnego układu
nerwowego i zaburzenia czynności
komórek szpiku kostnego. Gaz rozweselający może nawet zabić, jeśli
wdycha się go w niekontrolowanych, dużych ilościach.
Policja ostrzega, że wprawdzie nowa „moda” nie przybrała jeszcze w
Belgii niepokojących rozmiarów,
ale zgłoszeń o nastolatkach zbierających się w grupach i odurzających
gazem śmiechu jest coraz więcej.
gva.be
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Rekordowa popularność banków
żywności
Kolejny rok z rzędu korzystanie z
banków żywności znalazło się na
rekordowym poziomie w Belgii.
W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało w tym kraju 143
tys. osób. W ciągu trzech lat liczba
sięgających po wsparcie żywnościowe wzrosła o 17 procent. Belgijskie
Stowarzyszenie Banków Żywności
podaje, że w minionym roku liczba
korzystających z banków żywności
zwiększyła się o 5 tys. osób.
Aby zakwalifikować się do otrzymywania jedzenia z banków żywności
dochód miesięczny po opodatkowaniu nie może przekraczać 740 euro
na osobę. Ze wsparcia korzystają
głównie samotne matki, bezrobotni
oraz imigranci.
W Belgii jest dziewięć banków żywności. Dystrybuują one jedzenie do
potrzebujących za pośrednictwem
626 organizacji pomocowych.
Produkty dostarczają im supermarkety i producenci. Pomaga również
UE.
Z ubiegłorocznych danych Eurostatu
wynika, że w Belgii, jednym z najbogatszych krajów UE, coraz więcej
osób zwraca się o pomoc. Ubóstwem
zagrożonych było nieco ponad 15
proc. mieszkańców. To nieznacznie
mniej niż średnia unijna, która wynosi prawie 17 procent.
money.pl, tvn24bis.pl
Zagrożenie terroryzmem nadal
duże
Po ubiegłorocznych marcowych atakach na lotnisko i metro w Brukseli,

w których zginęły 32 osoby, belgijski
rząd zapowiedział skrupulatne kontrole organizacji pozarządowych. Na
ponad 3 tysiące sprawdzonych stowarzyszeń, ponad 140 zostało zawieszonych z powodu możliwych związków z terroryzmem, radykalizmem
lub ekstremizmem. Większość z
nich miała siedzibę w brukselskiej
dzielnicy Molenbeek, zwanej wylęgarnią terroryzmu, do której prowadziły ślady zamachowców z Paryża
i Brukseli.
Po atakach w belgijskiej stolicy
wzmocniono też ochronę kluczowych budynków rządowych, oraz
miejsc publicznych, między innymi dworców. Ostatnio policja w
Antwerpii zdecydowała o wysłaniu
dodatkowych sił do ochrony dworca
kolejowego.
Powodem był film znaleziony w
internecie, na którym widać dworzec, a w tle słychać muzykę, użytą
wcześniej w nagraniu opublikowanym przed atakiem na klub nocny
w Stambule.
polskieradio.pl
Pełno podróbek na belgijskim rynku
Ubiegły rok był rekordowy pod
względem liczby podrobionych
produktów skonfiskowanych przez
belgijską inspekcję.
W 2016 roku kontrolerzy skonfiskowali w Belgii w sumie ponad 422 000
podrobionych produktów! To prawie
dwa razy więcej niż w 2015 roku i
najwięcej od pięciu lat, informują
flamandzkie media.
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Inspektorzy, zajmujący się wykrywaniem podrabianych towarów, podkreślają, że szczególnie drogie, luksusowe produkty były w ubiegłym
roku często podrabiane. W 2016 roku skonfiskowano na przykład aż 64
400 par butów udających markowe
obuwie. W latach 2012-2015 co roku
konfiskowano jedynie 4 200-9 400
podrobionych butów.
Innym często podrabianym produktem są smartfony oraz telefony komórkowe. W 2016 roku inspektorzy
skonfiskowali ich ponad 14 000, o 5
300 więcej niż w 2015 roku.
niedziela.be
Paralizatory dla policjantów
Wkrótce w 30 strefach policyjnych
do wyposażenia funkcjonariuszy
zostaną wprowadzone paralizatory.
Jeśli pierwsze testy przejdą pozytywnie, nowej broni przeciwko przestępcom używać będą wszyscy belgijscy
policjanci.
Lokalni funkcjonariusze od dawna
domagali się dostępu do paralizatorów. Choć urządzenie nie jest tak
niebezpieczne jak pistolet, skutecznie odstrasza wielu przestępców.
Powodem, dla którego paralizatory
nadal wzbudzają wiele kontrowersji,
jest fakt, że w niektórych przypadkach ich użycie kończy się śmiercią.
Porażenie prądem zagraża szczególnie osobom, mającym kłopoty z sercem lub kobietom w ciąży.
niedziela.be
Opracowała: Karolina Morawska
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Poradnik polskiego przedsiębiorcy
Warunki podejmowania działalności
gospodarczej w Belgii – cz. IV
X. Podejmowanie działalności gospodarczej w Belgii na podstawie
oddelegowania z Polski
Planując prowadzenie działalności gospodarczej w Belgii, wielu
Polaków wyjeżdża do rodzimego
kraju celem założenia działalności
gospodarczej i późniejszego oddelegowania do pracy w Belgii. Należy
jednak zwrócić uwagę na fakt, iż oddelegowanie, wynikające z zasady
swobodnego przepływu pracowników, zagwarantowanej w Traktacie
UE, oznacza zmianę miejsca pracy
poza terytorium kraju rodzimego –
w ramach UE – na ściśle określony
czas. Oznacza to, że założenie działalności gospodarczej w Polsce, celem
bezterminowej pracy w Belgii, nie
jest zgodne z prawem UE.
W ustawodawstwie UE zapisano:
„osoba, która normalnie wykonuje
działalność jako osoba pracująca
na własny rachunek w Państwie
Członkowskim, a która udaje się, by
wykonywać podobną działalność w
innym Państwie Członkowskim, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego Państwa Członkowskiego,
pod warunkiem że przewidywany
czas takiej pracy nie przekracza 24
miesięcy”.
Delegując się jako przedsiębiorca należy pamiętać o spełnieniu
odpowiednich wymogów oraz dopełnieniu wszelkich formalności.
Procedura oddelegowania nie jest
skomplikowana, jednakże wszelkie jej kroki muszą zostać spełnione, co umożliwi bezstresową pracę,
również podczas kontroli Inspekcji
Pracy któregokolwiek z włączonych
w procedurę krajów.
1. Formalności w Polsce
Podstawowym dokumentem upoważniającym do oddelegowania się
przedsiębiorcy do pracy w innym
kraju członkowskim UE jest dokument o nazwie A1. Jest to niejako poświadczenie, że dany przedsiębiorca
odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne w danym kraju członkowskim UE. A1 w Polsce wydaje
ZUS bądź KRUS. Jednakże, aby taki
dokument otrzymać, należy spełnić
podstawowe warunki:
• przedsiębiorca musi prowadzić
działalność gospodarczą w Polsce
od co najmniej 2 miesięcy,

• w trakcie oddelegowania przedsiębiorca musi nadal spełniać w
Polsce – gdzie ma siedzibę – wymogi
konieczne do prowadzenia działalności pozwalające na jej ponowne
podjęcie po powrocie, np. utrzymanie numeru VAT-UE, biura, płacenie
podatków, itp.,
• praca wykonywana w Belgii musi
być „podobna” do tej wykonywanej
w Polsce. Należy to odpowiednio
udokumentować, np. ukazując
umowę odnoszącą się do pracy, jaka ma być wykonywana za granicą.
Generalnie, działalność prowadzona
w tym samym sektorze uważana jest
za „podobną”.
Przedsiębiorca posiadający dokument A1 powinien zgłosić się do
NFZ z wnioskiem o wystawienie
dokumentu S1, który pozwoli na
rejestrację w ubezpieczeniu zdrowotnym w Belgii. W tym celu należy wypełnić „Wniosek o wydanie
dokumentu S1”. Jest to szczególnie
ważne, by móc korzystać z opieki
zdrowotnej w Belgii poprzez rejestrację do tzw. mutualité / mutualitei.
Podsumowując, będąc w Polsce należy zadbać o:
• umowę z kontrahentem z Belgii,
• dokument A1 w ZUS,
• dokument S1 w NFZ.
2. Formalności w Belgii
Każdego przedsiębiorcę delegowanego do Belgii obowiązuje wypełnienie deklaracji Limosa (http://
www.limosa.be). Jest to system informacji transgranicznej do prowadzenia badań nad migracją przez
organy zabezpieczenia społecznego. Obowiązkiem deklaracji objęci
są pracownicy delegowani przez zagraniczne firmy i samodelegujący
się do Belgii przedsiębiorcy indywidualni (świadczący na terenie Belgii
usługi transgraniczne). Należy podkreślić, że niedochowanie formalności i nieprzestrzeganie obowiązku
zgłoszenia pracownika jest zagrożone sankcją karną. System daje
możliwość administracji belgijskiej
prowadzenia „systemu wiarygodnych informacji statystycznych”
ale również prowadzenia nadzoru i
kontroli nad działalnością usługową
wykonywaną w Belgii przez podmioty zagraniczne.

Samozatrudnieni lub delegowane
osoby prowadzące działalność na
własny rachunek to według prawa
belgijskiego:
• osoby wykonujące tymczasowo
lub częściowo jeden lub kilka rodzajów działalności na własny rachunek w Belgii, nie zamieszkując
w tym kraju na stałe i które pracują
na stałe na terytorium jednego lub
kilku państw innych niż Belgia;
• osoby przybywające do Belgii z zagranicy w celu tymczasowego wykonywania działalności zawodowej na
własny rachunek.
Deklarację Limosa należy złożyć –
wypełnić on-line – przed podjęciem
pracy w Belgii. Do wypełnienia deklaracji potrzebne będą następujące
informacje:
• dane identyfikacyjne osoby prowadzącej działalność na własny rachunek,
• krajowy numer identyfikacyjny
nadany w państwie pochodzenia,
jeżeli dana osoba takowy posiada,
• datę rozpoczęcia oddelegowania
w Belgii,
• miejsce świadczenia pracy na terytorium Belgii,
• numer VAT nadany w państwie
pochodzenia lub numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa, jeżeli dana
osoba takie posiada.

Wszyscy samozatrudnieni, oddelegowani do Belgii, mają obowiązek
posiadania przy sobie kopii dokumentu A1 oraz deklaracji Limosa,
celem ich zaprezentowania np.
organom kontroli. Kopię ma obowiązek posiadać również belgijski
kontrahent. W przypadku jej braku,
staje się współodpowiedzialny za jej
niewypełnienie.
Posiadając dokument S1, należy
zarejestrować się do belgijskiego
systemu ubezpieczeń społecznych.
Listę belgijskich kas ubezpieczeń
zdrowotnych (fr. Mutualité, nidel.
Mutualitei) znaleźć można tutaj:
http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/andere-professionals/
ziekenfonds/Paginas/contacteer-ziekenfondsen.aspx
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w Belgii, a zatem należy poprosić o
dokument: Attestation de Capacite
Professionnelle. W tym celu należy
skontaktować się z SPF Economie
(odpowiednik Ministerstwa
Gospodarki), Wydział Profesji
Reglamentowanych (tel. 0032 2 277
70 23) w celu przeprowadzenia odpowiedniej procedury. Tutaj mają
zastosowanie procedury opisane w
rozdziale II niniejszego opracowania.

Źródło: www.rpo.lodzkie.pl

UWAGA NA KWESTIE ZWIĄZANE Z VAT
O ile w przypadku, gdy klientami
oddelegowanego przedsiębiorcy są
inni przedsiębiorcy, kwestia związana z VAT wydaje się prosta. Sytuacja
komplikuje się, gdy klientem jest
przedsiębiorca niezarejestrowany do
VAT lub osoba fizyczna. Dodatkowo,
w przypadku usług budowlanych w
Belgii obowiązują dwie stawki VAT,
w zależności od rodzaju wykonywanych usług. Podstawowa zasada jest
następująca:
• faktura zostanie wystawiona bez
VAT w przypadku, gdy belgijski
usługobiorca jest płatnikiem VAT
– polski usługodawca świadcząc usługę na rzecz belgijskiego podatnika nie będzie
musiał rozliczać VAT w Belgii,
gdyż zobowiązanym do rozliczenia tej usługi budowlanej
będzie sam usługobiorca.
• Faktura zostanie wystawiona z VAT w przypadku, gdy
belgijski usługobiorca nie
jest płatnikiem VAT – polski
przedsiębiorca będzie musiał
sam dokonać odpowiedniego rozliczenia VAT na rzecz
belgijskiego fiskusa. W tym
celu należy zarejestrować się
do VAT jako podatnik zagraniczny.
Więcej informacji można
uzyskać tutaj: Contrôle TVA
pour les assujettis Etrangers,
Boulevard du Jardin
Botanique 50 bte 3625, 18 ème
étage R, B-1000 Bruxelles,
contr.tva.bcae@minfin.fed.be.

UWAGA NA KWESTIE ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI DO
WYKONYWANIA ZAWODÓW
REGLAMENTOWANYCH
O ile praca wykonywana w Belgii
będzie miała charakter okazyjny –
sporadyczny, tj. np. jeden projekt
do zrealizowania w ramach jednej
budowy, wówczas nie ma konieczności uznawania swoich kompetencji
zawodowych w Belgii.
Jeśli jednak praca w Belgii będzie
miała charakter bardziej stały, czyli np. praca na kilku budowach,
wówczas istnieje konieczność zadbania o uznanie kompetencji
przedsiębiorcy do tego typu prac

Warto zwrócić uwagę:
1. Delegowanie można przedłużyć
do 5 lat. W tym celu należy jednak
wystąpić z wnioskiem do instytucji
ubezpieczeniowych obu krajów o wyrażenie specjalnej zgody. Oczywiście
wniosek powinien być poparty wiarygodnymi argumentami.
2. A1 i S1 są międzynarodowymi
drukami, rozpoznawanymi we
wszystkich krajach UE. Nie trzeba
ich tłumaczyć.
3. Niektóre z mutualité oferują obsługę w języku polskim.
Zakończenie
Być przedsiębiorcą to wielka przygoda. Prowadzenie własnej firmy,
oprócz dochodów, może dawać wiele satysfakcji. Trzeba tylko zachować
świadomość sytuacji przedsiębiorstwa każdego dnia oraz zadbać o
poprawność formalną podejmowanych działań.
Z życzeniami wielu sukcesów
Opracowanie:
Wydział Promocji Handlu i
Inwestycji Ambasady RP
w Brukseli
Avenue de l’Horizon 18
B-1150 Woluve-Saint-Pierre
Tel. 0032 2 771 67 54

Źródło: www.imcl.com.pl
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Przegląd
prasy
polskiej
Drożej na A2 i A4
Od marca wzrosły opłaty za przejazd
na kilku odcinkach autostrad A2 i
A4. Wysokość podwyżek jest uzależniona od rodzaju pojazdu.
Za przejazd autostradą A2 między
Nowym Tomyślem a Koninem kierowcy samochodów osobowych i
motocykli muszą zapłacić o 1 zł więcej na każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady. Cena za
przejazd całego 150-kilometrowego
odcinka wzrosła zatem o 3 zł i wynosi 57 zł. Podwyżki nie obejmują
samochodów ciężarowych. Zmiana
dotyczy pojazdów kategorii pierwszej, czyli samochodów osobowych i
motocykli oraz kategorii piątej, czyli
samochodów ponadnormatywnych.
Według operatora autostrady podwyżka opłat wynika z faktu, że odcinek Nowy Tomyśl – Konin jest
jedynym w Polsce w pełni finansowanym i utrzymywanym z opłat od
kierowców. Ten fragment autostrady nie jest w żaden sposób dotowany
przez państwo, co wynika z umowy
zawartej ponad 15 lat temu z prywatnym przedsiębiorcą.
Nie zmienia się opłata za przejazd
106-kilometrowym odcinkiem
autostrady A2 pomiędzy Nowym
Tomyślem a granicą z Niemcami.
Od 1 marca więcej trzeba będzie zapłacić także za przejazd autostradą
A4 na odcinku do Katowic, zarządzanym przez firmę Stalexport z
Krakowa. Opłaty wzrosną tam jednak jedynie dla samochodów ciężarowych. W tym przypadku stawka
za przejazd wzrośnie z 26,50 zł do
30 złotych.
polsat.news.pl
Dokumenty – fałszywki
Legitymacje, zaświadczenia, certyfikaty ukończenia kursów, a nawet
książeczki honorowego krwiodawcy – to tylko niektóre z tysięcy dokumentów, jakie są podrabiane i w
których jest podawana nieprawda.
Najczęściej spotykane są fałszywe
zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, które sprawcy chcą wykorzystać do wzięcia pożyczek czy
kredytów.
W Polsce, w obiegu obecnie jest po-

nad 150 dokumentów publicznych.

cji podwoiła się.
Wzrost ten jest efektem rosnącego
zainteresowania inwestycjami w
Polsce. Firmy z zagranicy, wchodząc
na polski rynek, sprawdzają potencjalnych kontrahentów. Jednak nie
tylko chęć inwestowania była impulsem do sprawdzania polskich przedsiębiorców. Drugim była współpraca handlowa i chęć zabezpieczenia
płatności za dostawy towarów i
usług do Polski.

Z katalogu przestępstw przeciwko
wiarygodności dokumentów najbardziej wzrosła liczba przypadków
poświadczenia nieprawdy przez
funkcjonariuszy publicznych – takich czynów było w ubiegłym roku
14,5 tys., to o ok. 1,5 tys. więcej niż
w poprzednim. Łącznie w ubiegłym
roku doszło do ponad 47,5 tys. przestępstw związanych z podrabianiem
dokumentów i poświadczaniem nieprawdy. To o ponad 3,5 tys. więcej
niż w roku poprzednim – wynika z
danych Komendy Głównej Policji.

Zagraniczni dostawcy prześwietlają
polskich odbiorców, bo z rzetelnością w płaceniu za dostarczony towar
nie jest u nich najlepiej. Według raportu wywiadowni Euler Hermes, w
2016 r. zadłużenie polskich odbiorców z tytułu niezapłaconych faktur
zwiększyło się aż o 47 proc. Najwięcej
długów polscy przedsiębiorcy mają
wobec niemieckich kontrahentów
(wzrost wartości należności o 286
proc.). Potem w kolejności wobec
włoskich, francuskich i czeskich.
gazetaprawna.pl

Więcej – o 1,3 tys. – było także przypadków fałszowania dokumentów;
łącznie 28,6 tys. w całym ubiegłym
roku, a rękę do procederu przykładają również urzędnicy.
wiadomości.wp.pl

Coraz więcej broni w rękach
Polaków
W ostatnim czasie rośnie w Polsce
moda na strzelanie. W 2016 r. w naszym kraju zarejestrowanych było
424,7 tys. sztuk broni. Od 2015 r.
przybyło ich o 33,8 tys. sztuk. Jak zauważa „Rzeczpospolita”, w ostatnich
latach wzrosła też ilość pozwoleń na
broń. W 2016 r. wydano ich 13,8 tys,
podczas gdy w 2015 r. 9,8 tys, a w
2014 r. – 7,1 tys.

Sprawdź punkty karne w sieci
Przez internet i bezpłatnie – od 1
kwietnia każdy kierowca będzie
mógł sprawdzić swoją liczbę punktów karnych. Warunkiem będzie
posiadanie tak zwanego profilu zaufanego. Usługa zostanie udostępniona na portalu Obywatel.gov.pl. W
chwili obecnej może z niej skorzystać około 680 tys. obywateli. Tylu
bowiem posiada już profil zaufany,
który potwierdza naszą tożsamość
w zdalnych kontaktach z urzędami.
Prezentacja danych dla kierowcy,
który postanowi skorzystać z nowej e-usługi, będzie zawierała sumę
punktów karnych, datę popełnienia
wykroczenia, informacje o pojeździe,
miejsce popełnienia wykroczenia,
dane kierowcy oraz informację o
liczbie punktów tymczasowych. To
dane, które wprowadza policjant, nakładając na kierowcę mandat.
tvp.info
Zagranica prześwietla polskie firmy
Według firmy Bisnode, wywiadowni
gospodarczej o globalnym zasięgu,
w 2016 r. zagraniczne podmioty
zamówiły 328,9 tys. raportów prześwietlających finanse przedsiębiorców z Polski. To aż o 64 proc. więcej
niż rok wcześniej. W ciągu ostatnich
dwóch lat sprzedaż takich informa-

Skąd taki wzrost zainteresowania
bronią? Może to wynikać np. z
wprowadzonej w 2011 r. zmiany w
prawie, polegającej na ograniczeniu uznaniowości w przyznawaniu
pozwoleń na broń. Wysoki poziom
uznaniowości zachowano w przypadku broni do ochrony osobistej,
i w tej kategorii liczba wydawanych
pozwoleń spada. Rośnie za to w przypadku broni wykorzystywanej w celach łowieckich i sportowych.

Źródło: www.polsatnews.pl
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Największy wzrost w statystykach
widoczny jest jednak w kategorii
broni posiadanej w celach kolekcjonerskich. W 2014 r. w rękach
Polaków było 8,4 tys. egzemplarzy
broni kolekcjonerskiej, a w 2016 r.
już 22,2 tys.
„Rzeczpospolita”
Młodzież coraz częściej sięga po
używki
Polska młodzież ma problem nie
tylko z alkoholem. Powszechne
jest również przekonanie, że marihuana jest nieszkodliwa. Najbardziej
jednak niepokojącą informacją jest
fakt, że odsetek młodzieży angażującej się w zachowania ryzykowne
jest coraz większy, oraz że po używki
sięgają coraz młodsi ludzie.
70 proc. nastolatków przynajmniej
raz w życiu piło alkohol, a co trzeci
nastolatek się upił. Jak przyznają
młodzi, alkohol jest nieodłączną
częścią dyskotek i imprez, a regularnie – raz w tygodniu – zażywa go
11 proc. gimnazjalistów i 43 proc.
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(chłopcy). Nastolatki piją więcej i
częściej niż ich rówieśnicy sprzed
kilkunastu lat, a do tego, po alkohol
sięgają szybciej. Więcej niż co siód-

my badany miał pierwsze kontakty
z alkoholem w wieku 13 lat, a ponad
połowa poniżej 16 roku życia.
Co piąty uczeń pali papierosy.
Regularnie pali 14 proc. gimnazjalistów i 27 proc. uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych (chłopcy).
W szkołach ponadgimnazjalnych
pali również co piąta nastolatka.
Największą popularność papierosy mają wśród młodzieży z małych
miejscowości, szczególnie wśród
tej, która uczęszcza do szkół zawodowych. Alarmujące jest, że aż 40
proc. regularnych palaczy wypala
dziennie przynajmniej pół paczki
papierosów.
Kiedyś większość ryzykownych zachowań podejmowali chłopcy, dzisiaj mamy ok. trzykrotny wzrost w
przypadku dziewcząt. Coraz więcej
ich trafia na terapie – mówi „Rz”
prof. Jędrzejko.
„Rzeczpospolita”
Kombatanci będą mieli prawo do
noszenia munduru
Prezydent Andrzej Duda podpisał
nowelizację ustawy o kombatantach,
co daje prawo członkom Korpusu
Weteranów Walk o Niepodległość
Rzeczypospolitej do noszenia mun-
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duru wraz z oznakami stopni wojskowych. Jest to wyraz uznania dla
ich niezłomnej postawy i zasług w
walce o niepodległość Polski. W ten
sposób uhonorowani zostaną członkowie Korpusu Weteranów Walk o
Niepodległość Rzeczypospolitej, tj.
m.in. Żołnierze Wyklęci, powstańcy
warszawscy, żołnierze Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie.
Każdy członek Korpusu Weteranów
będzie mógł jednorazowo, bezpłatnie otrzymać mundur na własność
i nosić go w określonych sytuacjach
wraz z oznakami stopni wojskowych. Ubiór mundurowy będzie
wydawany na wniosek członka
korpusu, złożony do wojskowego
komendanta uzupełnień. Ubiór
mundurowy kombatantów będzie
się różnić od umundurowania używanego przez Siły Zbrojne RP.
Wydatki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ubiorów
mundurowych poniesie budżet
państwa. Prawo do umundurowania
będzie miało ok. 8 tys. weteranów,
koszt umundurowania jednego weterana to ok. 3 tys. złotych.
wiadomości.onet.pl
Opracowała: Katarzyna Frankowska
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Nowe zasady
delegowania pracowników
Za sprawą unijnych regulacji,
polskie firmy wykorzystujące do
tej pory przewagę konkurencyjną związaną z niskimi kosztami
pracy, mogą mieć duże kłopoty.
Sprawa jest poważna, bo jesteśmy
europejskim liderem w wysyłaniu
pracowników za granicę. Więcej
niż co piąty delegowany w Unii, to
Polak.
Od 18 września 2016 r. obowiązują
nowe zasady delegowania pracowników za granicę oraz przyjmowania
ich w naszym kraju. Dzieje się tak
za sprawą wejścia w życie ustawy o
delegowaniu pracowników, która
wprowadza przepisy unijnej dyrektywy.
Celem dyrektywy jest m.in. zapobieżenie długotrwałym oddelegowaniom lub nieprzestrzeganiu
odpowiednich warunków; doprowadzenie do likwidacji szarej strefy;
ograniczenie zjawiska tzw. dumpingu socjalnego. Skutkiem zmian może być jednak zwiększenie ochrony
rynku pracy tzw. państw starej UE;
utrudnienie wejścia na rynek pracodawcom ze sfery MŚP z krajów
nowej Unii i wzrost obowiązków o
charakterze biurokratycznym.

Źródło: www.money.pl

Co oznaczają nowe zasady delegowania?
Przede wszystkim to, że wszystkie
firmy w UE wysyłające swoich pracowników za granicę, muszą zapłacić im minimalne wynagrodzenia
obowiązujące w danym kraju oraz
fakt delegowania zarejestrować. Do
tego pracownik powinien mieć prawo do premii i dodatków przysługujących pracownikom miejscowym.
Ma to zagwarantować pracownikom
delegowanym równe traktowanie,
takie same zasady zatrudnienia

jak dla ich miejscowych kolegów.
Przykład: Polak oddelegowany do
pracy w Belgii, oprócz płacy minimalnej wynoszącej od 13,379 do
19,319 euro za godzinę, miałby zagwarantowany także dodatek za złe
warunki pogodowe, dodatek za mobilność, dodatek za prace specjalne
oraz dodatek na narzędzia.
Dodatkowo, przedsiębiorstwa muszą dostosować swoje procedury do
nowych obowiązków. Chodzi m.in
o: konieczność przechowywania dokumentacji dotyczącej delegowania;
obowiązek składania właściwemu
organowi oświadczenia, które umożliwi przeprowadzenie kontroli.
Ponadto firmy, który delegują pracowników, muszą wprowadzić
do swojego biznesu mechanizmy
umożliwiające właściwym organom
badanie, czy przedsiębiorstwo, które
deleguje pracownika, rzeczywiście
prowadzi znaczącą działalność w
państwie siedziby oraz czy delegowanie ma charakter tymczasowy.
Pokrzywdzeni Polacy
Ta dyrektywa jest niezwykle niekorzystna dla Polski, bo żaden z
unijnych krajów nie deleguje tylu pracowników. Wzrost
kosztów po stronie pracodawców w szczególności dotknie
polskie firmy, które wysyłają
swoich ludzi do państw tzw.
starej Unii. Przyczyni się to do
zmniejszenia skali delegowania, skutkiem czego może być
nawet wzrost poziomu bezrobocia w naszym kraju, bo część
firm będzie musiała zwolnić
pracowników. Pracownik z
Polski wciąż jest bardziej konkurencyjny ze względu na jego
wysokie kwalifikacje, przy relatywnie niskich kosztach.
Jak wskazuje Komisja Europejska,
polscy pracownicy oddelegowani są
głównie do prac w budownictwie
(46,7 proc.), w przemyśle (16,6 proc.)
i w służbie zdrowia, pracy socjalnej oraz edukacji (blisko 14 proc.).
Średni czas oddelegowania pracowników to cztery miesiące.
Pracownik delegowany z Polski
nie będzie już taki tani
Polscy przedsiębiorcy, którzy przodują pod względem delegowania
swoich pracowników do innych kra-

jów unijnych, mają jednak problemy z interpretacją prawa polskiego
i unijnego.
Firmy chcą opłacać składki na
ubezpieczenia społeczne za delegowanego pracownika w Polsce, a
nie za granicą. Żeby jednak było to
możliwe, muszą spełnić określone
warunki i otrzymać zezwolenie A1
wydane przez ZUS. W zeszłym roku
co drugi wniosek o takie zezwolenie
był odrzucony. Takie zezwolenie
można było dostać w jednym oddziale ZUS, w innym nie.
Tymczasem przedsiębiorca, który
chce świadczyć usługę za granicą,
powinien wiedzieć, czy ma do tego
prawo, czy nie, oraz pod jaki system
będzie podlegał jego pracownik.
Zasada w Unii: składki płacimy
tam, gdzie pracujemy
Istota delegowania polega na wyjątku. Zasadą jest natomiast to, że
składki płacimy tam, gdzie pracujemy, a delegowanie jest wyjątkiem,
czyli przez 24 miesięcy można tę
pracę wykonywać na terytorium
innego państwa.
KE planuje kolejne przepisy – pracownik delegowany przez polską firmę ma być rozliczany według zasad,
którym podlegają lokalni pracownicy w danym państwie. To oznacza, że
pracodawca musi poznać przepisy
każdego państwa, do którego wysyła
pracownika, nawet jeśli będzie tam
pracował tylko kilka dni.
Kłopot z minimalnym wynagrodzeniem
Od września zeszłego roku pracownik delegowany miał otrzymywać
przynajmniej płacę minimalną
obowiązującą w kraju, do którego
jest wysyłany. Okazuje się jednak,
że pracownicy też nie wiedzą, co
im się należy. Pracownicy bardzo
często nie otrzymują minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego w
tym kraju.
Nowe przepisy o delegowaniu do
Belgii już obowiązują
W ostatnich dniach grudnia 2016
roku w belgijskim dzienniku ustaw
opublikowana została ustawa wprowadzająca dyrektywę wdrożeniową.
Przewiduje ona daleko idące ograniczenia dla polskich firm, ograniczenie podmiotowe delegowania, oraz
nowe, bardzo uciążliwe formalności
dla firm delegujących.

Antwerpia po polsku

kwiecień 2017

27

Według raportu francuskich władz
z lipca 2016 roku koszt pracownika
delegowanego we Francji jest wyższy niż w przypadku najniższego
ustawowego wynagrodzenia w tym
kraju. Wynika to z tego, że pracodawca musi pokrywać koszty zakwaterowania swych pracowników oraz
obciążony jest innymi dodatkowymi
opłatami.

Źródło: www.rp.pl

W szczególności nowe przepisy
przewidują, że:
1. Nie wolno od 2017 roku delegować firmom nieprowadzącym na terenie Polski znaczącej działalności.
2. Nie wolno od 2017 roku delegować pracowników, którzy nie pracują zwykle na terenie Polski.
Nowe przepisy przewidują także
nowy dodatkowy mechanizm odpowiedzialności belgijskiego kontrahenta. Kontrahent belgijski, którego
inspekcja poinformowała o nieprawidłowościach w zakresie delegowania, musi zerwać w terminie 14
dni kontrakt z polską firmą, pod rygorem drakońskich konsekwencji.
Nowe przepisy przewidują także,
że polska firma musi posiadać na
terenie Belgii przedstawiciela do
kontaktów z lokalną administracją
i do obsługi kontroli.
W ostatnich miesiącach nasiliły
się działania kontrolne belgijskiej
inspekcji pracy wymierzone w polskie firmy delegujące.
Z wewnętrznego okólnika inspekcji
socjalnej wynika, że w 2017 roku
kontrolą musi zostać objęta każda
polska firma.
Belgijscy inspektorzy weryfikują
dokładnie:
1. Czy polska spółka delegująca prowadzi rzeczywistą, znaczącą działalność na terenie Polski – branżowo
zgodną z działalnością związaną z
delegowaniem.
2. Czy polscy pracownicy delegowani zazwyczaj świadczą pracę na terenie Polski i czy delegowanie ma cha-

rakter tymczasowy/incydentalny.
3. Czy polscy pracownicy delegowani otrzymują świadczenia przewidziane w belgijskim prawie, w tym
także świadczenia związane z noclegiem i wyżywieniem lub też dietę w
wysokości ok. 20-30 euro.
Nasilenie działań inspekcji belgijskiej związane jest z ukończonymi
właśnie pracami nad nową ustawą
o delegowaniu. Zaostrza ona zasady
delegowania do Belgii i wykluczy z
rynku świadczenia usług i z delegowania wiele polskich firm.
Czy Belgia pójdzie tą drogą co
Francja?
Nowy wymóg dla pracowników delegowanych we Francji. Dowód tożsamości zawodowej.
„Dowód tożsamości zawodowej” –
wprowadzone we Francji narzędzie
kontroli, mające przede wszystkim
przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu w budownictwie, dotyczy głównie pracowników delegowanych. Większość z nich to Polacy.
W dokumenty, podobne do kart kredytowych i zaopatrzone w kod QR,
muszą się zaopatrzyć do końca roku wszyscy pracujący na budowach
we Francji. Dotyczy to pół miliona
przedsiębiorstw i ponad 2 mln osób.
„Dowód tożsamości zawodowej” to
koszt 10 euro. Pracownicy mają go
posiadać od momentu podjęcia pracy, co wprowadzi nowe formalności
i może być przyczyną opóźnień, gdyż
ten dokument ma być wydawany
osobom, które nie przebywają jeszcze we Francji.

„Klauzula Moliera”
W stołecznym regionie Ile-de-France
i okolicach przyjęto tak zwaną „klauzulę Moliera”. Według tych przepisów pracownicy niemówiący po
francusku nie będą mogli dostać
pracy w środkach transportu lub na
wszystkich budowach publicznych.
Francuzi twierdzą, że chodzi o bezpieczeństwo pracowników. – Będą
wiedzieli, jakie zagrożenia na nich
czekają na placu budowy i rozumieli
polecenia. Chodzi też o świadczenia
socjalne.
W rzeczywistości chodzi o ograniczenie zatrudniania robotników
spoza Francji na warunkach obowiązujących w kraju ich pochodzenia,
gdzie obciążenia socjalne nie są tak
wysokie. Nie mogąc konkurować z
tańszymi firmami np. z Polski, małe
francuskie firmy budowlane postanowiły „załatwić” rywali w inny sposób i wymogły na władzach przyjęcie
klauzuli, która zabrania mówienia
na budowach i w transporcie „nie po
francusku”. Można sobie wyobrazić,
jak ekipa złożona z samych Polaków
będzie teraz zmuszona rozmawiać
ze sobą wyłącznie po francusku, a
tamtejsi urzędnicy będą się czaić,
żeby przyłapać ich na mówieniu po
polsku.
Tysiącom polskich pracowników,
także i tych sezonowych, nie jest do
śmiechu, gdyż dla nich te przepisy
oznaczają konieczność rezygnacji z
pracy we Francji i chyba o to w nowym prawie naprawdę chodzi.
Opracowała: Ewa Janik
Na podst. money.pl, reporters.pl,
ipp.org.pl, rynekdelegowania.pl,
polskieradio.pl

Źródło: www.money.pl
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO IM. GEN. ST. MACZKA PRZY
AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Szanowni państwo,
Zapisy na rok szkolny 2017/2018 rozpoczynają się od dnia 1 marca 2017 r. i trwają do 30 maja 2017 r.
Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2017 ukończony siódmy rok życia.
Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego na stronie internetowej
szkoły www.szkolapolska.be (zakładka zapisy uczniów).
W ciągu dwóch tygodni po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego otrzymacie państwo, na podany w kwestionariuszu adres mailowy, potwierdzenie rejestracji ucznia oraz informację o dacie zebrania z rodzicami.
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 0475 96 51 58 lub mailowo, pisząc na adres:
spk.antwerpia@gmail.com

Dzieła naszych uczniów były przemyślane, wykonane z
niezwykłym pomysłem i zaangażowaniem. Zachwyciły
nas barwne wizualizacje smoków wawelskich czy złotych
kaczek, znanych najmniejszym z ojczystych legend, wzruszyły prezentacje multimedialne pełne patriotyzmu, patosu
i dumy z bycia Polakami, rozbawiły opowiadania i stylizowane pamiętniki oraz listy, opisujące rodzinne przygody.

Michał Rudnicki

Jak co roku, dla podtrzymania tożsamości narodowej oraz
postaw patriotycznych, zorganizowano konkurs „BYĆ
POLAKIEM” adresowany do wszystkich młodych Polaków
mieszkających poza granicami Polski. Z wielką ochotą i
ogromnym zapałem przystąpili do niego także uczniowie
naszej szkoły. Stworzyli oni około pięćdziesięciu ciekawych
i oryginalnych prac, mieszczących się w trzech kategoriach
wiekowych i tematycznych:
• 6-9 lat – Legenda polska (prace plastyczne wykonywane
dowolną techniką);
• 10-13 lat - Ważne, ciekawe zdarzenia, przygody, historie z
życia mojej rodziny na emigracji (prace literackie)
• 12-22 – Polonia dla Europy i świata (prace multimedialne)

Ibrahim El Hamdaoui

Konkurs „BYĆ POLAKIEM!”

Teraz trzymamy kciuki za naszych uczniów i czekamy na
ogłoszenie wyników konkursu!

Dyktando Polonijne 2017

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli przy współudziale naszej szkoły oraz Brukselskiego Klubu Polek
(BeKaP) organizuje konkurs ortograficzny dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Będzie on miał miejsce 6 maja
2017 roku o godz.11.00 w siedzibie Wydziału Konsularnego w Brukseli. Podzieleni na cztery grupy wiekowe:
• klasy 2-3 szkoły podstawowej (od 07 do 08 lat )
• klasy 4-6 szkoły podstawowej (od 09 do 11 lat )
• gimnazjum (od 12 do 14 lat)
• szkoła ponadgimnazjalna (od 15 do 18 lat)
uczestnicy będą rywalizować ze sobą w znajomości zasad poprawnej pisowni i w odpowiednim stosowaniu
znaków interpunkcyjnych. Wśród nich znajdą się również uczniowie naszej szkoły.
Życzymy im wytrwałości w powtarzniu ortografii i interpunkcji, a w czasie konkursu – powodzenia!

Pogodnych, spokojnych i radosnych Świąt
Wielkiej Nocy, spędzonych w rodzinnej
atmosferze i w wiosennym nastroju wszystkim
uczniom oraz ich rodzicom
życzy grono pedagogiczne Szkolnego Punktu
Konsultacyjnego w Antwerpii.
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List do mamy i taty
„Historia naszych dzieci zaczyna się od nas samych” (Isabelle
Filliozat, autorka książki „Nie ma
rodziców doskonałych”).
Kochani rodzice
Bardzo Was kocham. Jesteście całym moim światem. Doceniam to, co
dla mnie robicie, dziękuję za troskę
i Wasze starania, chociaż może nie
zawsze umiem to okazać. Lubię z
Wami przebywać i rozmawiać, ale…
często wypowiadacie słowa, które
mnie ranią, sprawiają przykrość, a
nierzadko ból. Uważacie, że jestem
Wasza własnością i że macie nade
mną władzę. Zapominacie jednak,
że nasze wzajemne relacje powinny
opierać się na szacunku i zaufaniu.
Często zwyczajnie nie rozumiem, czego ode mnie oczekujecie. Zwłaszcza wtedy,
kiedy jesteście źli, zdenerwowani i mówicie albo krzyczycie do mnie słowa, których
żadne dziecko nie powinno
usłyszeć.

się postaracie, że zrobicie wszystko,
co możliwe, żeby obietnica została
dotrzymana. Jeżeli mnie zawiedziecie, po raz drugi mogę Wam już nie
zaufać. Czy wiecie, że złamana obietnica bardziej boli dziecko niż dorosłego człowieka? Nie wiedzieliście…
Nie straszcie: że wymienicie mnie
na inne dziecko, że odejdziecie ode
mnie, że mnie ktoś zabierze, że komuś mnie oddacie. Dla dziecka życie bez rodziców to najgorsza rzecz
jaka może mu się przytrafić. A ty,
Mamo, nie strasz mnie, że jak Tata
wróci do domu to zrobi ze mną porządek. Nie rób z Taty potwora, ja
nie chcę się go bać. Ja go kocham i
on mnie kocha, dlaczego więc mnie
nim straszysz?

Kocham Was, co nie oznacza, że ciągle muszę to okazywać. Wy też nie musicie.
Zwłaszcza wtedy, kiedy rzucacie tak ważne słowa na odczepnego, gdzieś w przelocie
pomiędzy monitorem komputera a ekranem smartfona. Czyżbyście nie wiedzieli,
że jeden czuły gest znaczy
wiecej niż wypowiadane jak
„dzień dobry” słowo „kocham”, które mówione bez
odpowiedniego kontekstu
Źródło: mateuszgrzesiak.pl
traci na swojej wartości?
Czasami chcecie mnie ukarać. Nie
zawsze wiem za co: czy za moje czy
też za Wasze przewinienia. I wtedy
mówicie: „nie kocham cię”. Proszę –
nie róbcie mi tego nawet wtedy, kiedy jesteście bardzo zdenerwowani.
Nie stawiajcie mnie nigdy w sytuacji, kiedy wypowiedziane przez Was
słowa tak bardzo mnie zabolą. Ja
zawsze muszę mieć pewność, że jestem przez Was kochany. To daje mi
bezcenne poczucie bezpieczeństwa.
Nie zabierajcie mi go niezależnie od
tego co zrobię i jak się zachowam.
Mówicie „obiecuję”. Nawet ja – dziecko – wiem, jak puste i bez pokrycia
bywają obietnice. Jak słowa rzucane
na wiatr. Nie wolno Wam składać
obietnic, których nie będziecie w stanie dotrzymać. Lepiej powiedzcie, że

I nie zwalajcie odpowiedzialności
za moje wychowanie na siebie nawzajem. Oboje macie wiele umiejętności, brakuje Wam tylko dobrych
chęci i konsekwencji w działaniu.
Nie mówcie, że jestem głupkiem
albo źle wychowanym potworkiem.
Nie narzucajcie mi ciągle tego, co
mam mówić i jak mam się odzywać.
Jeśli chcecie mnie czegoś nauczyć,
dajcie mi dobry przykład. Szanujcie
starszych, mówcie dziękuję, przepraszam. Jesteście dla mnie wzorem do
naśladowania.
Nie umniejszajcie mojego poczucia
wartości poprzez ciągłe porównywanie do innych dzieci. Ja jestem sobą.
Nie będę jadł tego co Kasia, siedział
prosto jak Piotruś, bawił się jak

Marysia. Nie będę taki jak starsza
siostra, kuzyn czy córka najlepszej
przyjaciółki. Jestem sobą. – Waszym
dzieckiem.
Nie jestem maskotką, czy nakręcaną
zabawką. Nie jestem od pokazywania mnie w towarzystwie i chwalenia
się mną. A jeżeli dochodzi do sytuacji, w której uważacie, że przyniosłem Wam wstyd, to chyba chodzi
o to, że zapomnieliście mnie czegoś
nauczyć.
Nie podcinajcie mi skrzydeł mówiąc
„nie dasz rady”. Jeśli utwierdzicie
mnie w tym przekonaniu, do końca życia będę je pamiętać. I potem,
w dorosłym życiu, być może nie dokonam wielu wyborów uważając, że
nie poradzę sobie z niektórymi wyzwaniami. Nawet z
takimi, na których bardzo
mi zależy. Jeśli chcę czegoś
spróbować, pozwólcie mi to
zrobić. I pomóżcie.
Nie mówcie „to twoja wina”.
Nie obarczajcie mnie winą
nawet za czyny przez mnie
dokonane. Takie sytuacje
bardzo przeżywam, wzmacniają one moje poczucie winy. Wiem i widzę co zrobiłem. Nawet jeśli nawaliłem
na całej linii, nie można z
góry zakładać, że chciałem
źle. Może chciałem dobrze,
ale mi się nie udało.
Nie zarzucajcie mi kłamstwa. Wasze „nie kłam”
często nie ma podstaw. Nie
odróżniacie dziecięcego
fantazjowania od kłamstwa.
Wam, dorosłym, równie często jak
nam, dzieciom, zdarza się „naginać
rzeczywistość” i nie widzicie w tym
nic złego. Nawet jeśli przyłapiecie
mnie na kłamstwie, nie wolno przypinać mi etykiety kłamcy. Może ona
zostać ze mną do końca życia.
Kiedy mówicie „nie płacz, nic się
nie stało”, nie macie pojęcia o stanie
faktycznym. – Skąd Wy macie wiedzieć co mi się przytrafiło? Nie wolno Wam kontrolować moich emocji,
wolno Wam jedynie nauczyć mnie,
jak na emocje właściwie reagować.
Dziecko powinno mieć możliwość
wypłakania się zawsze, gdy tego
potrzebuje. Nie wolno mu tego zabraniać i zmuszać je do tłumienia
emocji. Ja tego nie potrafię, Wy
również nie. Czy zamiast robić mi
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wymówki nie prościej
byłoby mnie przytulić i
pocałować?
„Słuchaj, co do ciebie
mówię” – słucham, ale
niezbyt dobrze słyszę.
Zwłaszcza wtedy, kiedy
jesteście zestresowani
lub zdenerwowani i wykrzykujecie pod moim
adresem niezrozumiałe
żądania. Nikt nie czyta
w myślach drugiego
człowieka, dotyczy to
także mnie. To Wy, rodzice, popełniacie błędy
nie precyzując dokładnie swoich oczekiwań
względem mnie i żądając ode mnie rzeczy niemożliwych. A ja próbuję
słuchać, ale nie słyszę…
Wiem, wiem… Tyle dla mnie robicie,
a jak się tak odwdzięczam. Jednak
to nie ja zadecydowałem o swoim
przyjściu na świat. To nie ja stosuję
takie a nie inne metody wychowawcze. Jako dziecko nie jestem nic nikomu winne. Ale Wy, tak. Bierzecie
odpowiedzialność za mnie i moje
wychowanie. Jeśli nie szanujecie
siebie wzajemnie, swoich bliskich,
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Sprawianie dziecku przykrości, czy
nawet bólu, wcale nie musi przybierać fizycznej aktywności. Słowa
mogą boleć bardziej. Proszę, pamiętajcie o tym. Wiem, że jesteście zapracowani, zestresowani, zmęczeni,
macie za mało czasu, także dla mnie.
Ale ja nie muszę odpowiadać za
humory szefa w pracy, nielojalność
przyjaciół, wścibskość rodziny i całe
mnóstwo innych problemów, jakimi
jesteście obarczeni.

Źródło: www.ekartki.wolsztyn24.pl

i tego szacunku nie wpoicie mnie,
to pretensje możecie mieć tylko do
siebie. I nie mówcie ciągle, że jest
niemożliwością, żebyście tak mnie
wychowali. Jak nie Wy, to Kto?
Mamo, tato
Dzieci nie można kochać tylko wtedy, kiedy są grzeczne. Dzieci kocha
się miłością bezwarunkową. Dzieci
się szanuje, a wtedy one szanują rodziców.

Ja jestem Waszym dzieckiem.
Kocham Was i Proszę! Nie zabierajcie mi mojego poczucia bezpieczeństwa. Skoro jestem dla Was
najważniejszy, to w chwilach zwątpienia i frustracji nie mówcie mi
rzeczy, których nigdy dziecko nie
powinno usłyszeć. Dlatego zanim
coś powiecie czy wykrzyczycie pod
moim adresem, policzcie spokojnie
do dziesięciu. Bo ja często po prostu nie rozumiem, czego ode mnie
oczekujecie, kiedy podniesionym
głosem kierujecie do mnie swoje
polecenia czy żądania.
A może to Wy macie problem, a nie
ja?
Wasze Kochające Dziecko
Aleksandra Dobiecka

Zapraszamy do naszego
punktu dystrybucji

okolica
Basilix Shopping Center:
Sol Group Belgium sprl
Rue Nestor Martin 40B
1083 Ganshoren
Belgique
TVA BE0651955806

Tel.:+32(0)2 881 03 59
Fax:+32(0)2 881 13 59
info@sol-group.eu
www.sol-group.eu
Pon - Piątek 6.00 - 17.00
Sobota 7.00 - 13.00
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O miłości na poważnie
Skoro wszyscy wiemy, że „miłość
niejedno ma imię” i „ do zakochania jeden krok” to jak odróżnić dobre, wartościowe i dojrzałe uczucie
od tego, które po początkowym zachwycie i różowych okularach rani
nas i gasi? I czym właściwie jest
dojrzała miłość? Nadmienię tu od
razu, że nie ma ona nic wspólnego
z metryką urodzenia. Przyjrzyjmy
się zatem badawczym wzrokiem
naszej relacji, a także ważnym sferom, z których składa się miłosny
związek.
Miłość dojrzała daje nam energię
i siłę, a niedojrzała uczucie zmęczenia.
Jeśli kochamy dojrzale to lubimy
spędzać ze sobą czas. Tak po prostu, na co dzień. Nie rywalizujemy,
nie walczymy i nie działamy na siebie wzajemnie jak płachta na byka.
Nie ma miejsca w dojrzałym uczuciu na kłamstwa, manipulacje, obwinianie się o wszystko i nieustanną chęć zmiany drugiej osoby. A już
szczególnie wtedy, kiedy nasz partner wcale takiej zmiany nie chce.
Rozmawiamy otwarcie i szczerze o
tym, co przeżywamy. Nie tłumimy żalów i wzajemnych pretensji. Staramy
się czynić sympatyczne gesty, a jeśli
się pokłócimy, to się przepraszamy i
razem idziemy do kina. Nie chowamy też urazy na następnych dziesięć
lat, wypominając ją przy każdej nadarzającej się okazji.
W dojrzałej miłości staramy się siebie nie ranić.
Znając partnera jak własną kieszeń,
doskonale wiemy, co go zaboli. I
właśnie dlatego nie stosujemy chwytów poniżej pasa i zastanawiamy się
nad tym, co mówimy. Tak przy okazji: warto przyswoić sobie prawdę,
że każde słowo, które kierujemy do
drugiego człowieka, ma znaczenie.
W mądrym związku dwóch osób nie
ma miejsca na okrucieństwo i bezwzględność. Na podstępy, zagrywki
i wyrachowanie także nie. Przecież
związek to nie walka w okopach.
Tylko niedojrzała miłość jest pełna
ukłuć w bolesne miejsca, kaprysów
i chęci zemsty czy odegrania się.
Trudno też, abyśmy w takim związku
czuli się bezpiecznie i komfortowo.
Mądra i świadoma miłość sprawia,
że czujemy się bezpiecznie.
Czy nie o to chodzi w miłości, aby
otoczyć się wzajemną troską, szacunkiem, wsparciem i poczuciem
bezpieczeństwa? Bo przecież do

założenia rodziny czy posiadania
dzieci miłość nie jest niezbędna. I
jeśli miałabym tu przytoczyć jedno z
haseł o miłości, to najbardziej pasuje mi to, że prawdziwa miłość dzieli
smutki i mnoży szczęście. Cieszy
się także sukcesami i osiągnięciami naszego partnera. Motywuje do
dalszych starań o to, co dla niego
ważne. Dodaje otuchy, kiedy jest
ciężko i wszystko się wali.

Źródło: www.photoblog.pl

W dojrzałym uczuciu nie ma miejsca na huśtawkę nastrojów, wieczne dąsy, napięcia i nagłe wybuchy
gniewu.
Nie można żyć w nieustannej karuzeli emocji składającej się z wybuchów zachwytów, „ochów achów”
i innych fajerwerków, by zaraz znaleźć się na dnie czarnej rozpaczy,
cichych dni, ataków gniewu, niekończących się kłótni i wzajemnych
pretensji. Wygląda to trochę tak, że
jak kochamy to do utraty tchu, ale
jak nienawidzimy to też nam dech
zapiera. Tylko że tym razem z wściekłości. Może jednak za tym huraganem emocji kryje się tak naprawdę
niedojrzałość i niedowierzanie miłości? Taki związek męczy i wyczerpuje jak praca w kamieniołomach.
Wyciśnie jak cytrynę i pozbawi radości życia nawet
najspokojniejszego człowieka na
świecie.
Miłość dojrzała
nie składa się z
tysiąca niespełnionych obietnic.
Wielokrotnie w
swoim gabinecie słyszę krążące między parą
zdania typu: „już
nigdy więcej nie
wezmę alkoholu
do ust, przysię-

gam ci, tak cię przecież kocham”
lub „więcej cię nie zdradzę, koniec z
tym”. Obietnice deklarowane w imię
dozgonnej i wielkiej miłości. Hmm…
zastanówmy się, czy wielkiej, i czy
miłości. Bo jak można osobie, którą
się kocha, składać przyrzeczenia i
w najmniejszym stopniu się z nich
nie wywiązywać? I czy nie są to przypadkiem tysiąckrotnie powtarzane
frazesy i obiecanki typu „gruszki
na wierzbie” osób, które mają
poważne problemy w swoim
życiu i ewidentnie sobie z tymi
problemami nie radzą?
Jak na takich wiecznie niespełnionych obietnicach można zbudować trwałą relację?
Sztuka to nie lada, a szanse na
powodzenie związku wątpliwe.
Raczej nam tu bliżej do emocjonalnej katastrofy i zapaści. Jeśli
ktoś nie chce sobie zmarnować
życia, to od notorycznych „obiecywaczy i obiecywaczek” radzę
wiać, gdzie pieprz rośnie i nie
oglądać się za siebie.
Kochajmy szaleńczo, ale i mądrze.
Wyciągajmy wnioski z popełnianych błędów. Rozmawiajmy. Nie
zamiatajmy problemów pod dywan.
I nie wierzmy w to (mała dygresja
szczególnie do kobiet), że ślub coś
zmieni. Czujmy się odpowiedzialni
za relację, w której jesteśmy. Bądźmy
siebie ciekawi. Szanujmy wzajemnie
swoją inność, a wtedy nasze różne
charaktery i temperamenty mogą
się stać wielką siłą związku. No i
już na sam koniec: zakładajmy dobre intencje naszego partnera.
Pięknej i mądrej miłości Państwu
życzę,
Aleksandra Szewczyk, psycholog
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O współuzależnieniu i wychodzeniu
z uwikłania (ciąg dalszy)
Etap 2. On i tylko On – usprawiedliwienia
Kiedy kobieta (ta czy tamta) „spuściła już powietrze”, czyli, kiedy już
wyżaliła żal, wysmuciła smutek,
podzieliła się bólem, cierpieniem,
wstydem, upodleniem, znieważeniem, brakiem zrozumienia, kiedy
wylała z siebie, jak z przepełnionej
czary, gorycz i rozpacz, mówiła: „ale
niech pani nie pomyśli sobie, że to
taki zepsuty do końca człowiek”,
albo „tak, to wszystko prawda, ale
wie pani, jaki to dobry człowiek, jak
nie pije?”.
Prostuje się wtedy na swoim krześle, jakby złapała się na jakimś
przestępstwie. W nagłym otrzeźwieniu, zdecydowanym ruchem
ociera łzy, które pociekły z oczu po
rozpalonych policzkach, jako wyraz
przeżywanych przed pięcioma minutami uczuć. Obciąga sweterek,
poprawia szybkim ruchem włosy i
w pełnej kontroli sytuacji zaczyna
równoważyć wiszącą w powietrzu
odwagę. Przypomina sobie, że mówi
o Mężu, swoim Mężu, a nie przecież
o jakimś obcym mężczyźnie. Mówić
o Nim źle, to tak trochę jakby mówić źle o sobie samej. Przecież od
tylu lat czuje się absolutnie odpowiedzialna za swój związek, za jego
jakość. Wiele wysiłku i czasu włożyła w podtrzymywanie tego związku,
niejednokrotnie też doświadczała
poczucia winy za to, że nie udaje jej
się to… Takie myślenie powodowało,
że zaczynała wierzyć, że zasłużyła na
swój los, bo „gdyby się może lepiej
postarała, włożyła więcej troski…”.
To moment, kiedy znowu musiałam
milczeć i słuchać, słuchać i przytakiwać. Nawet nie odważyłabym się

jej przerwać, kiedy opowiadała, jaki
On jest podatny na wpływy innych,
taka z Niego dobra dusza, wszyscy
go wykorzystują, a On tego nie widzi.
Tyle razy mu mówiła! Może gdyby
sama zrobiła z tym towarzystwem
porządek, to i picie by się skończyło. Wszystko przez to towarzystwo!
Albo, jak chwaliła Go jako męża i
ojca. Przywoływała z pamięci chwile
z ich życia, kiedy dbał o nią i troszczył się o dzieci. A jaka z niego była
„złota rączka!”. Kiedy nie pije, to potrafi tyle zrobić przy domu i w mieszkaniu, jest taki uczynny dla innych,
nawet jeszcze dziś ludzie Go chwalą i cenią. Potrafi dać tyle czułości i
miłości. Jest przystojny, wprawdzie
nie tak jak kiedyś, ale i tak, kiedy
założy koszulę, krawat i rozsieje ten
swój urok osobisty, to przypominają
jej się dawne lata i nie jest w stanie
się na Niego już gniewać. Wybacza
mu. Tyle razy mu już wybaczała. Nie
rozumie tego, dlaczego tak jest, że
niby ją kocha, a nie kocha? Niby kocha dzieci, a nie kocha? No bo gdyby
kochał tak naprawdę, to by nie pił…?

Etap 3. Mikrowykład o tym, jak jest
w istocie
Teraz jest mój moment. Mogę wszystko podsumować i opowiedzieć jej o
alkoholizmie. Powiedzieć, patrząc w
jej błękitne lub orzechowy oczy, że
jej mąż jest alkoholikiem, ale to nie
znaczy, że jest złym człowiekiem.
Alkoholika bowiem nie ocenia się
w żadnych kategoriach moralnych
– nie chodzi o to, że jest dobry, albo
zły, chodzi o to, że on jest chory.
Teraz jest czas na rysowanie, pokazywanie, tłumaczenie. Teraz mogę
odnieść się do jej słów i potwierdzić,
że to czy tamto może świadczyć o alkoholizmie i że to nie jest jej wina,
ani jego. Ani Jego. Mogę też wyrazić
swoje zrozumienie i empatię.
To jest trzeci etap relacji terapeutycznej, to mój czas z Nią. Jest teraz zazwyczaj spokojna, skupiona na tym
co mówię. Ciekawa, lekko podniecona, nie dowierza. Pochyla się w moją
stronę (też się pochylam, chcę mieć
z Nią jak najlepszy kontakt), jest
uważna. Widzę, jak otrzymywaną
wiedzę „przepuszcza” przez siebie.
Zaczyna zadawać pytania. Nie rozumie, chce wiedzieć. Odpowiadam,
tłumaczę, wyjaśniam. Udzielam Jej
odpowiedzi na pytanie, co ona może
zrobić, żeby on zechciał przestać pić,
ale też chcę przejść do kolejnego etapu, przeze mnie bardzo pożądanego
– chcę przeformułować Jej problem.
Chcę, żeby przestała myśleć i mówić:
„mam problem z nim, bo On pije”,
tylko żeby myślała i mówiła: „mam
problem z sobą, nie potrafię radzić
sobie z sobą, gdy On pije”. To jest
mój cel, ale jeszcze nie teraz.
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Etap 4. Ona i tylko ona
Spokojnie przechodzę do pytań o Jej
samopoczucie, odczuwanie. Jest to
moment, w którym dała mi kredyt
zaufania. Nieśmiało, pomału zaczyna mówić o sobie. O tym, że boi się
o siebie, o dzieci (albo wnuki), że nie
może spać, przeszkadzają Jej myśli
natrętne o tym co jest i co będzie.
Czuje na swoich barkach ciężar całego świata. Jeśli już nawet w końcu
zaśnie, to i tak budzi się o 4 nad ranem i nie może ponownie zasnąć.
Chaos w głowie i gonitwa myśli
nie dają spokoju. Miewa koszmary senne, przeżywa w nich sytuacje, zdarzenia, które miały miejsce
w ciągu dnia. To koszmary o Nim
i mnóstwo negatywnych uczuć,
natrętnych, wyrazistych, przerażających. Myślała nawet o tym, żeby
pójść do psychiatry, ale co to bę-

Źródło: www.polki.pl

dzie, jeżeli lekarz potwierdzi, że jest
chora psychicznie?! Nie, nie! Woli
poradzić sobie sama. Bierze jakieś
leki na uspokojenie, albo na sen od
matki, ciotki czy koleżanki – tamtej
pomagają, no i rzeczywiście, Jej też.
Odkąd je bierze jest spokojniejsza,
nie wyobraża sobie obecnie swojego
życia bez tych tabletek… Ma problemy z sercem. Czasami tak Jej bije, że
boi się, aby nie dostać zawału, i te
duszności… Czasami boli ją głowa.
Potrafi przez 3-4 dni nie wstawać z
łóżka, bo nie może unieść głowy z
poduszki. Czuje się wtedy jakby nie
żyła i wszystko, naprawdę wszystko
jest Jej jedno… Łzy bezgłośnie płyną
teraz po Jej twarzy, ociera je, jakby
przepędzała natrętną muchę, albo
inaczej – powoli przyciska je do
policzka. Przeprasza za łzy. Z tym
płaczem to też tak jest… Miewa wybuchy płaczu, jest ostatnio jakaś

drażliwa, przejmuje
się wszystkim, nawet tym, czym nie
potrzeba się przejmować. A jak z jedzeniem? – wtrącam pytanie. Raz ma dobry
apetyt – zjada dużo,
aż dziwi się gdzie to
wszystko mieści, innym razem potrafi
przez kilka dni nie
jeść nic. Mówi o rozlanym niepokoju,
lęku, który Jej nie
opuszcza, o intruzyjnych myślach,
chwiejności emocjonalnej, zaburzeniach koncentracji
uwagi. Mówi o tym, że już sama
siebie nie szanuje, tak strasznie się
poniża dla Niego.
Miała nawet myśli,
żeby skończyć ze
sobą – mówiąc to
patrzy na czubki
swoich butów, jakby wstydziła się patrzeć mi prosto w
oczy, albo właśnie
patrzy mi absolutnie prosto w oczy i
wtedy odczytuję to
jako informację, że
mówi śmiertelnie
poważnie, a przekaz
ukryty brzmi: „zrób
coś, bo następnym
razem naprawdę się
zabiję”.
Następnie powtarza, że nie ma już
siły, że dłużej tego
nie wytrzyma, że
to ostatnia próba
szukania pomocy, zrobienia czegoś.
Płacząc patrzy na mnie oczami małej, bezradnej dziewczynki, która nie
jest pewna czy – mimo całego zaufania, jakim mnie obdarzyła – zrobiła
dobrze, że tyle mi o sobie powiedziała, tyle swoich sekretów mi ujawniła.
Patrzę i słucham, słucham i patrzę.
Oto siedzi teraz obok mnie potrzebująca otuchy, zrozumienia i ogromnego wsparcia ofiara alkoholizmu.
Kobieta, która doświadczyła tylu
przykrości, tylu cierpień, że lęk stał
się Jej nieodłącznym towarzyszem,
wręcz cieniem. Kobieta, która nie
raz musiała „włączyć żołnierza”, aby
podołać, bo nie mogła pokazać, że
się boi. Zamieniała lęk na złość i
na gniew graniczący z obłędem. W
głowie miała ogromny chaos, więc
kontrolowała „swojego” alkoholika i
dawało Jej to poczucie kontroli nad
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Źródło: www.eleusis.pl

swoim życiem itd. itd. Tak sobie „radziła”, albo raczej – nie radziła.
Etap 5. Przeformułowanie problemu
To, co mogę teraz zrobić, to powiedzieć Jej, że dobrze zrobiła, że przyszła i dobrze, że opowiedziała o tym
wszystkim, że bardzo Jej współczuję,
oraz, że wyobrażam sobie, że przeżywała prawdziwy koszmar. Mogę
zapytać, jak się teraz czuje? Kobieta
mówi, że czuje się jakby przewaliła
wagon węgla – jest bardzo zmęczona, ale też czuje rodzaj ulgi. Mówi,
że nigdy z nikim tak o sobie nie
rozmawiała, widzę w Jej oczach
jeszcze odrobinkę niepewności, ale
i wdzięczność i tę ulgę. To dobrze.
To jest najlepszy moment, żeby przeformułować Jej problem. Pokazać,
jak szarpie się od wielu lat i nic nie
zmienia, mało tego – jest jeszcze gorzej i z Jego piciem i z Jej zdrowiem.
Zwrócić Jej uwagę na to, że nie jest w
stanie wpłynąć na decyzje męża, nie
jest w stanie Go zmienić, ale jednak
coś może – może zadbać o siebie,
wpłynąć na swoje samopoczucie,
spowodować, że nabierze znowu siły, pewności siebie, wzmocni własne poczucie wartości, odstawi leki.
Mówię Jej o współuzależnieniu,
delikatnie konfrontuję, bazując na
tym, co mi o sobie przed chwila
powiedziała i na tym, co wcześniej
mówiła o swoim mężu. Znowu rysuję, kreślę na papierze strzałki, linie,
trójkąty i koła – symbole związku,
partnerstwa, uwikłania i wyjścia.
Proponuję terapię współuzależnienia i Al.-Anon. Spokojnie wyjaśniam,
czym jest i na czym polega. Słucha,
pyta, jest zainteresowana. Następnie
daję trochę literatury, coś do poczytania: o alkoholizmie, o współuzależnieniu, o Al.-Anon. Kieruję na grupę.
Ewa Jasik-Wardalińska
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Męski kryzys wieku średniego
Inaczej kryzys środka życia.
Teoretycznie dotyka najczęściej
mężczyzn w wieku 45-50 lat. W
praktyce kryzys wieku średniego
obejmuje coraz młodszych mężczyzn i może dopaść nawet zadowolonego z życia czterdziestolatka,
któremu niczego do szczęścia nie
brakuje. Jak wtedy powinna się
zachować jego partnerka? Rzucić,
wspierać, odpuścić, reagować czy
przeczekać?
Kryzys na półmetku życia
W latach 60. XX wieku
psycholog Elliott Jaques
jako pierwszy zdefiniował kryzys dopadający
mężczyzn na półmetku
życia. Określił go jako
czas, w którym mężczyźni
przewartościowują najważniejsze sfery swojego
dotychczasowego życia.
To, co było do tej pory dla
nich ważne, nagle staje
się ogromnym balastem,
natomiast rzeczy, zjawiska
wcześniej mało istotne,
wręcz omijane, wydają się
atrakcyjne i stają się pożądane.

Najlepsze już było…
Pierwszy kryzysowy symptom nadchodzi wtedy, kiedy mężczyzna
zaczyna zastanawiać się nad tym,
ile już przeżył i zauważa, że to, co
najlepsze, ma już za sobą. Często
towarzyszy temu poczucie upływu
czasu i utraty młodości, w pewnym
sensie męskości i dobrego zdrowia.
Partnerka nie fascynuje go tak jak
dawniej, może dlatego wspólny seks
już tak nie cieszy, dzieci pokończyły szkoły, założyły własne rodziny.

W tym okresie mężczyźni Źródło: www.medme.pl
stają twarzą w twarz z własnymi ograniczeniami, problemami Zaczynają się kłopoty zdrowotne, co
zdrowotnymi, które już dają o sobie jeszcze bardziej potęguje jego i tak
znać i własną śmiertelnością. Mają złe samopoczucie. Jeżeli mu coś nie
już sporo za sobą i wiedzą jedno- wyjdzie, wpada w depresję. Zamyka
cześnie, że drzemie w nich jeszcze się w sobie, jest coraz bardziej przyjakiś potencjał, którego nie chcieliby gnębiony, przygnieciony smutkiem
zmarnować.
i monotonią. Po powrocie z pracy
zasiada przed telewizorem, często z
Według psychologów jest to jeden z butelką piwa i odcina się od rodziny,
najważniejszych etapów życia, kiedy znajomych i przyjaciół.
następuje przełom i zmiana fundamentalnych wartości. Objawia się to
przede wszystkim zmianami w postrzeganiu świata i podejmowaniem
skrajnych decyzji.
Kryzys wieku średniego aż w 70%
doprowadza do zdrady lub wielokrotnej zmiany partnera. Człowiek w
tym okresie może nawet całkowicie
się zmienić. Jest to skutkiem podsumowań dotychczasowego życia,
przy czym takie podsumowanie na
ogół wychodzi bardzo negatywnie.
Mężczyźni, których dopada kryzys
wieku średniego, uważają, że ich życie jest nic nie warte i nie osiągnęli
wiele zarówno na polu zawodowym
jak i prywatnym. Wiąże się z tym
spadek energii i poczucie bezsilności, lęki i nocne koszmary.

Nie brakuje jednak mężczyzn, którzy po dokonaniu podsumowania
swojego dotychczasowego życia
radykalnie je zmieniają. Chcą w
ten sposób uciec przed starością i
sami sobie udowodnić, że stać ich
jeszcze na wiele. Czują, że czegoś im
brakuje, za czymś tęsknią, chcieliby
doświadczyć siebie na nowo, poznać
to, co nieznane.
Psychologowie twierdzą, że jeden
na pięciu mężczyzn przechodzących
kryzys wieku średniego decyduje się na niezobowiązujący „skok w bok”. Inni
porzucają swoje dotychczasowe partnerki i zamieniają
je na „nowszy model”. Przy
boku młodej dziewczyny
czują się dowartościowani
jako mężczyźni i przedłużają
swoją młodość.
Objawy kryzysu wieku
średniego:
Są tak oczywiste, że nie sposób ich nie zauważyć. Jeśli
mężczyzna zachowuje się w
następujący sposób, to sygnał, że kryzys się zaczął:
• Kwestionuje swoje dotychczasowe życiowe dokonania. Podsumowuje je.
Wypunktowuje to, czego nie udało
mu się zrobić. Jest wyraźnie przybity
i twierdzi, że to, co do tej pory przeżył, jest niewystarczające.
• Zmienia swoją garderobę, odbywając rundę po sklepach, chociaż
do tej pory nie znosił zakupów.
Radykalnie odświeża szafę zaopatrując się w młodzieżowe ubrania,
których wcześniej nie nosił.

Źródło: www.zwierciadlo.pl
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o swoje zdrowie i działaniem całkowicie naturalnym. A to, że trochę
przytył, dodaje mu męskości, zresztą
zawsze można we dwójkę rozpocząć
treningi na siłowni.
Czasami jedynym wyjściem z sytuacji może być terapia dla par u specjalisty.
Czego nie wolno kobiecie zrobić?
Pozwolić wejść sobie na głowę. Musi
ona kontrolować wspólny stan konta i nie wyrazić zgody na przepuszczanie przez partnera wspólnych
oszczędności. W tym wypadku trzeba zareagować natychmiast i ostro.
Nie milczeć, kiedy jej mężczyzna
znika na całe noce. Stanowczo i
konsekwentnie walczyć o swoje,
pamiętając, że nie wszystkie wybryki partnera trzeba tłumaczyć kryzysem wieku średniego. Niekiedy
są to nieodpowiedzialne wyskoki,
których w żaden sposób nie można
usprawiedliwić.

Źródło: www.styl.pl

• Zaczyna bardziej o siebie dbać.
Zmienia swoje kosmetyki i więcej
czasu spędza w łazience.
• Wymienia samochód na nowszy,
lub nosi się z zamiarem kupienia
sobie motocykla.
• Częściej i bardziej natarczywie ogląda się za
kobietami, zwykle dużo
młodszymi od siebie.
• Coraz później wraca z
pracy.
• Zachowuje się apatycznie i zasiada z butelką
piwa lub drinkiem przed
telewizorem.
• Boi się starości, chorob i śmierci, chce znow
poczuć się młodo i szuka
nowych wrażeń.
• Fotel przed telewizorem
zamienia na siłownię.
Zostawić go?
Pokonanie kryzysu wieku średniego jest wyzwaniem nie
tylko dla mężczyzny, ale także dla
jego partnerki. Psychologowie podpowiadają, że rola kobiety w takiej
sytuacji jest bardzo ważna. Powinna
ona w tym trudnym dla mężczyzny
okresie wspierać go i przypominać,
jak wiele wspólnego razem przeżyli
i ile ich łączy.
Co kobieta może zrobić? Przede
wszystkim obserwować partnera.
Jego gorszy nastrój utrzymujący się
przez dłuższy czas, albo nagłe przesadne dbanie o swój wygląd mogą
być sygnałem, że wszedł w kryzys
wieku średniego. Tego nie można
przeczekać, liczyć na to, że kryzys
minie. Samo nic się nie dzieje. W takiej sytuacji kobieta musi porozma-

wiać z partnerem. Nie krytykować
go, wręcz przeciwnie, zapewniać o
jego wyjątkowości. Powinna znaleźć
mu nowe pasje, zamienić dotychczasową monotonię życia na coś
nowego. Postawić przed mężczyzną

Kobieta nie może sobie pozwolić na
to, żeby to ona została obarczona winą za rozpad związku. A właśnie tak
niekiedy postępują mężczyźni przechodzący kryzys wieku średniego.
Bywają bardzo przykrzy. Mówią partnerkom wprost, że
ich nie kochają, że
nie wiedzą, po co
się z ożenili, za swoje wybryki całkowitą winą obarczają
kobietę. Panie w
żadnym przypadku
nie mogą tolerować
takich zachowań.

Kryzys wieku średniego jest czymś
najzupełniej naturalnym i przy
odpowiednim
wsparciu można go
Źródło: www.banzaj.pl przetrwać. Nie wolno jednak pozostanieznane dotąd wyzwania. Rolą ko- wiać mężczyzny z tym problemem
biety jest dopingowanie mężczyzny sam na sam, bo ten stan uderza nie
do działania, aby zrealizował swoje tylko w mężczyznę, ale i w kobietę.
plany i marzenia.
Nie można czekać aż kryzys sam
przejdzie. – Nie przejdzie.
Partnerka powinna postarać się,
aby być dla swojego mężczyzny jak A co do panów w średnim wieku…
najbardziej atrakcyjna, by widział, No cóż, może warto spojrzeć na
że u jego boku jest piękna, zadba- swoje dotychczasowe życie i skonna kobieta. Musi namówić partne- centrować się na sukcesach a nie
ra na urlop tylko we dwoje i uroz- porażkach. Nie gonić za młodością i
maicić życie seksualne. Zapewnić niespełnionymi marzeniami. Każdy
mężczyznę, że nie jest jego wrogiem, wiek ma swoje zalety, wystarczy tylże zawsze może liczyć na jej zrozu- ko je dostrzec.
mienie, wyrozumiałość i pomoc w
każdej sytuacji. Wytłumaczyć mu,
Sylwia Jaworska
że wizyta u lekarza w celu dokładŹródła:
nego przebadania się nie jest czymś
abczdrowie.pl, natemat.pl, dziennagannym, tylko elementem dbania
nikbaltycki.pl, kobieta.wp.pl
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Psychologia jedzenia – od czego tak
naprawdę tyjemy?
Nie zawsze potrzebna jest długa i
ciężka dieta, żeby poprawić swoje
zdrowie, samopoczucie oraz sylwetkę.
Często do zmiany szkodliwych
przyzwyczajeń wystarczy kilka
małych trików…
Jedno uważne spojrzenie wystarczy
– więcej Brianowi Wansinkowi nie
potrzeba. Jego wprawne oko już po
chwili rozpozna, gdzie w naszym
domu lub biurze kryją się wrogowie
dobrej sylwetki.
Co zaskakujące, mężczyzny nie interesuje bezpośrednio, co i w jakich
ilościach jemy. Za to na podstawie
krótkiej inspekcji pomieszczeń, w
których na co dzień przebywamy,
jest w stanie precyzyjnie wskazać,
czyja waga wieczorem wskaże więcej
kilogramów, a kto spożył dokładnie
tyle, ile powinien. Jak to możliwe?
„Łatwiej zmienić nasze otoczenie
niż przebiegunować mózg”
Ponad 25 lat badań Wansinka nie
poszło na marne. Ten 56-letni psycholog behawioralny z Uniwersytetu
Cornella w amerykańskim stanie
Nowy Jork uważa, że potrafi wyjaśnić jedną z największych zagadek
nurtujących dietetyków i lekarzy:
dlaczego tyjemy?
Jego zdaniem za dobór i ilość pokarmów odpowiada nie tylko racjonalny wybór i stopień głodu, ale
ogromne znaczenie ma też wiele
innych czynników, które zwykle
bagatelizujemy. A kryją się one… w
naszej głowie!
– Każdego dnia podejmujemy średnio 250 decyzji żywieniowych – wylicza Wansink. – Chipsy czy sałatka?
Duża porcja czy mała? Zjeść wszystko z talerza, a może trochę zostawić?
W większości przypadków przesądzają o tym miliony podprogowych
impulsów, których w zasadzie nie
dostrzegamy. Dlatego Wansink nie
ma zbytniego zaufania do popularnych wskazówek dietetycznych.
– Mamy skłonność do tego, by skupiać się na tym, co jemy, a nie na
otoczeniu – tłumaczy. – Przy tym
wszystkim z reguły za bardzo dbamy
o to, aby spożyć mniej jednego czy
drugiego, albo kurczowo trzymamy
się monotonnych, modnych diet lub
programów fitnessowych.

Jego wniosek: nawet najbardziej inteligentna i zdyscyplinowana osoba
licząca kalorie może być manipulowana przez otoczenie – jak każdy z
nas. Ale nie musimy się na to godzić. Najnowsze badania dowodzą,
że często, aby nie wpaść w żywieniowe pułapki, wystarczy kilka małych
zmian. Jakich?
Brian Wansink sporządził listę, która pomoże nam przejąć kontrolę
nad sytuacją, przechytrzyć psychikę i chudnąć zamiast tyć. Jego zalecenia nie mają oczywiście na celu
zastąpienie samej idei diety, czyli
pewnego doboru posiłków o określonej zawartości energetycznej oraz
zdrowym składzie.

zjeść z sosem pomidorowym, czy
śmietanowym. Danie serwowano na
białych lub czerwonych talerzach.
Psychologiczny trik zadziałał: ci, których naczynie miało ten sam kolor
co jedzenie, nakładali sobie o 30%
więcej. Dlaczego?
– Makaron, ryż i ziemniaki są bogate w węglowodany. Na dodatek
mają jasny kolor – jak większość
talerzy – dlatego mamy skłonność
do spożywania dużych porcji tych
bomb kalorycznych. Gdy podamy
je na ciemnym naczyniu, kontrast
będzie duży, więc nałożymy i zjemy
mniej potrawy. To dobra strategia,
jeśli chcemy stracić na wadze – tłumaczy naukowiec.

Koncentruje się on na
tym, żeby „przeprojektować” sposoby przygotowywania posiłków i wzmocnić efekt
zdrowotny odżywiania
się, bazując na wiedzy
psychologicznej. Jego
najważniejsza rada: –
Nie powinniśmy tylko
słuchać żołądka – on
potrafi kłamać.
Przedstawiamy trzy
strefy zagrożeń żywieniowych – dom, supermarket i restaurację
– oraz pokazujemy, jak
ustrzec się przed czyhającymi tam
niebezpieczeństwami…
Jak własne mieszkanie zmusza nas
do jedzenia?
1. Strefa zagrożenia: dom
W naszych czterech ścianach wręcz
roi się od żywieniowych pułapek.
Zmanipulować może nas nawet
kolor talerza! W przeprowadzonym
przez Briana Wansinka eksperymencie badani mogli wybierać między precelkami w czerwonej, białej
i niebieskiej ¬misce.
Wynik: przekąski z tego pierwszego naczynia zjadło najmniej osób.
– Czerwony jest kolorem ostrzegawczym, z którego emanuje niebezpieczeństwo – wyjaśnia psycholog żywienia, Christoph Klotter.
Jak wpływają na nas kolory, pokazuje kolejne badanie. Wansink zaprosił 60 osób na włoski makaron.
Mogły one wybrać, czy chcą go

Źródło: www.nt.interia.pl

W przypadku posiłków ogólnie powinno się unikać zbyt wielu kolorów. Rzadziej sięgamy do miseczki
z czekoladowymi drażetkami, jeśli
mamy do wyboru siedem różnych
barw, niż kiedy jest ich aż dziesięć.
– Chcemy spróbować wszystkich
wariantów. Choć w zasadzie nie
różnią się smakiem, lubimy mieć
większą różnorodność. I zjadamy
43% więcej…
Kolejną pułapką, której łatwo się
wystrzec, jest trzymanie produktów
spożywczych w widocznym miejscu.
Odwiedziwszy 230 gospodarstw domowych, Wansink stwierdził: ludzie,
którzy przechowywali płatki śniadaniowe na wierzchu, byli średnio aż
o dziewięć kilogramów ciężsi niż ci,
którzy chowali je w szafkach.
Na naszą figurę mocno wpływają
również nawyki związane ze snem.
Badania naukowe dowodzą, że lu-
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dzie, którzy mało śpią, mają skłonności do nadwagi, cukrzycy oraz
nadciśnienia tętniczego. Jeśli w nocy spędzamy w łóżku mniej niż pięć
godzin, nasz organizm wolniej wykorzystuje nadwyżki cukru we krwi.
Co ciekawe, to samo dotyczy także
osób, które sypiają ponad osiem godzin na dobę. Gdy jemy, powinniśmy
także unikać migoczących monitorów. Psycholog Jeffrey Brunstrom
udowodnił: jeśli podczas jedzenia
skupiamy uwagę na czymś poza
posiłkiem, zjadamy nawet dwa razy więcej!
Uczestnicy jego eksperymentu grali
w grę komputerową, ale także inne
„rozpraszacze” mają podobny efekt.
Winna nadwadze bywa więc często
telewizja – i to nie tylko dlatego, że
nie poruszamy się, siedząc przed
odbiornikiem. Co więcej, nie każdy
program wpływa na nasze zachowanie tak samo.
Na przykład: oglądając film akcji,
zjadamy więcej przekąsek niż śledząc talk show. Różnica: średnio
240 kalorii. Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu to, co dzieje się
na ekranie, przykuwa naszą uwagę.
Dlaczego na zakupach tracimy rozum i pieniądze
2. Strefa zagrożenia: supermarket
Pozbycie się z domu ukrytych pułapek żywieniowych to jednak tylko
pierwszy krok. Bo co nam po takim
„sprzątaniu”, jeśli następne zakupy
w supermarkecie mogą zniweczyć
te starania?
– Wszyscy znamy zasadę: na zakupy nie wolno się wybierać z pustym
żołądkiem – mówi Brian Wansink.
– Ale prawda jest taka, że nieodparta
chęć na coś do jedzenia może nas
dopaść w dowolnym momencie,
nieważne, czy akurat jesteśmy syci czy głodni. Jego rada: żuć gumę.
Badania dowodzą, że smak mięty
potrafi zagłuszyć nasze zachcianki
– po prostu przestajemy zauważać
na sklepowej półce chipsy lub czekoladę.
Zdumiewające jest przy tym to, że
już jedna guma wystarczy, by zredukować ilość niezdrowego jedzenia
w naszym koszyku na zakupy o siedem procent! W ten sposób nie da
się jednak poskromić wszystkich
pokus czyhających na nas w supermarkecie.
Wpływ na naszą psychikę i zachowanie mają również skojarzenia
związane z logiem konkretnej mar-

ki. Ich oddziaływanie jest większe,
niż nam się wydaje: Sanford DeVoe
z Uniwersytetu w Toronto sadzał badanych przed komputerem. Części
wyświetlano logo popularnej sieci
fast foodów – przez 12 mili¬sekund,
a więc za krótko, by człowiek był w
stanie je świadomie za¬rejestrować.
Następnie naukowiec poddał uczestników eksperymentu testowi czytania.
Okazało się, że osoby, którym pokazywano logo, czytały szybciej i znacznie bardziej nerwowo. Potwierdziły
to dalsze analizy: osoby z tej grupy
szybciej dokonywały wyboru towarów w sklepie, ale też rosło ich zniecierpliwienie, gdy musiały podejmować decyzje ekonomiczne.
Wygląda na to, że tego typu reklamy wzbudzają w nas poczucie presji
czasu i potrzebę otrzymania szybkiej
nagrody. Gdy wchodzimy do trzeciej
strefy zagrożenia, jesteśmy konfrontowani z obcą przestrzenią, jaką jest
restauracja, stołówka czy – w najgorszym przypadku – bufet szwedzki.
Na takie pokusy trudno się wcześniej przygotować, dlatego zwykle
jesteśmy wobec nich bezbronni.
Badania Wansinka dowiodły, że o
tym, ile zjemy, decydują już pierwsze
sekundy spędzone w lokalu. Fatalne
w skutkach konsekwencje może
mieć nawet sam wybór miejsca…
Przy którym stoliku zjada się najwięcej?
3. Strefa zagrożenia: restauracja
Brzmi to niewiarygodnie, ale to
prawda: w lokalach gastronomicznych faktycznie istnieją „niezdrowe”
stoliki! Badania wykazały, że ludzie,
którzy siedzą przy oknie, zamawiają
znacznie zdrowsze potrawy niż osoby zajmujące miejsca w głębi restauracji – one wybierają dania bardziej
tłuste i kaloryczne.
Dlaczego? – Im jest ciemniej, tym
bardziej czujemy się niewidoczni
oraz odczuwamy mniejsze poczucie
winy. W końcu nikt nie wie, czego
i ile jemy – wyjaśnia Wansink. Na
wysokim stole barowym królują natomiast sałatki, podczas gdy desery
pozostają na szarym końcu menu.
Naukowcy tłumaczą: ponieważ nie
możemy się wyciągnąć ani przygarbić, bardziej kontrolujemy pozycję
ciała, co przekłada się na wybór
potrawy. Istnieją także inne sztuczki, które powstrzymają nas przed
obżarstwem: jeśli karta dań zawiera informacje o wartościach odżyw-
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czych, goście zjadają średnio o 150
kalorii mniej!
– Kiedy czytamy menu, wydaje się
nam, że dokonujemy własnego,
nieprzymuszonego wyboru – mówi
Wansink. – W rzeczywistości wywierany jest na nas subtelny nacisk.
Również grająca w tle muzyka może
przyczynić się do tego, że jedzenie
„pójdzie nam w biodra”. Naukowcy
z Uniwersytetu w Arkansas ustalili, że kiedy w restauracji słyszymy
jazz, posiłek bardziej nam smakuje,
z kolei hip-hop sprawia, że potrawy
wydają się mniej apetyczne.
Muzyka rockowa i klasyczna są
pod tym względem neutralne – nie
zmieniają naszych zachowań żywieniowych. Duże znaczenie ma także
towarzystwo. – Punktem odniesienia jest ilość jedzenia spożywana
przez osoby w naszym otoczeniu. Od
tego uzależniamy własne zamówienie w barze czy restauracji – tłumaczy psycholog behawioralny Brent
McFerran.
Wielkość porcji innych ludzi jest
więc dla nas czymś w rodzaju kotwicy. Naukowcy z Uniwersytetu
Południowego Illinois ustalili też,
że badani zjadali o 31 procent więcej makaronu i 43 procent mniej
sałatki, gdy przy stole siedział ktoś
korpulentny.
– Cel, którym jest zdrowe odżywianie, w obecności osoby z nadwagą
przestaje być istotny – mówi psycholog Mitsuru Shimuzu. Również
tempo jedzenia jest zaraźliwe: podczas spożywania ciastek do każdego uczestnika eksperymentu przysiadał się pomocnik Wansinka – i
zaczynał opychać się słodyczami.
Im szybciej pochłaniał kolejne ciasteczka, tym więcej zjadała ich także
osoba badana.
Co więcej, wpływ towarzystwa
różni się w zależności od płci.
Meredith Young z kanadyjskiego
Uniwersytetu McMaster prześledziła zachowanie 469 osób regularnie
korzystających z uczelnianej stołówki.
Wynik: kobiety w obecności mężczyzn wybierały mniej kaloryczne
potrawy. Z kolei towarzystwo pań
w żadnym stopniu nie zmieniało
preferencji żywieniowych ich partnerów – widocznie głód zwyciężał!
Artykuł pochodzi z magazynu
popularnonaukowego nowej generacji – „Świat Wiedzy” 11/2016
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Polish Fitness Day
Pierwsze takie warsztaty w
Belgii, które odbyły się 4 lutego w Brukseli. Główną gwiazdą
imprezy był Tomasz Choiński –
ambasador adidas, trener personalny, który współpracuje z Ewą
Chodakowską, razem motywują i
wspierają wszystkich do ćwiczeń.
Pytacie jak było??? Petarda!
Niesamowite dziewczyny, które ćwiczyły przez prawie cały dzień!

Między dziewczynami było tyle motywacji, wsparcia oraz wspólnej pasji
i zrozumienia. Wszyscy uczestnicy
dali z siebie 100% na warsztatach.
Co mogę powiedzieć o Tomku
Choińskim?
Człowiek petarda! Miły, sympatyczny, dowcipny, a przede wszystkim
normalna osoba, która swą pozytywną energią zaraża wszystkich na
swej drodze. Tomku, dziękuję!
Pomiędzy ćwiczeniami wystąpiła
również dietetyk Joanna Czerniak
z Antwerpii, która przekazała wspaniałe informacje na temat zdrowego
odżywiania się, czyli jak jeść zdrowo.
Fotorelację znajdziecie na stronie

Izabela Sobolewska Personal
Trainer album POLISH
FITNESS DAY
Zastanawiacie się, czy będą następne warsztaty???
To już wam odpowiadam.
Drugie warsztaty POLISH
FITNESS DAY odbędą się niebawem. Wszelkie informacje pojawią się na Facebooku oraz w
gazecie Antwerpia
po polsku.
Pamiętaj!
Każdy dzień jest
nowym początkiem. Tylko od
Ciebie zależy, z jakim nastawieniem
go rozpoczniesz.
Nie musisz zmieniać wszystkiego
na raz. Nieważne
jest to, co każą ci
inni, ważne jest to,
czego oczekujesz
od siebie. Co myślisz i ile pracy
wkładasz w zdrowie psychiczne
i fizyczne.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na następne warsztaty.
Izabela Sobolewska
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Jak Znaleźć Swój Oryginalny
& Niepowtarzalny Styl?
wać swoje dotychczasowe osiągnięcia i nie uciekać od
zmian, które powinny nastąpić. Dla nas
samych.

Na zmiany zawsze jest odpowiedni czas. Może właśnie teraz, kiedy
dokoła króluje wiosna, warto podjąć wyzwanie i zrobić to o czym
od dawna myślała niejedna z nas.
Zmienić wizerunek i znaleźć swój
własny, niepowtarzalny styl.
Chyba każda z nas miała w swoim
życiu takie chwile, kiedy spoglądając w lustro ze zdziwieniem odkrywała, że jej wygląd nie zmienił się
od kilku czy nawet kilkunastu lat.
Ta sama fryzura, kolor włosów, ten
sam sposób dobierania ubiorów, taka sama kolorystyka. Tak jakby czas
zatrzymał się w miejscu.
Nasze życie się zmienia, my się zmieniamy, a nasz styl nie. To oznacza
tylko jedno: nadszedł czas na zmiany. I tylko od nas samych zależy jak
bardzo głębokie będą to przemiany,
czy znajdziemy tyle czasu, a przede
wszystkim odwagi, aby choć na
chwilę zatrzymać się i pomyśleć o
sobie. Przeanalizować i podsumo-

Planowanie przyszłości nie jest łatwe, ponieważ po
pierwsze często nie
mamy konkretnego
i jasnego celu, a po
drugie planowanie
wiąże się ze zmianami, które nie do
końca aprobujemy i których nie
jesteśmy wielkimi fankami.
Dlaczego tak bardzo boimy się
zmian i ich unikamy, a nawet często przekładamy w czasie ich realizację? Czy obawiamy się, że wybrana
przez nas „nowa droga” okaże się
zmianą na gorsze? Przecież rezultat
może okazać się wręcz odwrotny i
przemiana ktorej chcemy dokonać
okaże się zmianą na lepsze. Ale
skąd mamy to wiedzieć skoro nawet
nie spróbujemy…
W każdym z tych przypadków wyciągamy cenną życiową lekcję,
więc używanie określeń „lepsza”
lub „gorsza” nie ma najmniejszego
sensu. Więcej czasu i energii tracimy na rozmyślanie w stylu „co by
było gdyby”, zamiast zrobić w końcu
ten pierwszy, odważny krok.
Jak wygląda ten proces w przypadku zmiany naszego wyglądu? Jak
bardzo jesteśmy otwarte na zmiany

i eksperymentowanie z własnym
wizerunkiem? Czy jesteśmy w stanie podjąć ryzyko i spróbować zupełnie czegoś nowego? Zabawa
modą, stylem, fryzurą i makijażem
to pierwszy, ważny krok w kierunku odnalezienia swojego własnego oryginalnego stylu. Warto przy
okazji zadać sobie kilka pytań. Czy
malujemy się od lat w ten sam sposób i tymi samymi kosmetykami?
Poddaliśmy się rutynie w sposobie
ubierania? Farbujemy i układamy
włosy bez przerwy w jednym stylu?
Jak długo przeżywamy na przykład
wpadki naszego fryzjera? A przecież
włosy to nie palec – odrosną szybciej
niż się nam to wydaje!
Oczywiście to jak wyglądamy ma olbrzymi wpływ na to jak zostajemy
postrzegani przez otoczenie. Jednak
bez dystansu do siebie, nigdy się nie
dowiemy, w czym jest nam tak naprawdę najlepiej.
Piękna płeć to właśnie my – kobiety!
I żadna „wizerunkowa” wpadka tego
faktu na pewno nie zmieni. Chyba,
że „tymczasowo”, ale i tak w krótkim czasie nasi znajomi w natłoku
codziennych spraw i obowiązków, o
tym niefortunnym zdarzeniu zapomną. My także.
Osobiście potrafię śmiać się z własnych niekorzystnych zmian wyglądu, które podczas „wizerunkowego”
eksperymentowania przydarzyły mi
się dotąd niejeden raz. I nie utożsamiam się ze swoim chwilowym, nawet nienajlepszym wizerunkiem.
Eksperymentowałam z fryzurami,
szukałam odpowiedniego koloru,
bawiłam się ubraniami, różnymi
stylami, często mieszając je ze sobą i tak naprawdę nadal to robię,
bo kocham zmiany. Opinie innych
osób często mnie zaskakiwały i zaskakują do dziś. Za każdym razem
są zupełnie inne, niż te jakich się
spodziewałam.
Z tych doświadczeń wyciągnęłam
konkretne wnioski. Po pierwsze
zrozumiałam, że inni widzą nas zupełnie inaczej niż my sami – częściej
o wiele lepiej, niż myślimy. Zwykle
jesteśmy zbyt surowe wobec własnego wizerunku i przeżywamy jeden
szczegół naszego wyglądu, który
okazuje się zupełnie nieistotny i tak
naprawdę niezauważalny.

Antwerpia po polsku

kwiecień 2017

Po drugie krytyka innych osób, może pomóc nam nabrać większego
dystansu do samych siebie oraz nauczyć śmiać się z własnych wpadek.
Przyznanie się do nienajlepszego
wyglądu, paradoksalnie sprawi, że
staniemy się w oczach innych ludzi
niezwykle odważnymi i szczerymi
osobami. Wówczas nasza pomyłka
wizerunkowa zejdzie automatycznie
na dalszy plan, a my pokażemy się
z atrakcyjniejszej strony naszego
charakteru i osobowości.
Eksperymentowanie z różnymi stylami i chęć pokazania „nowej siebie”
zarówno światu jak i samej sobie,
otwiera przed każdą z nas zupełnie

nowe możliwości.
Dzięki temu możemy doświadczyć
nieznanych dotąd
emocji, poznać nowych ludzi, znaleźć
się w innych miejscach oraz sytuacjach życiowych.
A co najważniejsze
wzmocnić tym samym własną pewność siebie oraz
wykorzystać okazję
by odnaleźć swój
niepowtarzalny, oryginalny styl!
Brakuje Ci pomysłu i odwagi?
Spróbuj razem ze mną! Jako osobista stylistka zaproponuję Tobie
prawdziwą metamorfozę, która nie
będzie polegała na przebieraniu
Ciebie za kogoś kim tak naprawdę nie jesteś, lecz pomoże Tobie
ubierać się właściwie i korzystnie,
w zgodzie z Twoim indywidualnym
stylem.
Dobrze zorganizowana szafa, odpowiednie fasony do sylwetki oraz
koloru cery i włosów, mogą być
szybkim i praktycznym sposobem
na to, aby zachwycać swoim wyglądem każdego dnia!
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Paulina Gramacka - Blanka
Personal Shopper, Fashion
Stylistka, Blogerka, Socjolożka
www.blankastylecoach.com/pl
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Z bloga wesołej emigrantki

Gdy Polak z Polakiem po obcemu gada
Swego czasu opisywałam moje
pierwsze i dalsze próby w porozumiewaniu się z Belgami, gdy to próbowałam się dogadać mieszaniną
angielskiego lub niderlandzkiego i
migowego. Gdyby się kto z boku temu przyglądał, miałby pewnikiem
niezły ubaw. Jednak na zagranicy
jeszcze lepsze jajca są, gdy Polak
z Polakiem próbuje się dogadać
w jakimś obcym języku, którego
nie zna za bardzo. Jeszcze lepiej
gdy każdy próbuje używać innego
języka obcego, którego ten drugi
nie zna.
Niektórzy - głównie ci którzy radości
zagranicznego życia nie doświadczyli jeszcze - w tym momencie pewnie
się zastanawiają co to trzeba mieć
we łbie, żeby do swojego po obcemu gadać, zamiast jak człowiek po
polsku.
Niestety my Polacy nie mamy jakichś specjalnych cech wyróżniających nas z tłumu i jeśli akurat nie
recytujemy pod nosem litanii do
pań lekkich obyczajów i ich synów
albo nie gadamy z drugim rodakiem
tudzież nie paradujemy w koszulce
„Radio Maryja” to jak niby zgadniesz
czy ja to Polak czy inny tam białas?

Są zatem sytuacje że los krzyżuje naszą drogę z rodakiem a ty nie wiesz,
że to rodak i on nie wie, że ty rodak, a
jednak macie jakiś wspólny interes
i musicie się dogadać. Gdy mieszka się w obcym kraju, nie gada się
do obcych ludzi po polsku tylko w
języku którym w danej okolicy jest
szansa się dogadać...
Na początek taka historia.
Przychodzę do pracy, a tam ekipa
remontowa zasuwa. Normalna rzecz
w tym kraju. W domach klientów
spotykam różnych przypadkowych
ludzi - kominiarzy, elektryków,
ogrodników, weterynarzy i różnych
innych, którzy tak samo jak ja aku-

rat są w pracy i wykonują jakieś
zlecenie dla tego samego klienta,
co ja. Zwykle nie gadamy ze sobą,
bo nie przyszliśmy na pogawędkę
tylko do roboty, ale przywitać zawsze
się wypada...
Ja: Goedemorgen
Oni: Bonjour.
Po tym przywitaniu już wiem, że
firma prawdopodobnie ze stolicy,
skoro po francusku się witają. Idę
do swojej roboty, a oni robią swoje.
Staramy się nie wchodzić sobie w
drogę. Tu jak jest robota, to się nie
stoi i nie gada tylko robi. Od pogaduszek jest przerwa. Jednak są
momenty że ekipa potrzebuje czegoś a wiadomo ze sprzątaczka wie
wszystko o domu w którym sprząta,
więc może pomóc. I tak oto pytają
w języku francuskomigowym, a ja
odpowiadam w niderlandzkomigowym i jakoś się dogadujemy. Nagle
przerwa, panowie wyjmują kanapki, termosy i zaczynają gadać... PO
POLSKU.
W innej czasoprzestrzeni widywałam kilka razy pewnego speca,
który pracował sobie samotnie w
ogrodzie. On również czasem czegoś potrzebował, a wtedy zwracał
się do mnie po angielsku, który to
język rozumiem, ale odpowiadam
zawsze po niderlandzku. Ważne,
by się dogadać. Po jakimś czasie
gdzieś tam przypadkiem (bo świat
jest mały) zobaczyłam tego samego
speca na jakiejś imprezie w polskim
towarzystwie nawijającego jak złoto
po naszemu.
Podobna heca miała miejsce na kursie niderlandzkiego. Pierwsza lekcja któregoś z wyższych poziomów,
nowi ludzie, nikt nikogo nie zna.
Robimy ćwiczenie ustne w grupach.
Niektóre tematy ćwiczeń wywołują
dłuższe dyskusje albo przeradzają
się w luźne rozmowy pozwalające
się bliżej poznać z klasowymi kolegami. Czasem jednak ciężko się
dogadać po niderlandzku, a ktoś
coś ciekawego mówi i szuka się
innego wspólnego języka. W tym
wypadku było tak, że nie mogliśmy
sobie czegoś ciekawego wyjaśnić w
poznawanym właśnie języku więc
padło pytanie:
- ...uit welke land kom je? (z jakiego
kraju przyjechałeś?)
- uit Polen
- no to mów jak człowiek...

Myślę, że podobnych zabawnych
sytuacji doświadcza każdy Polak
na emigracji.
Jednak zdarzają się też i inne, jakby
odwrotne, gdy ojczysty usłyszymy
tam, gdzie się go zupełnie nie spodziewamy.
Taka okoliczność.
Jesteś w obcym kraju od paru dni,
czy tam tygodni, nie znasz języka tubylców, jesteś sam lub z drugą podobną ci sierotą i nagle znajdujesz
się w potrzebie. No cholera zgubiłeś się, chcesz zapytać o drogę albo
nie wiesz jak i gdzie kupić bilet na
pociąg, czy inne tego typu trudne
momenty. Rozglądasz się wokół
z nadzieją, nasłuchujesz, bo a nuż
rodaka ujrzysz lub usłyszysz. Ale
pech to pech - wokół sami czarnoskórzy, skośnoocy, kobitki w muzułmańskich strojach, znikąd nadziei.
Przeklinasz pod nosem, mruczysz
na głos inne słowa rozpaczy typu
„no i co ja teraz zrobię” a wtedy wydaje ci się, że słyszysz:
- W czymś pomóc?
Rozglądasz się ponownie, by przekonać się, że jednak ci się zdawało, bo
otoczenie wciąż to samo. Ale nagle
widzisz że to... tak ten czarnoskóry,
skośnooki, Muzułmanka mówią
twoim językiem.
Po wyjściu z szoku, uzyskaniu pomocy wdajesz się oczywiście w krótką pogawędkę (bo niezaspokojona
ciekawość by cię zeżarła przecież)
i się dowiadujesz, że zwyczajnie ci
ludzie wychowali się albo studiowali w Polsce, albo ta Muzułmanka to
Polka, która postanowiła przejść na
islam. Nie tylko my bowiem emigrujemy i uczymy się obcych języków,
innym narodom też się zdarza.
Ludzie ciągle się przemieszczają,
mieszają, uczą nowych języków,
obyczajów, zmieniają swoje przekonania i poglądy.
Dzięki czemu potem człowiek na
każdym kroku się dziwi, ma ubaw
albo popełnia gafy.
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi
znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach „Antwerpii
po polsku”.
Magdalena B-P
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Książka na dziś
Tym razem chcę przedstawić książkę „Toksyczni panowie” znanej
na całym świecie pisarki Danielle
Steel. Ta amerykańska autorka
bestsellerów (ur. w 1947 roku w
San Francisco) napisała ponad 130
książek wydanych w 69 krajach w
rekordowym nakładzie 800 milionów egzemplarzy. Jej powieści zostały przetłumaczone na 43 języki,
a wiele z nich doczekało się adaptacji filmowych. [Źródło-Amber].
„Toksyczni panowie” to nietypowa pozycja w pisarskim dorobku
Danielle Steel, ponieważ jej głównymi bohaterami są mężczyźni.
Autorka opowiada historię trzech
dojrzałych panów, związanych ze sobą wieloletnią, szczerą i prawdziwą
przyjaźnią. Każdy z trójki bohaterów
jest inny, pochodzi z innego środowiska i chociaż przyjaciele rzadko
się widują, zawsze mogą na siebie
liczyć.
46-letni Charles to przystojny wykształcony milioner, dżentelmen w
każdym calu. Hojny i czarujący, o
nieskazitelnych manierach, stanowi wymarzoną partię dla wielu kobiet. Po tragicznej śmierci
rodziców i siostry, Charles
umiejętnie zarządza majątkiem oraz rodzinną fundacją. Dużo czasu i pieniędzy
poświęca na działalność
dobroczynną, w szczególności stara się pomóc
dzieciom. Czterokrotnie
zaręczony szuka partnerki
idealnej. Kobiety nie tylko
pięknej i pochodzącej z tego samego arystokratycznego środowiska co on, ale
i mądrej, ceniącej te same
wartości i ideały.
Pewnego razu Charles
odwiedza ośrodek opieki
dla maltretowanych dzieci
ufundowany przez jego fundację.
Zarządza nim Carole Parcer, absolwentka Princeton, magister socjologii na uniwersytecie Columbia. Ta
piękna, wykształcona i pracowita
kobieta zaimponowała Charliemu
swoimi osiągnięciami, bystrym
umysłem i wielką odwagą. Carole
to 34-letnia rozwódka. Jej były mąż,
pomimo dobrego pochodzenia, wykształcenia i wysokiej pozycji społecznej, okazał się alkoholikiem i
sadystą znęcającym się nad żoną.
Po ucieczce od męża i późniejszym
rozwodzie, Carole postanawia porzucić dawne życie i poświęcić się
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dzieciom.
Po kilku spotkaniach Charlie jest
zauroczony Carole. Czy przyjaźń,
która ich połączyła, przerodzi się w
miłość? Czy będą potrafili po raz kolejny komuś zaufać, pokonać dzielące ich różnice i strach przed nowym
związkiem?
Drugim z bohaterów książki
„Toksyczni panowie” jest Adam,
41-letni adwokat pochodzenia żydowskiego – rozczarowany życiem
rozwodnik i rozgoryczony ojciec
dwójki nastolatków. Zdradzony
i porzucony przez żonę non stop
romansuje z młodymi naiwnymi
dziewczynami. Wychodzi bowiem z
założenia, że kobiety nadają się tylko
do seksu, zabawy i trzymania na dystans. Była żona jest dla niego wrogiem, matka krzyżem do dźwigania,
a siostra chodzącym utrapieniem.
Podczas koncertu u klienta, nasz
bohater poznaje śliczną młodziutką
Maggie i wdaje się z nią w romans.
Dziewczyna okazuje się nie tylko
piękna, ale również inteligentna i
pracowita. Mimo trudnego życia
dąży do wyznaczonych celów. Jest

Danielle Steel,
źródło: www.independent.co.uk

przybranych rodziców sprawiło, że
Grey nie posiada prawdziwego domu i żadnych rodzicielskich wzorców. Jest przekonany, że nie ma nic
do zaoferowania, że nie potrafi niczego oprócz malowania. Wielokrotnie
uwikłany w liczne romanse z
toksycznymi kobietami, ciągle
jest sam.

Panowie od dziesięciu lat wspólnie spędzają miesiąc wakacji na
jachcie Charlesa pływając po
Morzu Śródziemnym i podczas
tych wspólnych wypadów prowadzą iście kawalerski tryb życia. Któregoś dnia, w Portofino,
Gray poznaje Sylwię, sympatyczną, pogodną i otwartą kobietę,
właścicielkę galerii sztuki w
Nowym Yorku. Sylwia jest kobietą doświadczoną życiowo.
Po 20 latach małżeństwa mąż
porzucił ją dla innej kobiety, a
Źródło: www.antykwariatnws.pl kolejny partner popełnił samobójstwo.
całkowitym przeciwieństwem dotychczasowych partnerek Adama. Częste spotkania i długie rozmowy
Nie chce wykorzystywać jego pozy- o sztuce zbliżają do siebie Greya i
cji i znajomości. Czy uczucie, które Sylwię. Czy wspólna pasja zwiąże ze
zakiełkowało pomiędzy dwojgiem sobą dwoje dojrzałych ludzi z ogromludzi, okaże się na tyle silne by skru- nym bagażem doświadczeń?
szyć skamieniałe serce Adama?
O tym, jak potoczą się losy trzech
Trzecim bohaterem książki jest przyjaciół, czy te związki, kiełkująGray, 50-letni utalentowany malarz, ce jak ziarenka na wiosnę, rozwiną
artysta duszą i ciałem. Adoptowany się i rozkwitną, przeczytacie w książprzez parę muzyków rockowych wy- ce „Toksyczni panowie” autorstwa
chowywał się w różnych miejscach Danielle Steel.
na świecie: Stanach Zjednoczonych,
Indiach, Nepalu, na Karaibach i w
Polecam,
Amazonii. Środowisko i styl życia
Agnieszka B.
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Ciekawostki
Pomyłkowa gwiazdka Michelin
W najnowszym katalogu Michelin,
w jego internetowej wersji, pojawiła
się informacja, że mała, tania restauracja w środkowej Francji otrzymała prestiżową gwiazdkę. W knajpce
nagle zaczął się niespotykany dotąd
ruch, rozdzwoniły się telefony, a
kuchnia i kelnerzy mieli pełne ręce roboty. Okazało się, że pomylono
ową knajpkę „Bouche a Oreille” w
Bourges z noszącą tę samą nazwę
restauracją pod Paryżem.
Pierwsza serwuje dania proste, domowe. Za obiad trzeba tu średnio
zapłacić 10 euro. Drugi lokal jest
miejscem bardziej prestiżowym, z
wykwintnymi daniami, kosztującymi o wiele więcej niż domowy obiad.
Przedstawiciele Michelin przeprosili
właścicieli obu restauracji.
Sami naprawiają drogi w mieście
Grupa mieszkańców Rzymu powołała do życia stowarzyszenie, którego
celem jest bezpłatne łatanie dziur w
stolicy Włoch. Wyposażeni w łopaty
i asfalt w workach ochoczo przybywają w każde miejsce, które wymaga
naprawy. Stan dróg w Rzymie jest
tak fatalny, że przy niektórych dziurach stoją strażnicy miejscy, którzy
pilnują, aby ludzie poruszający się
na skuterach do nich nie wpadli.
Nazwa stowarzyszenia jest tak samo
zaskakująca, jak to, co robią jego
członkowie. „Tappami” czyli po polsku ‘zatkaj mnie’ staje się coraz bardziej popularne wśród mieszkańców
Rzymu. Wolontariusze postanowili
wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać władzom miasta, że inicjatywy
społeczne potrafią zdziałać wiele
dobrego.
Psi przestępca
W Asti na północy Włoch do aresztu domowego trafił pies. Mieszaniec

Źródło: www.fakty.interia.pl

odbywa karę za zniszczenie sześciu
samochodów. Właścicielowi czworonoga nakazano trzymać pupila w
domu.
Policjanci przez kilka tygodni usiłowali namierzyć wandala, który
w jednej z dzielnic miasta dewastował samochody. Kiedy okazało się,
że sprawcą tych szkód jest średniej
wielkości czworonóg o imieniu
Achille, funkcjonariusze nie mogli
wyjść ze zdumienia. Tym bardziej że
na co dzień Achille nie jest w ogóle
agresywny wobec ludzi. Jednak na
widok samochodu wpada w szał.
Rzuca się na auta, wgniata karoserię
i zrywa tablice rejestracyjne. Czuje
się „panem ulicy” i kiedy widzi przejeżdżający lub zaparkowany samochód, przeskakuje przez ogrodzenie,
i rusza do ataku. Nie boi się nawet
dużych pojazdów. Czworonóg ma na
sumieniu także atak na samochód
straży miejskiej, która interweniowała, by go powstrzymać, gdy zaatakował po raz kolejny.
Pies, przyłapany na gorącym uczynku, został odprowadzony przez

OGŁOSZENIA DROBNE
Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne wysyłając
e-mail na adres: antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości prosimy wpisać „ogłoszenie
drobne”) lub sms z treścią ogłoszenia na nr 0488.416.481

• Sprzedam Nissan Qashqai 1.6 rok 2012,
przebieg 94 800, cena 14 tys.
Tel.: 0485.998.117
• Przyjmę prasowanie co tydzień lub co dwa
tygodnie, 4-5 godzin na dienstencheques.
Tel. 0484.585.039

funkcjonariuszy do właściciela.
Wymierzyli mu karę finansową i nakazali bezwzględnie, by nie pozwalał
czworonożnemu wrogowi samochodów opuszczać ogrodu.
Chmura jak UFO
Tajemnicza chmura w kształcie
UFO pojawiła się w pewien lutowy
wieczór na niebie w Szwecji. Mogli
ją obserwować turyści w ośrodku narciarskim w Duved na północy kraju. Byli oni oszołomieni
tym, co zobaczyli ponad szczytami
gór. Zatrzymywali się na stoku, by
uwiecznić chmurę na zdjęciach.
Eksperci twierdzą, że była to tzw.
chmura soczewkowa (altocumulus
lenticularis), która swoim kształtem
przypomina UFO.
Chmury soczewkowe występują
głównie w pobliżu masywów górskich. Powstają podczas przepływu
mas powietrza o stabilnej wilgotności. Unoszą się na niebie jako fale
nieruchomych, stojących chmur.
Obserwując je, można odnieść nieodparte wrażenie, że podziwia się
wiszące kosmiczne statki.
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Niewierny Francuz pozwał Ubera
za swoją niewierność
Pewien Francuz domaga się od korporacji Ubera 45 milionów euro odszkodowania. Mężczyzna skorzystał
z usług Ubera za pomocą telefonu
swojej żony. Następnie wylogował
się z aplikacji i gdyby nie istniejący
błąd, na tym by się wszystko skończyło. Okazało się jednak, że pomimo wylogowania się, na telefon żony trafiały informacje o kolejnych
podróżach, jakie z Uberem odbywał
mężczyzna, także te o wyprawach
do kochanki. Skończyło się to rozwodem, a niewierny mąż pozwał
Ubera i twierdzi, że winę za rozpad
jego małżeństwa ponosi taksówkowa korporacja.
Rzeczywiście, w aplikacji Ubera dla
iOS-a istniał błąd. – Mój klient jest
ofiarą błędu w aplikacji. Błąd spowodował problemy w jego prywatnym
życiu – twierdzi prawnik pechowego
klienta Ubera.
Najmocniejszy laser na świecie
Powstał w Czechach, pod Pragą.
Zdaniem jego twórców – naukowców m.in z Czech i Wielkiej Brytanii
– jest to najnowocześniejszy i naj-

mocniejszy laser na świecie.
Laser został nazwany „Bivoj”, po mitycznym czeskim siłaczu. Nad jego
powstaniem czuwał zespół złożony
z 280 naukowców i techników z brytyjskiego Central Laser Facility oraz
czeskiego instytutu fizyki HiLASE.
Laser generuje największą moc
na świecie. Dotychczas największe
takie urządzenie, które zostało zbudowane w USA, generowało moc 60
dżuli przy 10 hercach. „Bivoj” potrafi
wytworzyć moc 100 dżuli.
Czeski laser waży około 20 ton. Jego
produkcja kosztowała 44 miliony euro. „Bivoj” ma być wykorzystywany
m.in. w przemyśle lotniczym czy
samochodowym np. do testowania
twardości metalu.
Pizza z ananasem na czarnej liście
Na świecie pizza serwowana jest z
dodatkami, które są nie do przyjęcia
i niszczą jej oryginalny smak – alarmują włoscy rolnicy.
W skali światowej sektor pizzerii,
piekarzy i producentów pizzy, zanotował w zeszłym roku obroty w
wysokości 100 miliardów euro. Duża
jego część, jak twierdzi rolniczy zwią-
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zek, uderza we włoską gastronomię
i oryginalną pizzę.
Coraz częściej dodatki, z jakimi
podawana jest pizza, nie mają nic
wspólnego z tym prawdziwym włoskim daniem. Na świecie można
zjeść ten słynny wypiek z egzotycznymi owocami, insektami, czy ze słodyczami, takimi jak marshmallow,
czyli amerykańska słodka pianka z
cukru, żelatyny i wody.

Źródło: www.fakty.interia.pl

Należy chronić oryginalną włoską pizzę – oświadczyli działacze
Coldiretti. Przypomnieli, że Włochy
zabiegają o wpisanie neapolitańskiej
sztuki jej wypieku na listę niematerialnego światowego dziedzictwa
ludzkości UNESCO.
Opracowała: Karolina Tomczak
Źródła:
kopalniawiedzy.pl, wiadomości.
wp.pl, fakty.interia.pl, onet.pl
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