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Co słychać w Antwerpii
Konfiskata pieniędzy żebraków
W Antwerpii działają zorganizowane
grupy przestępcze, które wykorzystując ludzką litość podstawiają tak
zwanych „napastliwych żebraków”
wyłudzających pieniądze. Wkrótce
policja w Antwerpii będzie mogła
walczyć z tym procederem, odbierając żebrakom zebrane przez nich
pieniądze – zapowiedział burmistrz
Bart de Wever.

i w niektórych nocnych sklepach
w Antwerpii. „To jest legalne, ale
bardzo niebezpieczne”, powiedział
jeden z antwerpskich radnych na
ostatnim posiedzeniu miejskiej rady. „Największym problemem jest
to, że nastolatki w coraz młodszym
wieku zaczynają eksperymentować
nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństw, jakie na nich czyhają ” –
dodał radny.

– To ludzie, którzy stoją na skrzyżowaniach z dziećmi na rękach
lub osoby wykorzystujące niepełnosprawność, by zdobyć pieniądze.
Każdy wie, o czym mówię. Za nimi
stoją jednak kartele zorganizowanych przestępców. To handel ludźmi, a nie żebractwo – powiedział burmistrz Antwerpii opisując zjawisko
występujące na ulicach miasta.

Kłopoty antwerpskich diamenciarzy
Handlarze diamentów w Antwerpii
są w coraz gorszej kondycji finansowej i tracą wiarygodność w oczach
kontrahentów. Powodem ich problemów są banki, które nie chcą już
robić z nimi interesów, co realnie
zagraża pozycji miasta jako światowego centrum diamentów.

W niedalekiej przyszłości funkcjonariusze będą czasowo konfiskować
zebrane przez żebraków pieniądze.
Jeśli ktoś się po nie zgłosi, władze
oddadzą pieniądze. Zdaniem burmistrza miasta, w przypadku działalności przestępczej nikt po pieniądze
nie przyjdzie, a wtedy zebrane w ten
sposób środki zostaną przekazane
lokalnym służbom społecznym lub
organizacji charytatywnej.

W Antwerpii mieści się około 1700
przedsiębiorstw związanych z diamentami generujących przychody w
wysokości ponad 44 mld euro rocznie. W ostatnich latach diamentowe
firmy znalazły się na cenzurowanym
z powodu uchylania się od płacenia
podatków, braku przejrzystości finansowej i przeprowadzania transakcji „na czarno”. Spowodowało
to podważenie ich wiarygodności,
przez co banki nie chcą już udzielać
im kredytów.
Wielu graczy, zwłaszcza małe niezależne firmy są na skraju bankructwa. Konsultacje branży diamen-

Źródło: www.demorgen.be

„Wdychać podtlenek azotu, dopóki
się nie zemdleje”
Rośnie liczba młodych mieszkańców Antwerpii „bawiących się”
wdychaniem tlenku azotu tak długo, aż osiągną stan oszołomienia, a
najlepiej omdlenia. Na ulicach coraz
częściej spotkać można młodych ludzi w takim stanie. Wzorce czerpią
oczywiście z Internetu. Sprawa jest
na tyle poważna, że rada miasta ma
zamiar rozpocząć specjalną kampanię informacyjną uświadamiającą
młodym ludziom niebezpieczeństwa
związane z nową modą.
Wkłady np. do bitej śmietany są
sprzedawane w supermarketach

Źródło: TVN24BiS

towej z Nationale Bank i Febelfin
nic nie dały. Belgijskie banki nadal
odmawiają kredytów diamentowemu sektorowi, a swoją niechęć do
branży diamentowej ukrywają za
surowymi przepisami.
Taka sytuacja miała już kiedyś miejsce. Panika wybuchła w dzielnicy
diamentów w 2014 r., gdy KBC zdecydował się zamknąć drzwi Antwerp
Diamond Bank, wiodącego banku
w sektorze diamentów. Na krawędzi bankructwa znalazło się wtedy
500 z 1700 firm diamentowych. Trzy
lata później nadal nie ma rozwiązania. Standard Chartered postanowił
wycofać się z branży diamentowej,
ABN AMRO stawia coraz bardziej
surowe warunki kredytowe dla sektora diamentowego, a zagraniczne
banki niechętnie przyjmują diamentowych klientów.
tijd.be
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Burmistrzowi chodziło tylko
o polityczną poprawność, a
nie o dobro mieszkańców i
turystów”.
„Strefa niskiej emisji w
Antwerpii jest niesprawiedliwa. Antwerpczycy są karani
i dyskryminowani. Ponadto
LEZ jest obłudne, bo ten kto
płaci i tak wjeżdża i zanieczyszcza powietrze” – mówi Filip
Dewinter z Vlaams Belang.

Wiejska integracja
Imigranci, którzy uzyskali
status uchodźcy, nie powinni
mieszkać w mieście tylko na
wsi – uważa Fons Duchateau
(N-VA). Według polityka integracja w mniejszych społecznościach jest o wiele łatwiejsza
niż w mieście.
Obecnie imigranci, którzy uzyskają status uchodźcy, masowo
osiadają w dużych miastach,
zwłaszcza w Antwerpii, gdzie
mieszka aż ¼ z nich. Jeden na
270 mieszkańców Antwerpii
jest uchodźcą uznanym przez
państwo. Wydaje im się, że ży-

Źródło: www.hln.be

cie w mieście jest łatwiejsze, łatwiej
o pracę i znajomych z tego samego
kraju, co jest istotne w kontekście
porozumiewania się czy załatwienia
spraw urzędowych.
Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. „Zaledwie 37% uznanych uchodźców ma pracę, reszta
to bezrobotni, ubodzy, a ich integracja kończy się, zanim się na dobre
rozpoczęła” – mówi Duchateau.
Dlatego uważa, że przeprowadzenie
się uchodźców na wieś jest dobre zarówno dla nich jak i dla Antwerpii,
w której ubóstwo wśród dzieci wynosi 1:4. I dodaje, że dobrze byłoby,
gdyby prawo odgórnie regulowało
takie kwestie. Według obecnie obowiązującego prawa, każdy, kto uzyskał status uchodźcy, może osiedlić
się tam, gdzie chce. VDAB oferuje
uchodźcom stałe miejsca pracy poza
miastem w którym żyją, ale zainteresowanie jest niewielkie.
Skarga do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko LEZ
Vlaams Belang kategorycznie
przeciwstawia się wprowadzeniu
w Antwerpii strefy niskiej emisji. Nazywa LEZ „dyskryminacją

obywateli” i przygotowuje skargę do Trybunału
Konstytucyjnego.
Vlaams Belang
uważa, że wprowadzenie strefy jest
szczególnie niesprawiedliwe dla tysięcy
Antwerpczyków,
którzy płacą kary
grzywny, a część z
nich nie może swoim samochodem
nawet wyjechać
z garażu. „Każdy,
kto przyjedzie do
Antwerpii na zakupy, a potem coś
zjeść lub wypić, musi się przedrzeć
przez dżunglę taryf i kar” – czytamy
w komunikacie prasowym partii.
Vlaams Belang postrzega siebie
jako jedyną partię polityczną, która przeciwstawia się LEZ „Niemal
wszystkie partie polityczne poparły
„nieziemskie pomysły zielonych”.

Pomoc przy wypełnianiu formularzy podatkowych
Czy potrzebujesz pomocy przy
wypełnieniu swojego zeznania podatkowego? W maju,
w różnych miejscach miasta, federalny urzędnik Finansów
Publicznych wypełni Twoje zeznanie i zamieści je w Internecie. Nie
trzeba czekać na brązową kopertę
z urzędu.
Jakie dokumenty należy zabrać ze
sobą?
• Identiteitskaart
• zaświadczenie o dochodach i odliczeniach
• gdy deklaracja ma być wypełniona dla kogoś innego – autoryzacja
tożsamości tej osoby.
Szczegółowy wykaz uwzględniający poszczególne dzielnice,
adresy lokali, dni i godziny konsultacji znajdują się na stronie:
https://www.antwerpen.be/nl/
info/58d3c640a6779307a368f3da/
hulp-bij-invullen-belastingsbrief
Opracowała: Barbara Kamińska
Źródła:
gva.be, detijd.be, hln.be,
antwerpen.be, demorgen.be,
niedziela.be

Źródło: www.radio1.be
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Antwerpia - miasto niezwykłe
Meir - cz.I

Meir łączy zabytkową część miasta z dworcem kolejowym i jest
najbardziej znanym i najchętniej odwiedzanym deptakiem w
Antwerpii. Miejskim architektom
udało się stworzyć wspaniałą przestrzeń zaczynającą się od dworca,
poprzez Keizerlei, Leysstraat i
Meir aż do Groenplaats. Cały ten
obszar ma wiele do zaoferowania
zarówno mieszkańcom miasta jak
i turystom.
Antwerpskie Meir jest jednym z
najważniejszych centrów handlowych w Belgii, zarówno pod względem liczby kupujących, jak i cen
wynajmu powierzchni. To właśnie
przy Meir są najdroższe czynsze w
Belgii – około 1.700 do 2.000 euro
miesięcznie za metr kwadratowy
powierzchni sklepu.
Zakupy przy Meir robią nie tylko
mieszkańcy Antwerpii, ale również
innych rejonów Belgii, Holandii, czy
Luksemburga. Szacuje się, że dziennie przewija się tu kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
Dawne Meir
Nazwa ulicy pochodzi od starego niderlandzkiego słowa „meere” (meer
– jezioro).
Najwcześniejsza wzmianka o Meir,
dawniej bagiennych obszarach tuż
przy granicach miasta sięga 1257
roku.
Historia Meir rozpoczyna się od
niewielkiej uliczki przedzielonej
pośrodku kanałem. Tak miejski
deptak wyglądał przed wiekami. W
czasach kiedy Antwerpia była jednym z największych europejskich
ośrodków handlowych i kulturalnych, życie jego mieszkańców i
handel koncentrowały się w obrębie dzisiejszego starego miasta. Na
przełomie wieku XV i XVI ówczesne
centrum było gęsto zaludnione, dlatego Meir i jego okoliczne ulice stały
się dla zamożnych Antwerpczyków
alternatywą do budowania pałaców
i wystawnych rezydencji.
Otwarcie nowej giełdy spowodowało przesunięcie się handlowego centrum miasta od Scheldy do
Meir. Dzisiejszy deptak stał się nie
tylko ważnym punktem dokonywania transakcji na wielką skalę, ale
również miejscem wielu ważnych
miejskich uroczystości, parad i spotkań. I chociaż w ciągu następnych

Źródło: www.vantoen.be

stuleci Antwerpia traciła swoją silną pozycję na gospodarczej mapie
Europy, Meir zyskiwało na znaczeniu. Bogaci patrycjusze wznosili tu
swoje wspaniałe rezydencje, z których niektóre możemy oglądać do
dziś.
Na przełomie wieku XIX i XX coraz
bardziej widoczna była funkcja Meir
jako głównej drogi prowadzącej od
dworca centralnego do zabytkowego
centrum miasta. Ulicę ciągle poszerzano i modernizowano, ale stawała
się też coraz bardziej zakorkowana.
W 1980 roku przeniesiono pod ziemię ruch tramwajowy, a trzynaście
lat później (1993 r.), kiedy Antwerpia
stała się Europejską Stolicą Kultury,
zamknięty został także ruch kołowy.
Takie posunięcia umożliwiły władzom miasta stworzenie obszernego
pasażu handlowego.
Dzisiejsze Meir nie różni się zbytnio
od prestiżowej ulicy jaką było dawniej. Mieszka tutaj niewiele osób,
a ulica zachowała swoją handlową
funkcję. Na deptaku nadal odbywa
się wiele imprez, parad i eventów.
Spacer po Meir
„Właściwe” Meir rozpoczyna się dopiero w miejscu, w którym usytuowana jest galeria „Inno”. Początkowy
fragment deptaka to Leysstraat. Na
początku tej niewielkiej uliczki na
Teniersplaatz stoi okazały pomnik
Davida Teniersa de Jungere (1610

– 1690), antwerpskiego malarza – założyciela Akademii Sztuk Pięknych,
w której kształcili się artyści będący do dziś chlubą miasta. Pomnik
Teniersa de Jungere długo nie miał
swojego stałego miejsca. Dopiero w
1993 roku przeniesiono go z ogrodów Akademii na Leysstraat, gdzie
stoi do dziś. Autorem rzeźby jest
Joseph Jacques Ducaju – nauczyciel z antwerpskiej Akademii Sztuk
Pięknych.
Na dwóch rogach Leysstraat stoją
symetryczne, kopulaste budowle
tworzące „bramę do starego miasta”.
Te dwie piękne bliźniacze kamienice zachwycają każdego i nie sposób
przejść obok nich obojętnie. Z przodu budynków umiejscowione są po
dwie rzeźby przedstawiające pory
roku. Na kamienicy z lewej strony,
jako pierwsza od lewej stoi Lente
(Wiosna) z koszem kwiatów, autorstwa Julesa Weynsa. Towarzyszy jej
Zomer (Lato), w prawej ręce trzymająca kij, w lewej zaś słonecznik.
Autorem tej postaci jest rzeźbiarz
Georges Geefs.
Rzeźba od lewej strony, umiejscowiona na drugiej kamienicy, przedstawia Herfst (Jesień), która w prawej
ręce trzyma kosz z owocami, a po
jej lewej stronie stoi jeleń. Tę rzeźbę
wykonał Jules Antone. Ostatni posąg to Winter (Zima) z kołowrotkiem
w prawej ręce, dłuta Alphonse van
Beurdena
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I jeszcze jedna ciekawa rzeźba autorstwa Fransa Jorisa, widoczna
na kamienicy położonej na rogu
Leysstraat i Jesusstraat. Przedstawia
ona wielce zasłużonego dla rozwoju
miasta Lodewyka van Berckena, który w roku 1476 będąc młodym rzemieślnikiem wynalazł nowatorską
jak na tamte czasy metodę obróbki
diamentów, co uczyniło Antwerpię
diamentową potęgą.
Joris wyrzeźbił mistrza Bereckena
siedzącego na ławce w swojej pracowni. Dawniej, w prawej ręce
trzymał on diament, ale obecnie
dłoń jest pusta ponieważ kamień
zniknął. W tle widać szlifierkę do
obróbki szlachetnych kamieni i
postać uskrzydlonego strażnika nawiązującą do mitologii rzymskiej.
Wykonana z brązu rzeźba została
umieszczona na budynku w 1907
roku, dla upamiętnienia zasług
Bereckena. Zaś imponujący budynek, powstał na przełomie XIX i XX
wieku i od 1973 roku chroniony jest
jako zabytek.

maj 2017

widnieją cztery rzeźby. Pierwsza
od lewej strony to „De Toorts”
(„Pochodnia”), przedstawiająca figurę człowieka z czasów prehistorycznych dzierżącego pochodnię.
Jej autorem był Edward Deckers.
Kolejna to „De Olielamp” („Lampa
oliwna), ukazująca antycznie ubraną kobietę dzierżącą w dłoni starożytną lampę. Rzeźba stworzona
została przez Alphonse Peetersa.
Trzecia rzeźba autorstwa Josue
Dupon „Kaarsverlichting” („Światło
świec”) przedstawia średniowiecznego człowieka trzymającego lampę ze
świecą. Ostatni, czwarty posag „De
Gasverlichting” („Oświetlenie gazowe”), ukazuje dziewiętnastowieczną
kobietę trzymającą lampę gazową.
Jego twórcą jest także Josue Dupon.

Mechelen, odpowiedzialnego za cały
kompleks.
Nowa miejska sala była gospodarzem wielu znaczących wydarzeń
w historii miasta. Gościła koronowane głowy, polityków i artystów.
Odbywały się w niej nie tylko bale,
ale także wystawy, targi sztuki, czy
salony samochodowe. Od roku 1983
jest chronionym, miejskim zabytkiem.
27 grudnia 2000 roku, podczas świątecznego jarmarku wybuchł pożar,
w wyniku którego prawie cały budynek uległ zniszczeniu. Władze
miasta podjęły decyzję o zrekonstruowaniu obiektu i dostosowaniu go
do potrzeb mieszkańców jako eks-

Fasady wznoszących się przy
Leysstraat domów ozdobione są
wieżyczkami, a pozłacane posągi i
kopuły tworzą imponującą bramę
do XIX–wiecznej części miasta.
Na rogu Meir i Otto Veniusstraat stoi
znana wszystkim mieszkańcom i miłośnikom zakupów Galeria „Inno”,
na szczycie której znajduje się niezwykła, złocista figura kobiety ze
skrzydłami trzymająca w ręku dwa
pioruny. To „Electrica” autorstwa
Emile Jespersa. Nad bocznym wejściem do galerii umieszczono dwie
rzeźby przedstawiające postać kobiety i mężczyzny. Posąg mężczyzny
odzwierciedla „De Studie” – naukę,
a kobiety „Ontwikkeling” – rozwój.
Obie figury są dziełem Edwarda
Deckersa.
Nie sposób nie zauważyć pomnika
Antoona van Dycka (1599 – 1641) syna Antwerpii, wielkiego barokowego malarza flamandzkiego. Rzeźba
autorstwa Leonarda De Cuyper,
najpierw stanęła przed wejściem
do Królewskiej Akademii Sztuk
Pięknych. W 1901 roku przeniesiono ją na Rooseveltplaats (dawniej
Gemeenteplaats). W roku 1948
znalazła się w miejskim magazynie
i przeleżała tam ponad trzydzieści
lat. Dopiero w 1983 roku odnowiony
pomnik malarza stanął na Meir.
Spacerując ulicą Meir w kierunku
starego miasta, warto spojrzeć na
budynek, w którym obecnie mieści się sklep „Zara”. Na frontowej
elewacji, na tej samej wysokości

Źródło: www.gva.be

Jedną z budowli, której na Meir pominąć nie można jest Stadsfeestzaal,
neoklasycystyczny gmach, symbol
bogactwa i przepychu. Na początku
XX wieku brakowało w Antwerpii
dużej sali, w której odbywałyby się
uroczystości, czy gale. Decyzją władz
miasta, w 1908 roku powstała imponująca sala balowa z unikalną, jak
na owe czasy, metalową konstrukcją, charakterystycznym przeszklonym sklepieniem, dużymi marmurowymi schodami i mnóstwem złotych
dekoracji. Stadsfeestzaal była częścią okazałego, eklektycznego budynku zaprojektowanego przez głównego architekta miasta – Alexisa van

kluzywnego centrum handlowego.
Budowa rozpoczęła się w 2004 roku,
a trzy lata później otwarto odnowioną galerię.
Stadsfeestzaal imponuje przepychem i rozmachem. Z powodzeniem
łączy w sobie marmurowe schody
z mozaiką, złoconymi fasadami i
sklepieniami, wyjątkowym dachem
i kompleksami sklepów. Znajduje
się w nim około 40 sklepów rozmieszczonych na 20 tysiącach metrów kwadratowych. Bez wątpienia
jest jednym z symboli miejscowego
bogactwa i przepychu.
Anna Janicka
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Comics Station na Antwerpen-Centraal
Antwerpski Dworzec Centralny,
zwany „Kolejową Katedrą”, od początku kwietnia tego roku oferuje
jeszcze jeden atrakcyjny powód,
aby go odwiedzać. Użyczył bowiem
część swej ogromnej przestrzeni
niezwykłemu parkowi rozrywki o
nazwie Comics Station.

belgijskich komiksów. Zabawa polega na podróżowaniu przez sześć
różnych stref w parku , za każdym
razem wchodząc do świata innego
z bohaterów, stając się zarazem elementem ich komiksowej rzeczywistości.
Po raz pierwszy wszystkie te posta-

Atrakcje
Comics Station oferuje dla całej rodziny – od czterech lat wzwyż: od rodziców do dziadków i od dzieci do
nastolatków – 60 różnych atrakcji
w tym rollercoaster Lucky Luke’a,
a także największą na świecie krytą
zjeżdżalnię o nazwie Comics Twist
(22,5 m wysokości i 51 metrów długości). „Twist składa się z trzech
wielkich zjeżdżalni specjalnie zaprojektowanych dla atrium dworca
kolejowego w Antwerpii”. Ponadto
jest kino i kryty plac zabaw i inne
oferty.
Każda z sześciu stref tematycznych
oferuje unikalne atrakcje, m. in.
super zabawne przejażdżki mechaniczne, a także różne interaktywne
zabawy przybliżające komiczne historie komiksowych bohaterów do
realnego świata.
W godzinach otwarcia, w specjalnym „teatrze komediowym” odbywa się projekcja filmu 3D z udziałem
Lucky Lucke’a.

Przez Antwerpen-Centraal codziennie przewijają się tysiące ludzi. Część
z nich to śpieszący się podróżni,
część spaceruje i podziwia wspaniałe wnętrza od czasu do czasu robiąc
zdjęcia, część przychodzi z jeszcze
innych powodów, na przykład żeby
napić się kawy lub pooglądać – a
rzadziej kupić – diamenty. Ponadto
tylko do Comics Station przyjdzie
około 300 tysięcy osób rocznie.
Słowo comics w nazwie jest jak
najbardziej uzasadnione, ponieważ
na powierzchni ok. 6 tyś. metrów
kwadratowych, na czterech poziomach, mieści się sześć stałych tematycznych ekspozycji ukazujących
historie komiksowych postaci: De
Kiekeboes, Urbanus, Jommeke,
Lucky Luke, Smerfów a także Suske
i Wiske, oraz innych bohaterów

cie znajdują się w jednym miejscu
– krytym parku rozrywki.
Krótka historia
Z przedsięwzięciem od jego początku związane są trzy nazwiska
byłych kolegów ze Studio 100, mających wielkie serce dla komiksów:
Jeroen Jespers, Mark Kiekens i
Wim Hubrechtsen. Razem z WPG
België ci trzej przedsiębiorcy łączą
siły w nowym komiksowym projekcie. W ten sposób mogą liczyć na
fundusze inwestycyjne Participatie
Maatschappij Vlaanderen, WPG
België en Vermec.
O wyborze stacji kolejowej na siedzibę przedsięwzięcia zdecydowała
m.in. łatwość dostępu do wszystkich
grup docelowych: dziadków, rodziców, dzieci i wnuków, oraz świetna
– jak sama nazwa mówi – lokalizacja
„Centraal”. Teraz pozostało „tylko”
zaprojektowanie parku rozrywki.
Podjęli się tego architekci Wollaert
& Partners , tworząc plany imponującego budynku w budynku, aż
do głębokości czwartego poziomu
w głąb ziemi. Następnie do pracy
przystąpili projektanci wnętrz, dekoratorzy, rysownicy, twórcy gier,
różne przedsiębiorstwa z Belgii i z
całego świata. Tak powstała „Oda do
belgijskiego komiksu, ale – przede
wszystkim – scenariusz niezapomnianych chwil”.

Komiksowi bohaterowie
Suske i Wiske – jeden z najbardziej
znanych we Flandrii i Holandii filmów animowanych. Seria komiksów została stworzona przez Willy
Vandersteena, następnie kontynuowana przez Paula Geertesa. Komiks
Suske i Wiske powstał w 1945 roku,
co czyni go najstarszym komiksem
Beneluksu.

The Smurfs – ci mali niebiescy bohaterowie, popularni na całym świecie, rozpoczęli karierę skromnie, jako postacie wspomagające belgijską
kreskówkę „Johan en Pirrewiet”. W
1959 r. Smerfy otrzymały własną serię komiksów. Obecnie są znane z
wielu filmów oraz są popularne w
przemyśle pamiątek.
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The Kiekeboes – dzisiaj to najlepiej
sprzedająca się seria we Flandrii –
ponad 90 tyś. egzemplarzy na każdą
nową historię. Powstała w 1977 roku
jako flamandzka gazeta komiksowa
Roberta Merhotteina (pseudonim:
Merho). Od tamtej pory Marcel,
Charlotte, Fanny i Konstantinopel
wciąż przeżywają wiele przygód
pełnych humoru, napięcia i śmiesznych odniesień do aktualnych wiadomości i wydarzeń.

Urbanus – jest najdłużej działającym i najbardziej popularnym komikiem we Flandrii oraz w Holandii.
Ta seria komedii obraca się wokół
(wymyślonych) młodszych lat flamandzkiego komika Urbanusa w
wiosce Tollembeek. Urbanus był
znany z występów oraz z telewizji
już w latach 80. Willy Linthout i osobiście Urbanus piszą scenariusze, a
Linthout robi cały rysunek.

Lucky Luke – tylko on, na całym
Dzikim Zachodzie, strzela szybciej
niż jego własny cień. To jeden z
najbardziej udanych europejskich
komiksów, popularny na całym
świecie. Komiks został wymyślony
w 1946 roku przez Morris (Maurice
De Bevere). Miał wielu autorów scenariuszy, ale najbardziej znanym był
René Goscinny.

Jommeke – popularny flamandzki
bohater kreskówek z blond fryzurą
jak słomiana strzecha, wymyślony
przez Jefa Nysa. Bohater często
wpada w nieoczekiwane tarapaty,
ale zawsze może liczyć na swoich
przyjaciół: jego inteligentną papugę Flip, kreatywnego przyjaciela
Filiberke, szczęśliwych bliźniaków
Annemieke i Rozemieke, roztargnionego profesora Gobelijna i wielu innych.

Oferta dla seniorów
Poczynając od tego lata Comics
Station ma też ofertę dla seniorów
pt. „Za kulisami”. Mile widziane są
grupy złożone co najmniej z 15 osób.
Grupa zostanie zaproszona na kawę,
po czym odbędzie się trwająca 1.5
godziny sesja, podczas której goście
dowiedzą się wszystkiego o Parku,
komiksowych bohaterach, aktorach
itd. Tę formułę można zamówić online za 12.50 euro za osobę.
Oferta dla niepełnosprawnych
Organizatorzy, kierując się chęcią
umożliwienia korzystania z parku
rozrywki niepełnosprawnym, wprowadzili szereg ułatwień dostępu
dla osób na wózkach inwalidzkich.
Jedynie strefa Urbanus, ze względu
na jej szczególnie interaktywny charakter, jest niestety niedostępna dla
osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Niezbędna ilość osób
towarzyszących osobom niepełnosprawnym (przybyłym indywidualnie lub w grupach) ma wstęp bezpłatny. Grupy 20-osobowe mogą
zarezerwować wstęp przez groepsboekingen@comicsstation.be.
Grupy dzieci i młodzieży
Na Comics Station mile widziane są
grupy organizowane przez szkoły,
kluby młodzieżowe, także organizacje wypoczynkowe. Więcej informacji na stronie internetowej Parku
pod hasłem „bilety”.
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Rezerwacje grupowe
Jeśli grupa składa się z więcej niż
20 osób, można skorzystać z oferty
zniżkowej. Więcej informacji na groepsboekingen@comicsstation.be.
Udogodnienia
Na poziomie B znajdują się odpłatne szafki. W jednej z nich można
bezpiecznie zostawić swoje rzeczy.
W bezpłatnych toaletach zainstalowano stoły do przewijania najmłodszych gości. Na terenie parku rozrywki jest dobrze wyposażona sala
pierwszej pomocy medycznej.
Stacja Komiksowa w Antwerpii posiada własną restaurację Comics
Kitchen, oferującą potrawy belgijskie. Można ją też wynająć (osoby
prywatne lub firmy) w trakcie i poza regularnymi godzinami otwarcia. Kuchnia jest czynna od 9.30
do 20.00. Restauracja zaprasza również osoby niebędące gośćmi parku
rozrywki. Są też do wynajęcia inne
pomieszczenia (od 25 do 1500 osób)
na seminaria, spotkania, prezentacje itd.
Na poziomie „C” dostępny jest Smerf
Snack w którym można się posilić,
a na poziomie „D” jest Café Comics.
Na całym terenie Parku jest wiele
automatów z napojami. Codziennie
czynny jest sklep z pamiątkami.
APP
Na stronie comicsstation.be. można
znaleźć i pobrać specjalną aplikację
zawierającą wiele wskazówek ułatwiających pobyt w Parku. Aplikację
można też spersonalizować.
Więcej informacji na
www.comicsstation.be
Dla zainteresowanych Comics
Station ma też ofertę miejsc pracy.
Ewentualne zapytania można wysyłać e-mailem na info@comicsstation.
be
Organizatorzy odpowiedzą jak najszybciej, kiedy będzie to możliwe.
Adres Parku:
Comics Station Antwerp
Pelikaanstraat
(wejście od Kieivitplein)
2018 Antwerp
Adres biura
(tylko umówione wizyty):
Comics Station Antwerp
Pelikaanstraat 3/1720
2018 Antwerp
Michał Nowacki
fot.: www.comicsstation.be
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Podatek dochodowy w Belgii
– rozliczenia za rok 2016
Każdy, kto osiąga dochody w Belgii,
jest zobowiązany do corocznego
składania zeznań podatkowych i
odprowadzania w tym kraju podatku dochodowego. Na jego wysokość ma wpływ wysokość dochodów, ale też sytuacja rodzinna
oraz niektóre wydatki podatnika.
Dzięki systemowi podatkowemu
państwo może funkcjonować. Z
naszych podatków są pokrywane
koszty szkolnictwa i utrzymania
dróg, transportu publicznego, pracy gmin i urzędów państwowych,
inspekcji oraz służb podatkowych i
służb publicznych zapewniających
bezpieczeństwo (policji, wojska,
więziennictwa, straży pożarnej,
ochrony cywilnej i sądownictwa).
Również dopłaty do utrzymania
szpitali, do opieki zdrowotnej oraz
na cele związane z kulturą pochodzą z podatków.
SYTUACJA RODZINNA
Jako rodzina traktowane są osoby,
które 1 stycznia 2017 r. oficjalnie
mieszkały z podatnikiem pod tym
samym adresem. Oznacza to, że
wszystkie te osoby 1 stycznia 2017
r. musiały nie tylko przebywać, ale
również być zameldowane pod tym
samym adresem.
Osoby pozostające w związku małżeńskim lub mające oficjalną umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rozliczają się wspólnie. Jeśli
mają dzieci, razem otrzymują ulgi i
razem odliczają ewentualne wydatki
na żłobek, przedszkole czy szkołę.
Osoby pozostające w nieformalnym
związku rozliczają się osobno. Jeśli
mają dzieci, tylko jedno z rodziców
może rozliczać się z dziećmi i powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli ta, która osiąga
wyższe dochody. Jednak rodzice
mogą uzgodnić między sobą, które z
nich będzie rozliczało się z dziećmi.
Należy pamiętać, że atesty fiskalne
za żłobek, przedszkole czy szkołę
muszą być wystawione na nazwisko
rodzica, który rozlicza się z dziećmi.
Osoby, które nie mieszkają razem,
ale mają wspólne dzieci mieszkające z nimi w systemie co-ouderschap / garde partagée (np. tydzień
z matką i tydzień z ojcem), mogą
otrzymać po połowie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na
utrzymaniu. Jeśli dzieci mieszkają

tylko z jednym z rodziców, to tylko
on ma prawo do ulgi podatkowej
na nie. Drugi rodzic może odliczyć
alimenty płacone na swoje dzieci,
z którymi nie mieszka.
Dzieci na utrzymaniu – zgodnie z
belgijską ordynacją podatkową rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać ulgi podatkowe na dzieci, jeśli
spełnione są następujące warunki
(dotyczy rozliczeń za 2016):
1. Na dzień 1 stycznia 2017 dziecko musi być zameldowane pod
tym samym adresem z rodzicami/
opiekunami.
Uwaga! Dziecko, które przez pewien czas nie mieszka z rodzicami/
opiekunami ze względu na studia
w innym mieście lub np. z przyczyn
zdrowotnych (dłuższa hospitalizacja itp.), wciąż jest traktowane jako
dziecko na utrzymaniu.
Ponadto za dzieci mieszkające z rodzicami pod tym samym adresem
uważa się dzieci, które: zmarły w
2016, pod warunkiem że w 2015 były na utrzymaniu rodziców/opiekunów; te, które urodziły się i zmarły
w 2016, te, które w 2016 urodziły się
martwe lub jeżeli poronienie nastąpiło po minimum 180 dniach ciąży;
dzieci zaginione lub porwane (jeśli
spełnione są dodatkowe warunki
zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).
2. Dochody dziecka w 2016 nie mogą przekroczyć: 3140 euro netto,
4530 euro netto w przypadku osób
samotnie wychowujących dziecko/
dzieci i 5750 euro w przypadku
osób samotnie wychowujących
niepełnosprawne dziecko/dzieci.
3. Dziecko nie może osiągać dochodu, który jednocześnie jest kosztem
rodzica/opiekuna, np. rodzic prowadzi działalność gospodarczą i na
czas wakacji zatrudnia swoje dziecko do pomocy w firmie, a płacę mu
wypłacaną odlicza od podatku jako
koszt. W takiej sytuacji rodzic nie
może korzystać z ulg na to dziecko.
Inne osoby na utrzymaniu – oprócz
ulg na dzieci podatnik może ubiegać
się o ulgi na inne osoby mieszkające z nim pod jednym adresem, np.
na rodziców, którzy mają bardzo niskie dochody (lub w ogóle ich nie
mają), ewentualnie na inne osoby

(jeśli spełnione są warunki zawarte
w belgijskiej ordynacji podatkowej).
DOCHODY PODLEGAJĄCE
OPODATKOWANIU
Dochody z nieruchomości, czyli
z wynajmu budynków, mieszkań,
gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w innym kraju (poza
Belgią) również mają obowiązek
wykazania ich w zeznaniu podatkowym.
Dochody z majątku ruchomego – to
zyski pochodzące z inwestycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji
itd.), kont/książeczek oszczędnościowych oraz z wynajmu np. umeblowanego mieszkania lub lokalu przeznaczonego do celów handlowych
(majątkiem ruchomym jest wyposażenie nieruchomości – meble itp.).
Dochody ze stosunku pracy – są to
płace, ale również wszelkiego rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja,
premia uznaniowa itp., niezależnie
od tego, czy wypłaca je pracodawca
czy fundusz branżowy), samochód
służbowy, odszkodowania z powodu
zerwania umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów
za dojazdy do pracy (kwota min. 380
euro za 2016 jest zwolniona od podatku), bezpłatne zakwaterowanie.
Dochody zastępcze i świadczenia
z ubezpieczenia społecznego, czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki
dla bezrobotnych z dodatkiem od
pracodawcy (nowa nazwa emerytury pomostowej), zasiłki chorobowe,
macierzyńskie, inwalidzkie, zasiłki i
odszkodowania z tytułu wypadków
przy pracy, zasiłki wychowawcze
(ouderschapsverlof/congé parental)
i z tytułu zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/crédit-temps).
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Emerytury, czyli świadczenia emerytalne.
Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej osoby lub
od (byłego) współmałżonka. Są one
traktowane jako dochód i podlegają
opodatkowaniu, przeważnie do 80%
otrzymanej kwoty. Jeśli przesyłane
są bezpośrednio dziecku, wówczas
nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opiekuna, który
je wychowuje. Dziecko, niezależnie
od wieku, samo musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3140 euro
środków na utrzymanie/alimentów
na dzieci jest zwolnione z opodatkowania. Środki na utrzymanie/
alimenty wypłacane (przez rezydentów) osobom przebywającym w
innym kraju podlegają opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa
ich odbiorca.
Inne dochody, np. niektóre nagrody,
dotacje.
Dochody zwolnione z podatku
dochodowego – należą do nich
świadczenia rodzinne i porodowe,
otrzymane środki na utrzymanie
dzieci lub alimenty do wysokości
3140 euro, dochody dzieci z pracy
studenckiej (max. 2610 euro) zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia, zasiłki strajkowe.
PROGI PODATKOWE I STOPA
PODATKOWA
Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2016 wynosi 7130 euro.
Może ona zostać podwyższona w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej podatnika. Oto przykłady:
• Jeśli kwota dochodu brutto (podstawy opodatkowania) w 2016 nie
przekroczyła 26 510 euro, to kwota
wolna od podatku wyniesie 7420 euro zamiast 7130 euro.
• Jeśli podatnik ma jedno dziecko
na utrzymaniu, kwota wolna od podatku za 2016 zostanie podwyższona
o 1520 euro, w przypadku dwojga
dzieci na utrzymaniu wzrośnie o
3900 euro, przy trojgu dzieci o 8740
euro, przy czworgu o 14140 euro, a
za każde kolejne dziecko o 40370
euro.
• Za każde dziecko, które 1 stycznia
2017 miało mniej niż 3 lata, kwota
wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza wymienionymi wyżej) podwyższona o 570 euro, jeśli podatnik
nie będzie odliczał kosztów żłobka
czy opiekunki.
• Jeśli podatnik ma na utrzymaniu
inne osoby niż własne dzieci, czyli
rodziców, dziadków, braci, siostry w
wieku powyżej 65 lat, to kwota wolna

od podatku będzie podwyższona o
3030 euro, a w przypadku innych niż
wymienione osób na utrzymaniu – o
1520 euro.
• Każda niepełnosprawna osoba
na utrzymaniu jest traktowana jako
dwie osoby, zatem kwota wolna od
podatku zostaje podwojona.
• Jeśli w 2016 podatnik osiągnął
roczny dochód brutto niższy niż
podstawowa kwota wolna od podatku, czyli 7130 euro, jest zwolniony z
płacenia podatku lub (w niektórych
przypadkach) może nawet otrzymać
tzw. kredyt podatkowy.
System naliczania podatku dochodowego
Jeśli dochód przekroczy kwotę
wolną od podatku, podlega opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym
wyższy próg podatkowy – to tzw. podatek progresywny. W Belgii istnieje
pięć progów podatkowych. Tabelka
przedstawia progi i stopy podatkowe
w zależności od dochodów za 2016:
Kwota dochodu Stopa podatko(podstawy opo- wa
datkowania) w
2016
Od 0 do 10 860
euro

25%

Od 10 860 do 12
470 euro

30%

Od 12 470 do 20
780 euro

40%

Od 20 780 do 38
080 euro

45%

Powyżej 38 080
euro

50%

Podatek należny jest obliczany nie
tylko według stopy podatkowej.
Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od rodzaju
dochodów oraz wydatków podatnika.
Iloraz małżeński (dochody 2016).
Współmałżonek lub partner nie
może być osobą na utrzymaniu.
Jest to możliwe jedynie w roku, w
którym zawarto związek małżeński.
Współmałżonkowie, którzy wzięli
ślub przed 2016, lub partnerzy mieszkający razem na podstawie umowy
o wspólnym zamieszkaniu (podpisanej przed 2016), rozliczają się razem.
Jeśli jeden ze współmałżonków/
partnerów w 2016 nie osiągnął dochodów lub jego dochód jest bardzo
niski, to przy obliczaniu podatku administracja podatkowa stosuje tzw.
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iloraz małżeński, co prowadzi do
obniżenia progu podatkowego a w
rezultacie do obniżenia podatku.
Koszty uzyskania przychodu – to
koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy, np. koszty dojazdów, eksploatacja własnego
samochodu w celu dojazdu lub wykonywania pracy. Niektóre koszty
uzyskania przychodu (zarówno te
poniesione przez pracowników, jak i
przez osoby prowadzące działalność
gospodarczą) mogą obniżyć dochód
do opodatkowania. Przy obliczaniu
podatku automatycznie odliczana
jest zryczałtowana kwota kosztów
uzyskania przychodu. Jeśli podatnik
poniósł wyższe koszty, może je odliczyć zamiast zryczałtowanej kwoty,
ale musi udokumentować wszystkie
poniesione wydatki, które chciałby

odliczyć (faktury, rachunki itp.).
Zeznanie podatkowe
Osoba, która w 2016 r. osiągnęła
dochody i jest rezydentem podatkowym Belgii, ma obowiązek złożenia
zeznania podatkowego przed końcem czerwca 2017 r.
Zeznanie podatkowe można złożyć
na papierze (wypełniając otrzymany
z urzędu skarbowego formularz) lub
elektronicznie – ten drugi przypadek dotyczy osób, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu lub
identyfikacyjną i kod PIN lub które
uprzednio zawnioskują w urzędzie
gminy o kody dostępu tzw. „token”.
Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą rozliczyć
się elektronicznie, powinny same
zwrócić się do urzędu skarbowego
o jego przesłanie.
Podatnik, który nie złoży zeznania
w terminie może zapłacić karę w
postaci podwyższenia podatku lub
karę administracyjną. Jeśli podatnik z uzasadnionych przyczyn nie
może złożyć zeznania przed końcem
czerwca 2016 r., powinien jeszcze
przed ostatecznym terminem składania zeznań poprosić w swoim
urzędzie skarbowym o przedłużenie
terminu. W ten sposób może uniknąć kary.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
Tekst ma charakter informacyjny
i nie jest wykładnią prawa.
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Uproszczone rozliczenie podatkowe
tzw. „het voorstel van vereenvoudigde
aangifte”
Każdy podatnik powinien corocznie złożyć zeznanie podatkowe.
Jednak do niektórych podatników,
których sytuacja podatkowa jest
bardzo stabilna (emerytów, studentów, osób otrzymujących świadczenia ...), ale też i do tych losowo wybranych, urząd skarbowy wysyła
w maju uproszczone rozliczenie
podatkowe.
Jest to symulacja rozliczenia podatkowego na podstawie informacji
jakie posiada urząd skarbowy. Jeśli
otrzymałeś propozycję uproszczonego rozliczenia podatkowego, nie musisz składać deklaracji podatkowej,
ale tylko pod warunkiem, że zawarte
w propozycji informacje nie są błędne lub niepełne.
Urząd skarbowy posiada tylko dane o dochodach osiągniętych na
terenie Belgii, nie ma natomiast
informacji na temat zagranicznych
dochodów, kupionych lub posiadanych nieruchomości za granicą,

otrzymywanych alimentów, które
też trzeba zadeklarować. Urząd skarbowy nie posiada również informacji na temat wszystkich ulg jak np.
ulgi na kredyt hipoteczny, ulgi na
koszty pobytu dziecka w żłobku lub
w szkole, kosztów izolacji dachu, darowizn na instytucje charytatywne
czy innych odliczeń.
Jeśli zgadzasz się z powyższą
propozycją nie musisz nic robić.
Otrzymasz rozliczenie podatkowe
w drugiej połowie 2017 roku.
Natomiast jeżeli propozycja uproszczonego rozliczenia podatkowego
jest błędna lub niepełna, musisz to
zgłosić. Są dwie opcje zmiany propozycji:
- na dołączonym do listu formularzu,
uzupełnij brakujące informacje i wyślij go pocztą na adres podany na
formularzu do 29 czerwca 2017 r.
- po 5 dniach od otrzymania listu z
uproszczonym rozliczeniem, możesz

online zmienić propozycje przez tax-on-web do 13 lipca 2017
Jeśli potrzebujesz pomocy aby poprawić rozliczenie podatkowe zaproponowane przez urząd skarbowy,
chętnie pomogę.
Barbara Salwin
tel. 0496/08.49.33
www.bs-boekhouding.be
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Holandią i Francją, bo część osób,
by zmylić władze w Brukseli, jedzie
do sąsiednich państw, skąd kontynuuje podróż.
fakty.interia.pl

Przegląd
prasy
belgijskiej
70-procentowy wzrost oszustw w
bankowości internetowej
W ubiegłym roku liczba zarejestrowanych przypadków internetowego
wyłudzania pieniędzy w Belgii wzrosła o 70 procent. Znaczny wzrost
nastąpił także w pierwszych trzech
miesiącach tego roku.
Najczęstszą techniką finansowego
internetowego oszustwa jest phishing – metoda, w której przestępca
podszywa się pod inną osobę lub
instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, szczegółów karty kredytowej)
lub nakłonienia ofiary do określonych działań.
Oszustw phishingowych jest coraz więcej i są one coraz lepsze
jakościowo, co prowadzi do strat
finansowych posiadaczy pieniędzy
na koncie. Federacja banków belgijskich Febelfin chce zmniejszyć
częstotliwość występowania oszustw
internetowych w tym kraju wprowadzając w życie rejestr ostrzegawczy.
Ktokolwiek znalazłby się w tym rejestrze byłby przedmiotem zwiększonego nadzoru. Ma to przynajmniej
zminimalizować przyszłe oszustwa.
Bo ukrócenie ich jest niemożliwe.
gva.be
Wzmocniona ochrona Atomium w
Brukseli
Atomium to jeden z symboli belgijskiej stolicy, budowla przedstawiająca powiększony 165 miliardów
razy model kryształu żelaza. Wokół
gigantycznego, ponad stumetrowego Atomium ustawiono betonowe
bloki. To zabezpieczenie przed ewentualnym atakiem terrorystycznym
z użyciem samochodu, podobnym
do tego w Sztokholmie, a wcześniej
w Berlinie i Nicei. Po zamachach w
Brukseli w ubiegłym roku wprowadzono niewielkie zabezpieczenia –
stanęły bramki do wykrywania metali i dodatkowe kamery.
Teraz jednak władze belgijskiej
stolicy uznały, że jest potrzebna dodatkowa ochrona wokół gigantycznego Atomium, złożonego z dzie-

więciu kul połączonych schodami.
Wcześniej betonowe bloki ustawiono między innymi wokół siedziby
premiera Belgii, a także przy drogach prowadzących do rynków w
głównych miastach.
polskieradio.pl
Zagraniczne wojaże imigrantów
Belgijski rząd wziął pod lupę zagraniczne wyjazdy imigrantów, którzy,
jak się okazuje, często podróżują
do swojej ojczyzny z której wcześniej wyjechali. Takie osoby otrzymały w Belgii status uchodźcy, ponieważ – jak twierdziły – uciekały
przed wojną i prześladowaniami w
swoich krajach, a ich życie było tam
zagrożone.

Tymczasem minister do spraw azylu
i migracji Theo Francken poinformował, że systematyczne kontrole
przeprowadzane od ubiegłego roku
wykazały, że w grupie uchodźców
są oszuści, którzy często wyjeżdżają
do swoich krajów z których rzekomo musieli uciekać i odwiedzają
rodziny. Ostrzegł, że osoby, którym
udowodni się oszustwo, stracą przyznany im status.
Francken, który nazwał to zjawisko
„wakacyjnymi podróżami”, przyznał,
że jego skala nie jest na razie duża,
ale rząd w Brukseli nie będzie tolerował żadnych oszustw. W ubiegłym
roku zanotowano 40 podejrzanych
przypadków. Po przeanalizowaniu
połowy z nich 14 osób straciło status
uchodźcy. W tym roku rząd wykrył
28 podejrzanych przypadków, które
są sprawdzane.
Belgia zamierza w tej sprawie ściślej współpracować z Niemcami,

Proszę nas zwolnić
Dziesiątki młodych żołnierzy, zaciągając się do belgijskiej armii,
marzyło o udziale w zagranicznych
misjach. Tymczasem rzeczywistość
brutalnie zweryfikowała ich marzenia. Zamiast służyć w Libanie czy
Iraku młodzi wojskowi stoją dzień
po dniu na ulicach Brukseli czy
Antwerpii, chodzą po Meir i użerają się z nietrzeźwymi osobami.
Mają dwa tygodnie służby na ulicy,
następne dwa tygodnie w koszarach.
I tak bez przerwy.
Pracują po 66 godzin tygodniowo
i nie mają czasu na inne życie.
Niektórzy nie byli w domu już 26
tygodni. Kiedy podpisywali kontrakt
nie wiedzieli, że będą patrolować ulice lub godzinami stać ochraniając
ważne obiekty. Nie wiedzieli też,
że nie będą mogli szybciej odejść z
wojska. Co więcej, do ostatniego października ubiegłego roku nie było
problemu z wcześniejszym zwolnieniem się ze służby. Ale 1 listopada
nadszedł rozkaz, żeby wszystkie
prośby od żołnierzy o wcześniejsze
zwolnienie załatwiać odmownie.
Młodzi żołnierze muszą pozostać w
armii, dopóki nie odsłużą pełnych
trzech lat. Dowództwo belgijskiej
armii twierdzi, że nic w tej sprawie
nie może zrobić, bo i tak jest za mało
żołnierzy, żeby wykonywać wszystkie zadania. Nie ma więc mowy o
wcześniejszym odejściu wojaków
do cywila. Według Waltera van den
Broeck ze związku zawodowego żołnierzy taka sytuacja to „przymusowe
trzymanie ludzi w wojsku i czysty
wyzysk”.
nieuwsblad.be
Większa ochrona siedziby premiera w związku z terroryzmem
Ochrona urzędu premiera Belgii w
Brukseli została dodatkowo wzmocniona w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Rząd nie informuje
jednak o szczegółach i nie wiadomo,
co dokładnie zostało zmienione. O
tym, że siedziba premiera Belgii, w
której przyjmuje on zagranicznych
gości, wymaga większej ochrony,
mówi się od lat. Wykazały to audyty
w 2009 i 2015 roku. Pierwsze zmiany
pojawiły się jednak dopiero w marcu ubiegłego roku po zamachach w
stolicy, kiedy terroryści zdetonowali
ładunki wybuchowe na lotnisku i w
metrze.
polskieradio.pl
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Policja ostrzega: Internet nigdy niczego nie zapomina
Coraz więcej Belgów ma dom naszpikowany elektroniką i inteligentnymi
urządzeniami. Za pośrednictwem
aplikacji na smartfonie lub tablecie
sprawdzają, czy jest piwo w lodówce
i jaką ma temperaturę. Sterują domem niemalże z każdego miejsca
na świecie. Zapominają jednak, że
możliwości kontrolowania domu
za pomocą smartfona czy tabletu
oznaczają też zagrożenia, bo domowe urządzenia podłączone do sieci
mogą stać się furtką dla złodziei.
Tak zwane inteligentne urządzenia
mają małe komputery podłączone
do Internetu, a przy ich pomocy
złodziej może włamać się do domu,
otworzyć „elektroniczną bramę” i
okraść mieszkanie. Zabierze z niego
nie tylko biżuterię i drogi sprzęt, ale
także „pikantne” prywatne zdjęcia z
komputera, które skopiuje i może nimi szantażować ich właściciela. Bez
problemu znajdzie hasło, zaloguje
się na konto bankowe właściciela
mieszkania i ogołoci je z pieniędzy.
Możliwości złodzieja mającego dostęp do sieci są nieograniczone.
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Wystarczy, że wie, kiedy jesteśmy
poza domem i czy mamy system
alarmowy. Obydwie informacje zdobędzie, włamując się przez internet
do naszych domowych urządzeń.
Jeśli system ochrony domu jest
połączony z siecią, również zdalnie
oszust może go wyłączyć.
Każdego dnia w Belgii dochodzi do
ponad 200 włamań. Duża ich część
dokonana jest za pomocą nowych
technologii.
Na stronie: www.1dagniet.be można
znaleźć wskazówki jak zmniejszyć
ryzyko elektronicznego włamania.
nieuwsblad.be
Zaskakująca wypowiedź burmistrza Brukseli
Mer belgijskiej stolicy Yvan Mayeur
uważa, że wszystkie meczety w mieście są pod kontrolą salafitów, którzy wierzą w radykalną interpretację
islamu.
- Wszyscy wiedzą, że wszystkie
meczety w Brukseli są w rękach
salafitów – stwierdził burmistrz. –
Musimy to zmienić, potrzebujemy
nowych meczetów, które przestrzegają demokratycznych zasad i są
kontrolowane przez rząd – dodał.

Źródło:www.bte.edu.pl

Jednocześnie burmistrz podkreślił,
że Bruksela nie jest stolicą dżihadu.
– Terroryzm to problem, który dotyczy Europy jako całości. Nie można
zapomnieć tego, co wydarzyło się w
Paryżu, Nicei i Berlinie. Jeśli byłby
to problem tylko Brukseli, to byłby
rozwiązany – powiedział p. Mayeur.
politico.eu
Opracowała: Karolina Morawska

perfectie@home
DIENSTENCHEQUES

zatrudnia już ponad 1000 pracowników na terenie Belgii
OFERUJEMY:
elastyczne godziny pracy i wynagrodzenie ZAWSZE na czas
Zaufani i przeszkoleni pracownicy mówiący w różnych językach pomogą Ci
ustalić grafik dostosowany do twoich potrzeb
Ponadto otrzymasz u nas:
- elektroniczne bony żywnościowe za 6€
- wynagrodzenie za telefon
- ubrania do pracy: koszulki polo, fartuszki oraz buty
- wynagrodzenie za pranie ubrań
- zwrot kosztów transportu do klienta
- roczny abonament na de lijn
- pieniądze wakacyjne oraz roczna premia
- HOSPITALISATIEVERZEKERING dla Ciebie i Twojej rodziny
- Kartę zniżkową z którą zaoszczędzisz nawet do 10% przy zakupach w Carrefour,
Zalando, Torfs, Zoo, i różnych parkach rozrywki oraz przy zakupie biletu do kina, …

Kantoren:
Lange Leemstraat 33, Antwerpen

antwerpen@perfectieathome.be

Frans Van Heymbeecklaan 1, Deurne

deurne@perrfectieathome.be

Kapelstraat 25, Hove

hove@perfectieathome.be

Provinciale Steenweg 50, Scheller

schelle@perfectieathome.be

Kapellei 71, Zoersel

zoersel@perfectieathome.be
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Jesteś kierowcą ciężarówki?
Czy znasz swoje prawa?

Dumping socjalny w branży transportowej
w Belgii
nia i takich samych warunków pracy, jak kierowcy belgijscy.
Celem tej broszury jest poinformowanie Cię o Twoich prawach. W
przypadku pytań lub indywidualnych problemów z pracodawcą,
jesteśmy zawsze gotowi Ci pomóc.

Jesteś kierowcą ciężarówki, który
śpi w kabinie, w barakach lub w źle
wyposażonych kontenerach, który
jest źle opłacany i którego czas jazdy jest zbyt długi?
Pracownikami często są zagraniczni
kierowcy ciężarówek zatrudnieni w
Belgii za dużo niższe wynagrodzenie
i na bardzo niekorzystnych warunkach. Belgijscy kierowcy ciężarówek
są również ofiarami tej sytuacji, ponieważ ich zatrudnienie jest również
coraz bardziej zagrożone.
Odpowiedzialność za tę sytuację nie
spada na zagranicznych kierowców
ciężarówek, ale na przedsiębiorstwa,
które tworzą między innymi firmy
„skrzynki pocztowe”, aby uniknąć
płacenia obowiązkowych świadczeń
socjalnych, i które płacą najniższe
wynagrodzenia, aby zwiększyć swoje
zyski.
Jako związek zawodowy, walczymy
z tą formą nieuczciwej konkurencji,
wykorzystywania i współczesnego
niewolnictwa. W tej walce ważne
jest, abyście Wy – jako kierowcy –
znali swoje prawa. Ten, kto zna swoje prawa, znajduje się na silniejszej
pozycji. Jako kierowca zagraniczny
w większości przypadków masz prawo do takiego samego wynagrodze-

Czy jesteś zagranicznym kierowcą
ciężarówki?
Na jakich warunkach korzystasz z
wynagrodzenia w Belgii?
• Pracujesz zazwyczaj na terenie
Belgii lub rozpoczynasz pracę w
Belgii.
• Otrzymujesz polecenia w Belgii.
• Twoja praca jest zazwyczaj organizowana w Belgii.
• Wyjeżdżasz głównie z Belgii i
Twoja ciężarówka również pochodzi z Belgii.
• Załadunek i wyładunek towarów
odbywają się głównie w Belgii i/lub
po zakończeniu zadania zazwyczaj
wracasz do Belgii.
Jakie minimalne warunki pracy i
płacy cię dotyczą?
• Pracujesz średnio 38 godzin tygodniowo przez okres 6 miesięcy.
• Płatne godziny są rozłożone na
czas pracy (czas właściwej jazdy,
osobiście wykonywane załadunki i
wyładunki itp.) i czas dostępności
(czas, gdy musisz być dostępny, gdy
Twój pojazd jest transportowany
pociągiem lub statkiem, czas załadunku i wyładunku towarów przez
inne podmioty, czas oczekiwania
na granicach i podczas załadunku
i wyładunku itp.).
• Oprócz stawki godzinowej otrzymujesz dodatek RGPT, który pokrywa koszty ponoszone przez kierowcę
ciężarówki w przypadku braku stałych urządzeń sanitarnych (toalety,
prysznice, napoje itp.).
• Jeśli musisz spędzić noc poza domem, otrzymujesz również dodatek
pobytowy.
• Niedziele i dni świąteczne są płatne 200% w przypadku czasu pracy
i 150% w przypadku czasu dostępności.
• Jeśli pracujesz głównie nocą, otrzymujesz dodatek za pracę w nocy.
• Jeśli w ramach zadania poza granicami Belgii nie wykonujesz pracy,

otrzymujesz dodatek pobytowy stały.
Sukces w walce z dumpingiem socjalnym!
Około czterech lat temu jeden z naszych działaczy wykrył przypadek
dumpingu socjalnego w belgijskiej
firmie EKB, która zatrudniła trzech
rumuńskich kierowców ciężarówek,
ale nielegalnie wpisała ich jako zatrudnionych w firmie słowackiej.
Firma słowacka była tylko działającym na papierze podwykonawcą
EKB i w rzeczywistości działała jako
firma-skrzynka na listy z siedzibą administracyjną w Słowacji, nie prowadząc tam żadnej działalności. Trzej
rumuńscy kierowcy zarabiali mniej
niż absolutne minimum i żyli w okropnych warunkach. Wyjeżdżali zawsze z Belgii, otrzymywali polecenia
z Belgii i wracali zazwyczaj do Belgii.
Wszczęliśmy postępowanie wobec
EKB i wygraliśmy z powodzeniem
przed sądem pracy w Antwerpii.
Kierowcy otrzymają duże odszkodowanie za opóźnienia w wypłacie
wynagrodzeń, odprawę i inne odszkodowania, dodatek wakacyjny,
premię roczną, co razem daje kwotę
260 000 euro.
Lobbowanie się opłaca!
Mimo iż zostały wprowadzone
przepisy niezbędne do zwalczania
dumpingu socjalnego, nielegalne
zatrudnianie tanich, zagranicznych
pracowników trwa dalej i jest prawie
zupełnie bezkarne.
Dzięki naciskom CSC-Transcom
udało nam się jednak odnieść zwycięstwo! Belgijska Rada Ministrów
zatwierdziła 11 marca 2016 r. plan
działania dotyczący walki z nadużyciami zabezpieczenia społecznego i dumpingiem socjalnym.
Przeznaczono dodatkowe środki na
wzmocnienie kontroli i nakładanie
kar za naruszenia. Zostanie również
poprawiona współpraca między różnymi działami i departamentami.
„Ten wyrok mnie cieszy. Mógłby
być ważnym precedensem w naszej walce przeciwko dumpingowi
socjalnemu” – Jan Sannen, kierownik działu transportu drogowego,
CSC-Transcom
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Aktualne kwoty (+15 ton) dla 38-godzinnego tygodnia pracy:
Czas pracy:
11,5210 euro/godz. dla 38-godzinnego tygodnia pracy
11,2250 euro/godz. dla 39-godzinnego tygodnia pracy
Czas dostępności:
11,4055 euro/godz. dla 38-godzinnego tygodnia pracy
11,1125 euro/godz. dla 39-godzinnego tygodnia pracy
Dodatek RGPT:
1,3920 euro/za godzinę pracy i dostępności
Dodatek pobytowy:
36,6810 euro/noc
14,8685 euro na pierwszy odpoczynek dzienny, gdy czas pracy (godziny pracy + godziny dostępności) jest
krótszy niż 8 godzin lub gdy nieobecność w miejscu zamieszkania jest
krótsza niż 24 godziny i gdy chodzi
o jeden odpoczynek dzienny.
Pobyt stały:
9,9730 euro dziennie
Praca w nocy:
1,1565 euro/godz., gdy masz mniej
niż 50 lat
1,4450 euro/godz., gdy masz więcej
niż 50 lat
Skontaktuj się z nami

Jeżeli Twoje prawa nie są przestrzegane, Twoje wynagrodzenie
nie jest płacone na czas, oprócz
stawki godzinowej nie otrzymujesz
żadnych diet, nie otrzymujesz wynagrodzenia w razie choroby lub
Twój pracodawca rozwiązał umowę bez wypowiedzenia itp. Nawet
jeśli nie mieszkasz oficjalnie w
Belgii, możesz zapisać się do CSC
(Konfederacja Chrześcijańskich
Związków Zawodowych). Uzyskasz
cenne informacje i wsparcie w razie problemów z pracodawcą. Na
Twoje pytania możemy odpowiedzieć po francusku, angielsku lub
niderlandzku. Jeśli to konieczne – i
możliwe – możemy wezwać tłumacza, aby pomóc Ci w Twoim języku.
Skontaktuj się z nami natychmiast,
jeśli złożysz wypowiedzenie lub
zwolni
Cię pracodawca, nawet jeśli wracasz
do swojego kraju pochodzenia.
Dane: Social.dumping@acv-csc.be
Przynieś koniecznie!
Aby nasze sekretariaty mogły dokonać poprawnego obliczania wynagrodzenia, do którego masz prawo,
będziemy potrzebować informacji
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o Twojej aktywności zawodowej w
czasie ostatnich miesięcy.
W kalendarzu lub na karcie zapisz:
• liczbę godzin pracy każdego dnia;
• liczbę wykonanych godzin dostępności;
• dni choroby;
• dni urlopu.
Spróbuj zebrać jak najwięcej poświadczeń. Przynieś również umowę o pracę i paski wypłat, jeśli były
dostarczane przez pracodawcę.
acv-csc
Transform
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Przegląd
prasy
polskiej
Epidemia otyłych dzieci w Polsce
Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży mają już wręcz charakter epidemii. Polskie dzieci tyją najszybciej w
Europie. Nadwagę ma już ponad 20
proc. dzieci i młodzieży.
Polskie 11-latki przekraczają pod
względem tuszy średnią światową.
Specjaliści w dziedzinie żywienia
przestrzegają, że jeżeli ta tendencja
się utrzyma, obecne młode pokolenie będzie w przyszłości częściej
chorowało, a nawet krócej żyło niż
pokolenie ich rodziców.
Wzrost nadwagi i otyłości wśród
polskich dzieci jest wynikiem zmian
w stylu życia. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie aktywności fizycznej i spożycie zbyt dużej ilości
przekąsek.
Z badań wynika, że ponad 50 proc.
dzieci i młodzieży w Polsce na co
dzień żywi się w sposób niezadowalający lub nieprawidłowy. Sprzyjają
temu reklamy. Zakaz reklam ma być
jednym z elementów walki z epidemią otyłości wśród dzieci.
Rząd zamierza również wprowadzić
rozwiązania ograniczające sprzedaż
produktów o wysokiej zawartości cukrów i soli.
fakty.interia.pl
Sejm przyjął ustawę o skutecznym
egzekwowaniu alimentów
Skuteczność ściągalności alimentów jest w Polsce niska. Wystarczy
raz na jakiś czas przekazać na dziecko niewielką sumę by w świetle
prawa uniknąć odpowiedzialności.
Nowa ustawa przewiduje, że osoba,
której dług alimentacyjny stanowi
równowartość co najmniej trzech
należnych świadczeń okresowych
(najczęściej miesięcznych), podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Dłużnicy alimentacyjny będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli
dobrowolnie wyrównają zaległości
przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze
podejrzanego.
Skazani na karę pozbawienia wolności nie muszą odbywać kary w

więzieniu. Mogą podlegać dozorowi elektronicznemu i normalnie
pracować.
Nowe przepisy nie uderzą w tych,
którzy nie płacą alimentów ponieważ nie mają na to środków (są np.
bezrobotni). Powyższe rozwiązania
dotyczą tylko tych rodziców, których stać na płacenie alimentów,
ale uchylają się od tego obowiązku.
Nowe przepisy obejmą przy tym
tylko te sytuacje, które będą miały
miejsce już po wejściu w życie ustawy.
www.ms.gov.pl
Lekarska porada przez Skype’a
Pierwsze placówki medyczne w
Polsce wykorzystują komunikatory
internetowe (Skype) do kontaktu z
pacjentem. Chory nie musi wychodzić z domu, aby obejrzał go lekarz.
NFZ wprowadził świadczenia telekonsultacji kardiologicznej i geriatycznej.
Telemedycyna nie ogranicza
się jednak tylko do konsultacji.
Nowoczesne technologie służą
głównie do monitorowania przebiegu terapii. Dzięki zastosowaniu nowych technologii telemedycznych
obniżono o połowę liczbę badań.
Odciążono też lekarzy.
Komunikator zapewnia wsparcie
podczas konsyliów lekarskich i
zebrań. Jest szczególnie przydatny
do komunikacji między oddziałami
placówki. Jest też w coraz większym
stopniu wykorzystywany w diagnostyce i w procesie leczenia.
„Gazeta Polska Codziennie”
Aplikacje mogą uratować życie
Arytmię serca, w tym grożące udarem mózgu migotanie przedsionków, można wcześniej wykryć dzięki
aplikacjom na telefon. Jednym z najgroźniejszych powikłań migotania
przedsionków jest niedokrwienny
udar mózgu. Aż 61 proc. dotkniętych nimi osób umiera w ciągu roku. Inne groźne powikłania tej arytmii to zawał i niewydolność serca.
Objawami migotania przedsionków
są osłabienie i zmęczenie, kołatanie
serca, zawroty głowy, omdlenie, nie-

pokój i lęk.
W monitorowaniu migotania
przedsionków pomocne mogą być
bezpłatne smartfonowe aplikacje
rekomendowane przez europejskie
i amerykańskie towarzystwa kardiologiczne. Nazwy rekomendowanych
aplikacji są na stronie www.arytmiagroziudarem.pl, opracowanej pod
patronatem Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego.
Pomiar jest łatwy i szybki. Polega
na przyłożeniu palca do obiektywu
aparatu fotograficznego i flesza oraz
przytrzymaniu go w tej pozycji przez
kilkanaście sekund. Eksperci twierdzą, że takich rozwiązań będzie więcej, co pozwoli lepiej monitorować
zaburzenia rytmu serca i wcześnie
je wykrywać. – Im wcześniej zastosujemy leczenie, tym lepsze będą
tego efekty.
tvp.ino
Powstanie „Czarna Księga” naruszeń praw kobiet
Wielka Koalicja za Równością i
Wyborem zapowiada zebranie i opisanie w „Czarnej Księdze” wszystkich rażących przypadków naruszenia praw kobiet. Księga ma być
przedstawiona na koniec roku.
Wielka Koalicja za Równością i
Wyborem jest nieformalną inicjatywą zrzeszającą ponad 70 organizacji pozarządowych i ruchów pro
kobiecych działających na rzecz
praw kobiet, w szczególności ich
praw reprodukcyjnych.
Jednym z głównych projektów, które będą realizowane przez Koalicję,
będzie „Czarna Księga”, w której
zostaną zebrane wszystkie rażące
przypadki naruszeń praw kobiet.
Znajdzie się w niej lista lekarzy,
którzy powołują się na klauzulę sumienia, aby kobiety wiedziały, z jakiej usługi czy świadczenia nie będą
mogły skorzystać, ponieważ lekarz
lub lekarka korzysta z klauzuli. Te
informacje mają być publicznie dostępne.
polsat.news.pl

Źródło: www.polsatnews.pl
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Polacy marnują dziewięć mln ton
jedzenia rocznie
W naszym kraju rocznie marnujemy
ok. 9 mln ton żywności, co stawia
nas na 5. miejscu w UE – podkreśla Greenpeace Polska. Organizacja
apeluje do polityków, by przyjęli prawo, które skutecznie ograniczy wyrzucanie żywności i sprawi, że trafi
ona do potrzebujących.
Greenpeace Polska uważa, że marnotrawstwo żywności to nie tylko
problem społeczny, ale i ekologiczny. Wyrzucanie do kosza rocznie 9
mln ton jedzenia, oznacza zmarnowanie ponad 1,72 mld metrów sześciennych wody, które wykorzystano
do jej produkcji. To również szkodliwe emisje do atmosfery, odpowiadające łącznym emisjom dwutlenku
węgla wszystkich samochodów osobowych w Polsce przez rok – 22,77
mln ton dwutlenku węgla.
Jednym z rozwiązań jest doprowadzenie do przyjęcia przez parlament
prawa, które zobowiązałoby duże
sklepy i sieci handlowe do przekazywania żywności organizacjom
zajmującym się jej dystrybucją do
najbardziej potrzebujących.
Kolejnym postulatem jest też to, by
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sklepy sieciowe nie zmuszały dostawców do odbioru niesprzedanej
przez sklepy żywności, którą wcześniej dostarczyli.

ły 68,7%, z kolegami spoza szkoły –
70,1%, z chłopakiem lub dziewczyną
– 50,3%, natomiast z rodzicami tylko
17,0%.

Greenpeace postuluje ponadto m.in.
podwyższenie opłaty dla sprzedawców za wytwarzanie odpadów do
20 groszy za kilogram. Byłaby ona
niższa o 10 gr dla tych, którzy przekazywaliby żywność do dalszej dystrybucji.

Badania pokazują, że nastolatki
niepokojąco często podejmują zachowania ryzykowne, np. spotykają
się z kimś poznanym w internecie.
23,1% ankietowanych nastolatków
przyznaje, że spotkało się z osobą
dorosłą poznaną w internecie, przy
czym 28,9% spośród nich nie poinformowało o tym spotkaniu nikogo.
38,6% nastolatków informowało o
spotkaniu z poznaną w Internecie
osobą dorosłą rodziców, kolejne
27,4% uprzedzało o tym znajomych.

W konsekwencji wprowadzenia
nowych przepisów więcej żywności
trafi do osób potrzebujących.
fakty.interia.pl
Co dziesiąty nastolatek w Polsce
wysyłał swoje nagie zdjęcia osobie
poznanej w sieci
Według wyników badania „Nastolatki 3.0”, przeprowadzonych w
instytucie badawczym NASK, 68,6%
polskich nastolatków z Internetu nauczyło się korzystać samodzielnie.
Jedynie co piątemu pomagał rodzic,
a co dziesiątemu badanemu wyjaśniono działanie sieci w szkole.
Nastolatki komunikują się przez
Internet niemal bez przerwy.
Przynajmniej raz dziennie przez internet rozmawia z kolegami ze szko-

Według deklaracji respondentów,
co 10. nastolatek przynajmniej raz
w życiu wysłał swoje intymne zdjęcie osobie znanej tylko z Internetu
(9,2%). W porównaniu do badania z
2014, jest to odsetek znacząco wyższy (4,4%). Badacze nie wykluczają,
że w rzeczywistości odsetek takich
nastolatków jest jeszcze większy.
wprost.pl
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Zmiany w zasadach przekraczania
zewnętrznych granic Unii Europejskiej.
Paszporty sprawdzane w bazie Interpolu
i Systemie Informacyjnym Schengen

i uwarunkowań oraz w oparciu o
analizy dotyczące natężenia ruchu
granicznego i prognoz na dany
dzień, stosowana będzie zasada
elastycznego planowania funkcjonariuszy do służby. W sytuacjach tego
wymagających będą uruchamiane
dodatkowe stanowiska odpraw, a w
przypadkach szczególnych również
mobilne.
Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i odpowiednie kroki będą
podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego
i występującego wydłużenia czasu
oczekiwania podróżnych na odprawę.
Straż Graniczna dołoży wszelkich
starań, aby kontrola przebiegała
sprawnie i bez zakłóceń.
Źródło: www.polskieradio.pl

Parlament Europejski i Rada Unii
Europejskiej zaostrzyły przepisy
Kodeksu Granicznego Schengen
dotyczące zasad przekraczania
granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę podlegają
szczegółowej odprawie granicznej.
Zgodnie ze zmianami, jakie wprowadza nowe rozporządzenie UE
w sprawie zaostrzenia kontroli na
unijnych granicach zewnętrznych,
kraje unijne są zobowiązane do
przeprowadzania systematycznych
kontroli wszystkich osób przekraczających zewnętrzne granice
UE, w tym obywateli unijnych.
Dotyczyć to będzie wszystkich zewnętrznych granic: lądowych, morskich i lotnisk. Kontrolowani będą
zarówno obywatele wjeżdżający na
terytorium UE, jak i z niej wyjeżdżający. Nowe przepisy nie obejmują Wielkiej Brytanii, Irlandii i
Danii.
Zmiana regulacji Kodeksu
Granicznego Schengen nakłada na
wszystkie Państwa Członkowskie
obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na
terytorium strefy Schengen lub je
opuszcza. Nowelizacja Kodeksu
Granicznego Schengen jest reakcją
Unii Europejskiej na utrzymujące

się w Europie zagrożenie terrorystyczne.
Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego
przemieszczania, czyli m.in.
obywatele RP, podlegały
tzw. odprawie minimalnej.
Teraz każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną
we wszystkich przejściach
granicznych, zarówno na
drogowych, morskich, jak i
w portach lotniczych, będzie
poddawana szczegółowej
odprawie. Paszporty będą
sprawdzane w bazie danych
Interpolu, a także w Systemie
Informacyjnym Schengen i
innych bazach danych, które pozwolą stwierdzić, czy
dana osoba nie stanowi zagrożenia
dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zaostrzenie przepisów będzie miało
wpływ na czas trwania odprawy granicznej i może ją wydłużyć.
Dostosowując swoje działania do wymogów UE, polska Straż Graniczna
podjęła działania, których celem jest
zminimalizowanie negatywnych
skutków wprowadzanych zmian.
W zależności od lokalnych potrzeb

Uzgodnione między PE a rządami
państw UE w grudniu ubiegłego roku przepisy zapowiedziano już pod
koniec 2015 roku, po zamachach w

Źródło: www.wiadomosci.dziennik.pll

Paryżu. Zarówno wśród sprawców
ataków paryskich, jak i zamachów
w Brukseli, w marcu 2016 roku, byli tzw. zagraniczni bojownicy, czyli
obywatele UE, którzy wyjeżdżają do
Syrii lub Iraku, wstępują do grup terrorystycznych, a po powrocie planują zamachy w Unii. Nowe przepisy
mają pomóc w wykrywaniu takich
osób w chwili wyjazdu albo powrotu
do Unii.
strazgraniczna.pl,
tvpparlament.pl

DNI PORADNICTWA

w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków
pracujących lub mieszkających w Belgii

ANTWERPIA
BRUKSELA

3 czerwca 2017
4 czerwca 2017

Specjaliści ZUS omówią:
polskie świadczenia z ubezpieczenia społecznego:
– emerytury
– renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne
jak kontaktować się z ZUS (internet, e-mail, Skype, Centrum Obsługi Telefonicznej – COT),
w tym zasady dostępu do indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)
w ZUS przez internet (www.zus.pl)

W trakcie spotkań można będzie także:
uzyskać porady w indywidualnych sprawach
założyć i potwierdzić proﬁl na Platformie Usług Elektronicznych (PUE);
osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze założenie proﬁlu PUE
na stronie www.zus.pl oraz o zabranie na spotkanie dokumentu potwierdzającego
tożsamość (dowodu osobistego, paszportu)

Terminy i miejsca spotkań:
3 czerwca (sobota), godz. 15.30 – Antwerpia
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gen. Stanisława Maczka
Szkoła Polska
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia
4 czerwca (niedziela), godz. 14.00 – Bruksela
Polska Misja Katolicka
Rue Jourdan 80, 1060 Bruksela
Przewidywany czas spotkań to 3 godziny
Porady udzielane są BEZPŁATNIE

Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Brukseli
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Konstytucja 3 maja
Ustawy uznali ten gest władcy za jego gotowość do złożenia przysięgi. I
król przysięgę złożył. Potem wszyscy
udali się do kolegiaty św. Jana na
nabożeństwo dziękczynne.
Co zmieniała Konstytucja 3 Maja?
Przede wszystkim znosiła Liberum
veto, polskie „przekleństwo”, które niejednokrotnie umożliwiało
wstrzymanie uchwalenia ustawy
przez sprzeciw choćby jednego posła. Odtąd wszystkie decyzje miały zapadać większością głosów.
Zniesiono wolną elekcję – po śmierci
Stanisława Augusta Poniatowskiego
tron miał być dziedziczny, tylko w
razie wymarcia rodziny królewskiej
szlachta miała wybierać nową dynastię.

Obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 maja”, źródło: www.newsweek.pl

Trzeciomajowa konstytucja została
uchwalona w 1791 roku, dwie dekady po pierwszym rozbiorze Polski i
dwa lata przed drugim. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie
(po amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
Trzeciomajowa Ustawa została
opublikowana w liczbie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy i przetłumaczona na kilka języków obcych.
Do naszych czasów zachowały się jedynie dwa oryginalne egzemplarze.
Są w doskonałym stanie, co w dużej
mierze jest zasługą jakości papieru,
który jest w stanie przetrwać jeszcze
długie wieki. Na co dzień egzemplarze są strzeżone elektronicznie, leżą
w magazynach archiwum w atmosferze kontrolowanej temperatury i
wilgotności.
Konstytucja owiana tajemnicą
Przyjęcie Konstytucji 3 maja nie było efektem narodowej zgody, wręcz
przeciwnie, wzbudzała ona spore
kontrowersje. Krytycy zarzucali, że
Ustawa była dziełem spisku, że przyjęto ją bez dyskusji nad jej zapisami,
że przy jej uchwalaniu złamano zasady sejmowania, a jej zapisy godzą
w wolności obywatelskie. Twierdzili
również, że obrady toczyły się pod
dużą presją mieszczańskich zwolenników Konstytucji, którzy nie tylko
otoczyli Zamek Królewski, ale też
tłumnie zasiedli na widowni, a w
pobliżu miejsca obrad stacjonowało wojsko.

Historycy są zgodni co do tego, że
uchwalenie Konstytucji było zamachem stanu, efektem spisków i
tajemnych politycznych umów. Dla
większości posłów, nawet tych popierających Konstytucję, jej treść i
sam fakt jej przygotowywania, był
przez długi czas tajemnicą. Dopiero
zwoływanie Sejmu na dzień 3 maja
uprzytomniło im, że dzieje się coś
nadzwyczajnego.
W wieczór poprzedzający uchwalenie Ustawy, jej zwolennicy przysięgli,
że zrobią wszystko, aby Konstytucja
3 Maja stała się faktem. Zaś przeciwnicy gorączkowo próbowali ustalić
jakąś taktykę działania aby do tego
nie dopuścić. Ale na to było już za
późno. Przeciwnicy reform, którzy
z okazji świąt wielkanocnych rozjechali się po całym kraju, nie zdążyli powrócić do stolicy, kiedy sejm
zmienił w Polsce ustrój polityczny.
3 maja na Zamku Królewskim w
Warszawie rozpoczęły się obrady. W sali senatorskiej zebrało się
około 180 posłów, a na galeriach
zasiadła licznie zgromadzona publiczność. Około godziny 11 przybył
król Stanisław August.
Czas płynął, dyskusja stawała się
coraz bardziej burzliwa, sesja trwała
już ponad sześć godzin, a do głosowania jeszcze nie doszło. I wtedy, jak
mówią historycy – przez przypadek
– Konstytucja została przyjęta. Gdy
znużony król podniósł rękę, aby po
raz kolejny zabrać głos, zwolennicy

Za dominującą uznano religię rzymskokatolicką. Konstytucja zapewniała jednocześnie wolność wyznania i
praktyk wyznawcom innych religii.
Zmniejszono wpływy polityczne
magnaterii poprzez wykluczenie
z sejmików nieposiadającej ziemi
szlachty, będącej warstwą najbardziej podatną na wpływy i przekupstwo.
Mieszczanom zatwierdzono prawo
nabywania dóbr ziemskich i uzyskiwania szlachectwa. Poddaństwo
chłopów zostało utrzymane, jednak
szlachta straciła prawo najwyższej
zwierzchności wobec poddanych.
Postanowienia Konstytucji zniosły
odrębność między Koroną i Litwą,
wprowadziły jednolity rząd, skarb
i wojsko. Konstytucja wprowadziła
trójpodział władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy
parlament, składający się z Sejmu
oraz Senatu. Kadencja Sejmu trwała
2 lata, posiedzenia zwoływane były
w razie potrzeby, co 25 lat miano
zwoływać Sejm w celu „poprawy
konstytucji”.
Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, tzw. Strażą Praw,
złożoną z prymasa i ministrów policji, pieczęci (spraw wewnętrznych),
interesów zagranicznych, wojny i
skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali przed
Sejmem za podpisane przez siebie
akty. Król był przewodniczącym
Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów,
urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo
nad wojskiem.
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Konstytucja zapowiadała reorganizację sądownictwa, przewidując
stworzenie stale urzędujących sądów ziemskich i miejskich oraz sprawujących nad nimi nadzór w drugiej
instancji – Trybunału Koronnego i
sądów asesorskich.
Utworzono armię narodową, a mieszczanie zyskali prawo do posiadania
majątków ziemskich, zajmowania
stanowisk oficerskich i stanowisk
w administracji państwowej oraz
prawo nabywania szlachectwa.

uchwaleniu Konstytucji.
Hugo Kołłątaj również zaangażował
się w insurekcję kościuszkowską.
Więziony przez Austriaków i Rosjan,
spędził wiele lat w twierdzach i aresztach. Pod koniec życia, uwolniony
z więzienia osiedlił się na terenie
Księstwa Warszawskiego. Ciężko
chory zmarł na kilka miesięcy przed
początkiem wyprawy Napoleona na
Moskwę.

Seweryn Rzewuski zawiedziony polityką i lękający się
o swoje życie uciekł z Polski,
zajął się literaturą i alchemią.
Zmarł w Wiedniu.

Twórcy i przeciwnicy Konstytucji
Za autorów konstytucji uważa
się króla Stanisława II Augusta
Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego
oraz ks. Hugona Kołłątaja.

25 listopada 1795 roku Stanisław
August Poniatowski zmuszony
został do rezygnacji z korony.
Wzgardzony zmarł na wygnaniu 12
lutego 1798 roku w Petersburgu.
Jego zwłoki obecnie znajdują się w
katedrze św. Jana w Warszawie.
Autor projektu konstytucji – Ignacy
Potocki wyemigrował. Do Polski
wrócił, by objąć ważne stanowisko
w powstańczym rządzie Tadeusza
Kościuszki. Po upadku powstania
trafił na dwa lata do niewoli. Na scenie politycznej pojawił się powtórnie
w czasach Księstwa Warszawskiego.
Zmarł w Wiedniu w 1809 roku.
Marszałek Stanisław Małachowski,
uwieczniony w centralnym miejscu
na słynnym obrazie Jana Matejki,
po III rozbiorze Polski wyjechał
na kilka lat z kraju. Po powrocie
został aresztowany przez austriackie władze. Wraz z wkroczeniem
Napoleona do Warszawy został szefem rządu Księstwa Warszawskiego,
marszałkiem Senatu. Zmarł 18 lat po

Jednak trzej najważniejsi Targowiczanie: Szczęsny Potocki,
Xawery Branicki i Seweryn
Rzewuski uniknęli ponurego losu
zdrajcy.
Hrabia Szczęsny Potocki, przyjmowany był na królewskich dworach,
podróżował po świecie i rozbudowywał swoje posiadłości. To wszystko
miało miejsce do czasu, kiedy zdradzany przez żonę z własnym synem
popadł w obłęd. Zmarł 14 lat
po uchwaleniu konstytucji.
Xawery Branicki po III rozbiorze wycofał się z życia publicznego i osiadł w majątku
Biała Cerkiew. Żył długo i
spokojnie.

Próba wprowadzenia konstytucji w życie została przekreślona
już w połowie 1792 roku. W miasteczku Targowica na kresach
Rzeczypospolitej magnaci wraz z
carycą Katarzyną II zawiązali spisek w celu obalenia nowego ustroju.
Kilka miesięcy później przejęli władzę, unieważniając większość ustaw
Sejmu Wielkiego. Był to zarazem
moment rozpoczynający ostateczny
upadek Rzeczpospolitej.

Król abdykował. Kraj stawał się coraz bardziej zależny od wpływów zaborców. Rzeczpospolita bez pieniędzy i armii nie miała wystarczającej
siły, aby oprzeć się zaborcom.
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Stanisław August Poniatowski,
źródło: www.newsweek.pl

Należy jeszcze wspomnieć o mało
znanej ale ważnej postaci, bez której
do uchwalenia Konstytucji 3 Maja
najpewniej by nie doszło. Scipione
Piattoli, ksiądz, mason, pijar, włoski
arystokrata i nauczyciel retoryki.
Utalentowany polityk, który szybko trafił na królewski dwór. Jego
dyplomatyczne talenty okazały się
bezcenne, kiedy trzeba było porozumieć się ze zwolennikami i przeciwnikami majowej Ustawy. Piattoli był
pomysłodawcą i redaktorem konstytucyjnych zapisów. Po 3 maja 1791
sprawdził się w roli dyplomaty, potem trafił na dwór księżnej kurlandzkiej, a w ostatnich latach życia osiadł
w niemieckiej Turyngii.
Przeciwnicy konstytucji zawiązali
pod patronatem Rosji Konfederację
Targowicką. Tym samym w podręcznikach historii zapewnili sobie fatalne miejsce. Wielu z nich zginęło w
czasie insurekcji kościuszkowskiej,
innych za zdradę skazano na śmierć,
jeszcze inni stali się ofiarami samosądów.

Zakazane święto
Dzień 3 maja, jako Święto
Konstytucji, został uznany w
1791 roku. Podczas rozbiorów obchody tego święta były zakazane. Po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku,
dzień 3 maja został uznany za
święto państwowe.
W czasie II wojny światowej i
podczas okupacji Polski przez
Sowietów, święto Konstytucji
3 Maja zostało zdelegalizowane. Od 1946 roku nie było obchodzone, zastąpione zostało
Świętem 1 Maja. Przez lata w tym
dniu dochodziło w Polsce do protestów, demonstracji antyrządowych i
antykomunistycznych. Po obaleniu
komunizmu i zmianie ustroju, od
kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji
3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.
Konstytucja 3 Maja przez lata była
niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o wolności państwa i
jego obywateli. Odbiciem polskiego ducha, który umożliwił Polakom
przetrwanie 123 lat rozbiorów, wojen, a następnie długich lat komunizmu. Obecnie Konstytucja 3 Maja
traktowana jest przez Polaków jako
jedno z najbardziej przełomowych
wydarzeń historycznych w dziejach
Polski.
Opr. Aleksandra Dobiecka
Źródła:
radiozet.pl, rmf24.pl, wiadomości.
dziennik.pl, newsweek.pl/historia,
msz.gov.pl, fakty.interia.pl
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10 sposobów na pozbycie się stresu
Dzisiaj pokażę Ci, jak skutecznie
wyrzucić cały stres ze swojego życia. Nieważne, czy stresujesz się
codziennie, czy tylko w poszczególnych sytuacjach - możesz sprawić,
aby stres zniknął raz na zawsze.
Tylko od Ciebie zależy, czy jutro lub
pojutrze pozwolisz sobie na bycie
pod wpływem stresu. Ten artykuł
da Ci możliwość bycia spokojnym
i odprężonym, nawet w najbardziej
nerwowych sytuacjach.
1. Uśmiechaj się
Śmiech uwalnia ciało od napięć, rozluźnia cały organizm. Nikt nie jest w
stanie szczerze się śmiać i jednocześnie odczuwać stres. Nawet sztuczny
uśmiech powoduje uwalnianie się
hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie, dlatego śmiej się
jak najczęściej!
Za chwilę poznasz resztę sposobów.
Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że
w dużej większości przypadków,
stres jest w naszym życiu zupełnie
bezużytecznym uczuciem.
Utrudnia nam funkcjonowania w bardzo wielu sytuacjach – rozmowa o pracę,
ciągłe życie w biegu, wyzwania, którym boimy się
stawić czoła. Ja sam jeszcze dwa lata temu stresowałem się całkiem często.
Spocone ręce, nerwowy
dialog w głowie, napięcie mięśni… Mam dobrą
wiadomość – możesz się
tego wszystkiego pozbyć.
Mnie się to udało i teraz
już prawie nie pamiętam,
co to jest prawdziwy stres.

Źródło: www.dreamstime.com

zniknie. Nie mam żadnego wpływu
na przebieg tej sytuacji. Żadne moje
zdenerwowanie, NIC tutaj nie pomoże, więc po co miałbym psuć sobie
samopoczucie? Czy się będę denerwował czy nie, dojadę na miejsce
o tej samej porze. Włączyłem więc
moją ulubioną muzykę i odprężyłem
się w fotelu.

Z tego, jak bardzo mi się Źródło: www.dreamstime.com
udało ograniczyć poziom
stresu w moim życiu, zdałem sobie Sposoby, które opisałem poniżej
sprawę całkiem niedawno. Był wie- pomogą Ci w podobnym stopniu
czór, a ja jechałem samochodem wyeliminować stres z Twojego żyprzez miasto. Właściwie to nie jecha- cia:
łem, ponieważ stałem w ogromnym
korku. Poruszał się tak wolno, że nie 2. Zidentyfikuj stresory i wyelimimogłem w to uwierzyć. Do tego by- nuj je
łem solidnie spóźniony. Jakby tego Poświęć 10 minut na zastanowiebyło mało, ktoś stał sobie na środ- nie się, co najbardziej Cię stresuje
ku skrzyżowania i chyba stwierdził, w ciągu dnia. Wypisz wszystko,
że tam jest mu dobrze i nigdzie nie co Ci przychodzi do głowy. Mogą
jedzie. Normalnie byłbym niewia- być to ludzie, czynności, przedmiorygodnie zestresowany. Trąbiłbym ty, itp. Cokolwiek, co wywołuje w
na wszystkich i rzucałbym przekleń- Tobie stres. Teraz, patrząc na każdy
stwa. Nie byłbym zdolny do trzeź- stresor z osobna, zastanów się, czy
wego myślenia. Jednak tym razem możesz go wyeliminować. Jeśli jest
pomyślałem sobie, że przecież cokol- taka możliwość, wyrzuć go ze swowiek bym nie zrobił, ten korek nie jego życia natychmiast. Pomyśl też,

jak możesz zapobiegać niektórym
sytuacjom. Ja zdecydowałem, że będę wybierał trasy, na których nie ma
korków albo wyjeżdżał z domu na
tyle wcześnie, aby zawsze spokojnie
zdążyć na spotkanie.
3. Weź odpowiedzialność
Jeśli na liście wciąż zostały Ci jakieś
elementy i są to rzeczy, których
nie możesz się pozbyć, zmień
swoje podejście. Przede wszystkim weź odpowiedzialność za
Twój stres. To nie te rzeczy Cię
stresują, ale Ty się nimi stresujesz! A to robi ogromną różnicę. Jeśli czujesz się zestresowany, to znaczy, że pozwoliłeś na
to, aby coś Cię zdenerwowało.
Jesteś za to całkowicie odpowiedzialny. Stojąc w tamtym
korku, wiedziałem, że mój stan
emocjonalny zależy tylko ode
mnie i zdecydowałem, że nie
będę na tyle głupi, żeby stresować się czymś, na co i tak nie
mam wpływu.
Pamiętaj więc, że jeśli się stresujesz, to na to pozwalasz. Możesz
jednak to zmienić, biorąc odpowiedzialność za swój stan emocjonalny.
4. Medytuj
Medytacja i ćwiczenia relaksacyjne
to zdecydowanie najlepszy sposób
na to, aby w dłuższej perspektywie
zmniejszyć poziom stresu w Twoim
życiu do minimum. Praktykowanie
takich ćwiczeń trzy razy w tygodniu
sprawi, że po dwóch miesiącach
będziesz już odporny na stres. Ten
punkt najbardziej pomógł mi pozbyć
się stresu z mojego życia. Po jakimś
czasie byłem całkowicie spokojny
w chwilach, gdy wszyscy inni się
denerwowali.
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Jest nawet naukowo potwierdzone,
że regularna medytacja lub ćwiczenia relaksacyjne po jakimś czasie
znacznie obniżają średni poziom
kortyzolu (hormonu stresu) w organizmie. Takie ćwiczenia mają również bardzo wiele innych korzyści,
jak poprawa pamięci czy lepsza
koncentracja.

to najważniejszy krok! Ostatnie, co
musisz zrobić, to podjęcie natychmiastowego działania, dzięki któremu unikniesz tego najgorszego
scenariusza.
Zastanów się, co dokładnie możesz
zrobić, aby zminimalizować straty,
i zrób to. Dzięki tej technice stres
znika jak ręką odjął.

Źródło: www.dreamstime.com

5. Wykorzystaj techniki NLP
Pozbądź się negatywnych myśli.
Bardzo często stresujemy się nawet wtedy, gdy nie znajdujemy się
w jakiejś typowo stresującej sytuacji.
Dzieje się tak dlatego, że sami się nakręcamy - mówimy do siebie w nerwowy sposób, mamy same czarne i
nieprzyjemne myśli. Twoje myśli są
ściśle sprzężone z Twoją fizjologią i
gdy myślisz o rzeczach stresujących,
Twoje ciało się stresuje. Mięśnie zaczynają Ci się napinać, czoło się marszczy, wydziela się kortyzol. Dzięki
zmianie strategii myślenia możesz
pozbyć się tych negatywnych myśli
i zamienić je w pozytywne. Twoje
ciało będzie odpowiadało na takie
myśli odprężeniem i wyluzowaniem.
6. Zastosuj pogromcę zmartwień
Jest to metoda opisana przez
Briana Tracy’ego w jego książce
„Maksimum Osiągnięć”. Polega na
tym, że najpierw na kartce opisujesz jak najbardziej jasno sytuację,
która Cię martwi. Następnie masz
za zadanie określić najgorszy możliwy rezultat, najgorszy scenariusz
przebiegu tej stresującej sytuacji.
Często już sam fakt zdefiniowania
tego czarnego scenariusza zmniejsza zmartwienie. Trzeci krok to akceptacja tego najgorszego rezultatu.
Zdecyduj się, że jeśli tak by się stało, zaakceptujesz to. Ta akceptacja

7. Uporządkuj swoje otoczenie
Czy w pracy, czy w domu – bałagan
zawsze potrafi zestresować. Nie
wiemy, co gdzie jest; szukamy dokumentów, gdy są nam potrzebne
natychmiast; gubimy najważniejsze
rzeczy. Nawet jeśli akurat nic nie
zgubiliśmy, sam widok bałaganu
wywołuje chaos w głowie. Dlatego
dbaj o porządek. Jak tylko widzisz,
że Twoje biurko lub szafka tego wymaga, poukładaj wszystko na swoje
miejsce. Zorganizuj przestrzeń, w
której pracujesz lub odpoczywasz.
Twój umysł będzie mógł się wtedy
z łatwością odprężyć.
8. Drzemaj
Tak jak medytacja, regularne
drzemki obniżają poziom kortyzolu w organizmie. Często stres wynika ze zbyt małej ilości snu. Możesz
ten sen nadrobić w ciągu dnia, wystarczy nawet 15 minut.
9. Zajmuj się jedną rzeczą na raz
Pamiętam, że kiedyś miałem zwyczaj robić kilka czynności jednocześnie. Na komputerze pisałem jakiś
tekst, w międzyczasie pakowałem
coś do wysyłki na pocztę, oglądałem kątem oka telewizję, a do tego
jeszcze rozmawiałem przez telefon.
Taki zwyczaj może produkować
bardzo wiele stresu w Twoim życiu.
Dlatego zawsze zajmuj się jedną
rzeczą na raz. Brak stresu to tylko
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jedna z zalet takiego podejścia. Gdy
wykonujesz jedną rzecz na raz, to jej
poświęcisz najwięcej uwagi i zrobisz
ją szybciej i lepiej. Gdy robisz kilka
rzeczy jednocześnie to nie dość, że w
sumie zajmie Ci to dużo więcej czasu, to jeszcze będą one wykonane
gorzej jakościowo.
10. Uprawiaj ruch fizyczny
Absolutna konieczność, jeśli często
się stresujesz. Ćwiczenia sprawią,
że będziesz czuł się dużo, dużo lepiej. Ruch powoduje wydzielanie
się w mózgu endorfin, hormonów
szczęścia. Poza tym sprawia, że jesteś zdrowy. A choroby też potrafią
być wielkim źródłem stresu, warto
więc im zapobiegać.
Nawet jeśli jesteś osobą, która stresuje się tylko raz na jakiś czas, bardzo
polecam wypróbowanie powyższych
sposobów. Każdy z nich pozwala
czuć się lepiej i zamienia jakiekolwiek zdenerwowanie w całkowity
luz i odprężenie. Bycie zrelaksowanym i opanowanym w wyjątkowo
stresującej sytuacji to znakomite
osiągnięcie i świetne uczucie. A co
najważniejsze, pozwala Ci działać
skutecznie i pomaga korzystać z
wszystkich Twoich zasobów. I może następnym razem test pójdzie Ci
lepiej.
Michał Pasterski
www.michalpasterski.pl

Michał Pasterski jest założycielem
Life Architect, Planets i Fundacji
Świadomej Edukacji. Na co dzień
pracuje jako coach i trener rozwoju osobistego.
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz
edukacji. Uwielbia słowo pisane. Jest autorem 700-stronicowej
książki “Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z
najpopularniejszych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego
i edukacji Michalpasterski.pl. W
ciągu ostatnich 8 lat napisał ponad
400 artykułów, które czyta więcej
niż milion osób rocznie.
Jego celem jest zmiana systemu
edukacji na świecie poprzez tworzenie alternatywnych metod i narzędzi edukacyjnych.
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Znów wiosna.
A ja ciągle jestem sama…
„Jest tylu samotnych ludzi i jakoś
dogadać się ze sobą nie mogą, spotkać też nie”.
Nie mam dużych wymagań i nie
chcę od życia rzeczy niemożliwych.
W głowie mam poukładane. Tak mi
się przynajmniej wydaje. Brzydka
też nie jestem. Zakompleksiona również nie. Za to towarzyska i owszem.
I jestem sama.

na ogół jak amanci się zachowują.
Mój mężczyzna nie musi wyglądać
jak Brad Pitt, byle nie był ode mnie
niższy i nie zniechęcał kilkunastokilogramową nadwagą.
Ja po prostu trafiam fatalnie, na facetów którzy na pierwszy rzut oka są
i owszem, ale na drugi dużo tracą.
Jak nie zapatrzony w siebie narcyz,
to zakompleksiony typ, facet zdra-

kiem. Do takich wyzwań potrzebne
jest uczucie. Nie musi być od razu
miłość, wystarczy zakochanie, bo to
ono może do miłości doprowadzić.
Jeśli mam być z byle kim, to wolę
być sama. Moja samotność jest moim wyborem. Nie umiem zakochiwać się na zawołanie i jestem staroświecko wierna. Swoim zasadom.
To nie jest tak, że nie próbuję, wręcz
przeciwnie. Czasami znajomość
przeciągam dając drugiej stronie
szansę, a zanim zakończę kolejny
związek, naprawdę długo analizuję
wszystkie „za” i „przeciw” i dopiero
wtedy podejmuję decyzję.
Pamiętam, jak kiedyś moja mama
podśpiewywała sobie piosenkę:
Gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy,
mmm, orły, sokoły, herosy!?
Gdzie ci mężczyźni na miarę czasów,
gdzie te chłopy!?
Dookoła jeden z drugim jak nie nerwus, to histeryk,
drobny cwaniak, skrzętna mrówa,
niepoważne to, nieszczere.
Jak bezwolne manekiny przestawiane i kopane,
gęby pełne wazeliny, oczka stale
rozbiegane.
Bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje
wykrzykuje taki w domu śmiesznym
szeptem po kolacji (…)

Króluje wiosna, a mnie się wydaje,
że wszyscy dookoła są zakochani.
Nie mogę już patrzeć na to ciągłe
przytulanie, całowanie i trzymanie
się za rączki. Chyba wraz z nastaniem wiosny wyostrzył mi się wzrok,
bo zakochanych par widzę dookoła
siebie całe mrowie. I pytam: dlaczego tak jest, że niektórzy mogą cieszyć się bliskością drugiej osoby, a
inni nie?
Też chcę się zakochać. Nie szukam
księcia z bajki, to już nie te lata.
Kręci się koło mnie dużo mężczyzn,
ale dziwnym trafem żaden z moich
znajomych nie ma tego czegoś,
czego szukam. Nie chodzi o seks, z
tym to żaden problem. Nie chodzi
też o wygląd zewnętrzny, życie już
mnie nauczyło, że mężczyźni przypominający filmowych amantów,

dzający żonę, mężczyzna bez pracy
– bo roboty odpowiedniej do jego
umiejętności oczywiście nie ma, synek mamusi, albo taki notorycznie
mijający się z prawdą.
Przyjaciółka mówi, że wina leży po
mojej stronie, bo podchodzę zbyt
poważnie nie tylko do życiowego
całokształtu, ale także, albo przede
wszystkim, do jego sfery uczuciowej.
I dodaje, że na temat moich nieudanych miłosnych związków można by
napisać niezłą komedię. Ale mnie
nie jest do śmiechu. Nie umiem tak
po prostu, bez zobowiązań bawić się
uczuciami. Nie potrafię bez zakochania umówić się z kimś właściwie
mi obcym, żyć z nim i mieszkać pod
jednym dachem. Być z nim na dobre
i na złe, znosić jego humory, i ciężko pracować nad wspólnym związ-

Czy gdzieś jest ten mężczyzna na
którego czekam? Wierzę, że tak.
Będę dalej go szukać. Być może go
znam, ale jeszcze nie wiem, że to
właśnie on.
Kasia
fot. www.dreamstime.com

Antwerpia po polsku

maj 2017

37

Kiedy kochamy za bardzo
Czy można kochać za bardzo? Za
mocno? Zbyt intensywnie? Czy
można być w miłości zbyt oddanym i ofiarnym? Część z Państwa
pewnie odpowie, że jak kocha to na
amen, na całego albo na zabój. No
właśnie....tylko czy taka miłość na
zabój jest dojrzała i zdrowa? Czy
wyrzeczenie się siebie i wszystkiego, co dla nas w życiu istotne i
ważne, w imię miłości, uczyni nas
spełnionymi i szczęśliwymi? Cóż,
bardzo w to wątpię.
Skłonność do „kochania za bardzo”
z pominięciem siebie samego nie
jest przypadkowa i nieprzypadkowym osobom się przytrafia. Często
dotyczy tych z nas, którzy w dzieciństwie byli pozbawieni szczerej
troski i wsparcia, a którzy próbują
„odrobić” to w dwójnasób w dorosłym życiu pełniąc rolę piastunek i
opiekunów dla swoich partnerów.
Takie osoby panicznie boją się
opuszczenia i zrobią wszystko, aby
ich związek przetrwał, nawet, gdy
dla obydwojga byłoby lepiej gdyby
się rozstali. Są też osoby z niską
samooceną, które nie wierzą w to,
że może im się przytrafić prawdziwa
miłość. Prawdziwa, czyli taka, gdzie
można być całkowicie sobą i gdzie w
imię trwania relacji nie trzeba się wyrzekać własnego ja. Chuchają więc i
dmuchają na to co mają, a z reguły
mają niewiele, bo po niewiele sięgają. Jak mieliby zresztą sięgnąć, skoro tak nisko się cenią. Przywykli do
braku wzajemności próbują wciąż
na nowo i żywią nadzieję. Ponieważ
w dzieciństwie nie zaznali poczucia
bezpieczeństwa swoją ogromną potrzebę panowania nad relacją i nad
związkiem skrywają pod maską
bycia troskliwymi i pomocnymi.
Kochających za bardzo pociągają
zresztą często osoby określane mianem „trudnych” - niedostępne, zimne lub niestabilne emocjonalne, jednym słowem niedojrzałe do związku.
Kochający biedzą się i trudzą jak tu

zadowolić partnera, zamiast znaleźć
sobie osobę pogodną, zrównoważoną, sympatyczną i wyraźnie nimi
zainteresowaną. Często kopiują w
ten sposób smutny klimat uczuciowy swojego dzieciństwa i dorastania
brnąc w relacje z niewydarzonymi
partnerami.
Drodzy nałogowcy miłości, niech
Wam się zapali w głowie czerwona
lampka, gdy zgodzicie się z kilkoma
poniższymi punktami:
1. Wychowywaliście się w domu
dysfunkcyjnym, gdzie Wasze uczucia były lekceważone lub wręcz negowane z powodu alkoholu, kłótni, chłodu emocjonalnego, braku
podstawowej troski i opieki nad
Wami, czy też z powodu przemocy.
Bezustanne napięcia i awantury
sprawiły, że z takim też wielkim napięciem i ogromnymi, niezaspokojonymi potrzebami emocjonalnymi
wchodzicie w dorosłe związki.
2. Pozbawieni w dzieciństwie troski
i wsparcia w dorosłym życiu staracie się być super cudownymi partnerami. Ciągnie Was nieustannie
do osób potrzebujących, ponieważ
Wy sami pragniecie czyjejś opieki
i miłości.
3. Nie udało Wam się zmienić
zimnego rodzica lub rodziców w
ciepłych i serdecznych dla Was
opiekunów. W dorosłym życiu wybieracie sobie zatem osobę równie
nieprzystępną i zimną jak rodzic
(klimat znany Wam z dzieciństwa,
który odtwarzacie) próbując dokonać cudu przemienienia tej osoby
poprzez swoją miłość.
4. Panicznie boicie się opuszczenia i
zrobicie wszystko, aby Wasz związek
przetrwał. Niezależnie od tego jaka
będzie cena, którą przyjdzie Wam
za to zapłacić.
5. Poświęcacie się dla swojego
partnera w każdy możliwy sposób.
Zabezpieczacie jego potrzeby i pragnienia i wierzycie, że w ten sposób
przekształcicie go w człowieka na
miarę Waszych potrzeb. Sobie prędzej
odmówicie, ale wobec
partnera okażecie hojność i rozmach. Nawet
jeśli partner jest niewdzięczny i zupełnie
na to nie zasługuje.
6. Przywykliście do
braku odwzajemnienia Waszych uczuć.
Do chłodu i zamrożenia emocjonalnego
Waszego partnera.

Inna osoba będąca na Waszym
miejscu już dawno by z takiej relacji
zrezygnowała. Ale nie Wy. Wy czekacie i żywicie nadzieję. Że kiedyś,
że może, że za czas jakiś nastąpi
spodziewany cud miłości. I niektórym faktycznie łatwiej jest czekać,
aż partner się zmieni, niż zmienić
samą siebie i własne życie.
7. Pod maską bycia pomocnymi
próbujecie całkowicie panować
nad relacją. A dzieje się tak dlatego,
że dziecko wychowane w rodzinie
dysfunkcyjnej nie miało możliwości
nie wpadać wciąż w panikę. W dorosłym życiu ma zatem wdrukowany przekaz, iż rodzina jest źródłem
bezustannego zagrożenia i strachu,
a nie bezpieczeństwa i ciepła. Stąd
nadmierna troska, opieka, dmuchanie i chuchanie na związek w napięciu i oczekiwaniu czy przypadkiem
nie dzieje się coś złego.
8. Żyjecie raczej w świecie marzeń,
a nie w rzeczywistej sytuacji. Bo
kiedy kochamy za bardzo przebywamy w świecie iluzji, gdzie zamiast
mężczyzny, który przynosi nam tyle cierpień i rozczarowań widzimy
kogoś, kto na pewno będzie dla nas
wspaniały i dobry jeśli tylko mu pomożemy, otoczymy naszą miłością
i ofiarnością.
9. Obsesyjne przywiązanie do partnera pozwala Wam uniknąć wewnętrznej pustki. Pozwala oddalić
nudę, trwogę, gniew, czy życiowe
zmartwienia. Przywiązujemy się do
kogoś, bo nie chcemy zostać sami ze
sobą i swoimi myślami „zażywając”
związku jak leku na nasze wewnętrzne słabości i strachy.
10. Osoby kochające za bardzo często popadają w depresję. Starając
się depresji zapobiec fundują sobie
relacje niepewne i zawiłe emocjonalnie, które zajmują ich serce i umysł.
Skoncentrowanie bowiem na trudzie relacji pozwala im nie myśleć
o sobie samych.
Miłość to najpiękniejsze, co się nam
może w życiu przytrafić. Życzę jej
każdemu, bo ostatecznie chyba tylko miłość na tym świecie ma sens.
Wymaga jednak ona, jak wszystko
inne w naszym życiu, pewnej dojrzałości i rozwagi emocjonalnej.
Aleksandra Szewczyk, psycholog
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O współuzależnieniu i wychodzeniu
z uwikłania (ciąg dalszy)
Terapia współuzależnienia
Z punktu widzenia obowiązującej w
Polsce klasyfikacji chorób (ICD-10)
współuzależnienie nie jest chorobą.
W literaturze przedmiotu określane
jest jako syndrom, w którym najczęściej wymienia się następujące cechy
i zachowania:
• ograniczanie własnych potrzeb i
wartości, koncentracja wokół zachowań alkoholika;
• przejęcie i rozwinięcie systemu
iluzji i zaprzeczeń (racjonalizacje,
zaprzeczenia, np: „on nie jest alkoholikiem”);
• zaburzenia życia emocjonalnego
(chaos emocjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne,
napięcie i stan ciągłego „pogotowia
emocjonalnego”;
• wzrost tolerancji na destrukcję i
kompulsywne przywiązanie
zaburzenia psychosomatyczne;
• zakłócenia czynności poznawczych (zagubienie, brak poczucia
kierunku i sensu);
• własne uzależnienie lub nadużywanie substancji psychoaktywnych;
• desperacja i pustka duchowa.

psychoterapeutka Mirosława Kisiel
opracowała propozycję programową terapii dla osób wspóluzależnionych.

Kwalifikacja dla celów medycznych
osób współuzależnionych odwołuje
się do klasy „Zaburzenia nerwicowe
związane ze stresem i pod postacią
somatyczną” (najczęściej F43, F45,
F48). Biorąc pod uwagę funkcjonalność wyposażenia psychicznego i
działań osoby w trudnej sytuacji,
współuzależnienie określa się jako
dysfunkcję, podkreślając pewną
ułomność aparatu psychicznego do
radzenia sobie w sytuacji uzależnienia bliskiej osoby. Ten sposób rozumienia współuzależnienia stanowi
podstawę do proponowania właściwej dla tej dysfunkcji psychoterapii
(Sztander, 1997). Już wiele lat temu

Część druga - rozwój osobist
1.Proces zmian u osób współuzależnionych w kierunku osobistego
rozwoju.
2.Rozpoznawanie uczuć.
3.Porozumiewanie się z drugim człowiekiem.
4.Pozytywne myślenie.
5.Asertywność.
6.Lęk.
7.Złość.
8.Przemoc w rodzinie alkoholowej uleganie przemocy
9.Jak mogę pomóc mojemu dziecku?
10.Potrzeby.
11.Bądź dobra dla siebie.

Pracowałam z kobietami stosując jej
Program terapii współuzależnienia
Część pierwsza - współudział w
chorobie alkoholowej
1.Kto to jest alkoholik? Dlaczego jest
to człowiek chory?
2.Choroba alkoholowa, objawy, fazy
uzależnienia.
3.Mechanizm iluzji i zaprzeczeń.
4.Leczenie choroby alkoholowej,
nawroty. Zmiana roli alkoholu w
rodzinie alkoholowej.
5.Rodzina alkoholowa - rodzina dysfunkcyjna.
6.Współuzleżnienie w chorobie alkoholowej.
7.Bezsilność.
8.Niekierowanie własnym życiem.
9.Nadodpowiedzialność.
10.Nadkontrola.
11.Psychologiczne skutki współuzależnienia (przystosowania się do destrukcyjnego związku ) .

Na sam koniec zastosowałam technikę symbolicznego zerwania więzi. Stanęły w kole. Podałam jednej z
nich kłębek wełny. Otrzymały polecenie, żeby wybrać osobę, rzucić do
niej kłębek i powiedzieć: „Dziękuję
Ci za... I do zobaczenia”. W ten sposób powstała w środku koła pajęczyna z nitek wełny. Kiedy skończyły,
powiedziałam: „To jest koniec terapii, i do zobaczenia”. I przecięłam
nitki.
Kobiety trzymały w dłoniach kawałeczki wełny i przeżywały. Na sam
koniec podeszłam do każdej z dziewczyn i patrząc jej w oczy i trzymając
za ręce powiedziałam: „Przeszłaś
długą drogę. Jesteś wolna”.
Ostatnie spotkanie to wręczenie dyplomów ukończenia terapii współuzależnienia. Kobiety przyszły ze
swoimi mężami, a te, które podjęły inną decyzję, przyszły z przyjaciółką, mamą, albo dzieckiem. Na
ostatnie spotkanie zaprosiliśmy też
alkoholiczkę, która odpowiadała na
pierwszym spotkaniu na pytania kobiet. Tak to się kończyło, a oto kilka
świadectw:
Świadectwo pierwsze
Co myślałam i co czułam jak przyszłam na terapię?
Jak terapeutka zaproponowała mi
udział w terapii dla osób współuzależnionych - nie wiedziałam o co jej
chodzi. Przecież ja przyszłam do niej
o pomoc dla męża, jak to zrobić żeby
wysłać go na leczenie, to on ma się
leczyć. A tu co - ja mam się leczyć?
Spytała się czy wiem, że alkoholizm to choroba i czy wiem coś na
jej temat? Odpowiedziałam, że nie.
Następnie zadała mi kilka pytań dotyczących mojej osoby, mojego życia
i funkcjonowania w nim.

Ewa Jasik-Wardalińska „Czy alkoholizm musi być przekleństwem? Część 1 Bestia”.
Wydawnictwo: Morpho.
Autorka przedstawia chorobę alkoholową stosując symbol bestii. Alkoholizm to Bestia,
która rodzi się w momencie gdy człowiek zaczyna pić alkohol, a potem wzrasta karmiona tym alkoholem. Im większa tym groźniejsza. Przechodząc przez kolejne rozdziały
czytelnik może rozpoznawać poszczególne fazy rozwoju choroby alkoholowej, a jednocześnie, w sposób bardzo obrazowy, a przez to interesujący i atrakcyjny, uświadamiać
sobie stopniowo ogrom destrukcji alkoholowej. Siła książki leży również w tym, że
każdy kto ją czyta, może nabyć wiedzę o chorobie alkoholowej, uporządkować ją, bądź
też, dokonać autodiagnozy uzależnienia.
http://www.morpho.pl/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&vir
tuemart_product_id=35&virtuemart_category_id=5&Itemid=53
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Uświadomiła mi wtedy jak bardzo jestem uzależniona od postępowania,
picia, bądź nie picia mojego męża,
jak bardzo jestem uwikłana w jego
picie.
Powiedziała jeszcze że jak chcę mu
pomóc - to najpierw muszę zacząć
od siebie. Muszę najpierw dojść do
równowagi psychicznej, zdrowotnej
i emocjonolnalnej. I tak to się zaczęło...
Co myślę i czuję teraz?
Jednym zdaniem - że gdyby nie terapia, to mojego małżeństwa, rodziny,
tego wszystkiego co tyle lat budowaliśmy by już nie było. Nasze małżeństwo rozpadłoby się.
Co było ważne na terapii?
Przede wszystkim dla mnie najważniejsze było to, że dowiedziałam się
wszystko o tej chorobie.
Poznałam ją od podszewki. Ta wiedza była kluczowa w całym moim
procesie wychodzenia ze współuzależnienia. Ja o chorobie alkoholowej
nie wiedziałam nic. Kompletnie nic.

Gdy mąż przyszedł jak zwykle, po
raz kolejny pijany do domu - ja po
raz pierwszy spojrzałam na niego
tak inaczej - przez pryzmat mojej
zdobytej wiedzy. To było coś niesamowitego!!! Nigdy tego uczucia nie
zapomnę! Zrobiło mi się go bardzo
żal, było mi przykro i smutno, że on
to sobie robi. Gdyby tylko wiedział to
co ja już wiem, gdyby miał tą wiedzę
o tej chorobie - może by tego sobie i
nam nie robił?! Może przestałby pić?
Ponadto dowiedziałam się jak bardzo jestem osobą współuzależnioną.
Jak nie kieruję własnym życiem.
Jak mocno rozwinięta u mnie jest
nadkontrola, nadodpowiedzialność
i nadopiekuńczość. Jakie są skutki
współuzależnienia. Że ja też mam
swój system iluzji i zaprzeczeń.
W drugiej części terapii była praca
nad sobą. Jak pozbyć się wiecznie
prześladującego nas strachu i lęku?
Jak pozbyć się nadkontroli i nadodopowiedzialności? Jak powinna
wyglądać rodzina zdrowa? Na no-
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Z niektórymi dziewczynami do dziś
mam kontakt. Pomagamy sobie nawzajem w tych trudnych chwilach.
Rozumiemy się bez słów. Terapia się
skończyła, a przyjaźń trwa!
Czy dzięki terapii podjęłam ważne
decyzje?
Pierwsze co to zaczęłam od tego, że
nie chcę tak dłużej żyć. Życie jest
krótkie i jedno jedyne, dlaczego ja
mam tak dalej żyć - jak JA tego nie
zmienię, coś z tym życiem nie zrobię - to kto ma to za mnie zrobić!?
Wszystko zależy ode mnie!
Więc wzięłam udział w terapii dla
osób współuzależnionych i brałam
w niej czynny udział. Miałam narzędzia i zaczęłam je wykorzystywać.
To dało mi siłę do egzekwowania
pewnych rzeczy i zachowań od
męża m.in. aby to on ponosił konsekwencje swojego postępowania picia. Było ciężko - nie powiem, ale z
perspektywy czasu - opłaciło się. Mój
mąż nie pije już 10 miesięcy.
Czy czuję się wolna od współuzależnienia?
Tak. Zdecydowanie tak.
Nauczyłam się doceniać siebie, dbać
o moje potrzeby i korzystać z życia.
Nie muszę już stać całymi godzinami w nocy, w oknie i czekać kiedy on
wróci do domu i w jakim stanie. Nie
muszę go szukać pół nocy po ulicy.
Nie muszę go dźwigać na plecach,
żeby wprowadzić go do domu. Mogę
spokojnie iść spać!
Nie muszę słuchać tych wszystkich
wyzwisk, obelg i obwiniania mnie za
wszystko. Umiem się od tego odciąć.
Nie brać tego do siebie.
Nie krzyczę już, nie ubliżam mu, nie
biję go - bo wiem że on jest osobą
chorą. Te wszystkie i wiele, wiele innych gorszych rzeczy które robiłam
do tej pory - myślałam, że tak jest
dobrze, że zmuszę go, żeby przestał
pić, że zapanuję nad tym wszystkim.
A jednak latami nie udawało się, z
roku na rok było coraz gorzej. To terapia pokazała mi, że nie tędy droga!

Źródło: www.osrodekpolana.pl

Gdy już miałam wiedzę o jej przebiegu, rozwoju, fazach, mechanizmach
- wtedy zupełnie inaczej spojrzałam
na mojego męża. Już wiedziałam
skąd się bierze jego przymus picia,
brak kontroli nad wypitym alkoholem, jego nieadekwatne reakcje do
sytuacji, że to jest silniejsze od niego.
A przede wszystkim, że jestem bezsilna wobec jego picia.

wo zaczęłam odkrywać i poznawać
siebie. Pomału zaczęła wracać chęć
do życia.
Nie mogę tu nie wspomnieć o nowych, wspaniałych przyjaźniach które zawarły się na spotkaniach. Każda
z dziewczyn z jakiegoś swojego powodu znalazła się na grupie. Wtedy
też człowiek widzi, że nie jest sam,
że nie tylko ja mam takie problemy.

Co chciałabym powiedzieć żonom
alkoholików?
Gdy zdecydujesz się na podjęcie
terapii to dopiero wtedy zobaczysz,
jak wszystko zaczyna się układać jak rozsypana układanka. Wszystko
zaczyna do siebie pasować. Że bez terapii nie jesteś w stanie nic zrobić. Ja
jestem tego najlepszym przykładem.
Pamiętaj - życie jest piękne, krótkie,
jedno jedyne i warto żyć. Życie ma
sens.
Kasia, żona alkoholika
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Świadectwo drugie
Co myślałam i co czułam gdy przyszłam na terapię?
Gdy przyszłam na terapię byłam
przekonana, że otrzymam gotową
receptę na to, jak przekonać mojego syna aby się zmienił i ograniczył
picie alkoholu. Słowo „alkoholik”
nie pasowało mi do mojego syna.
Byłam pewna, że to jego nie dotyczy. Nie wierzyłam, że mój syn jest
alkoholikiem - on tylko więcej pił
od swoich rówieśników. A zdecydowałam się na terapię ponieważ nie
radziłam sobie z emocjami. Byłam
zrozpaczona, płaczliwa, czułam się
bezsilna i byłam bardzo nerwowa.
Nie mogłam spać ciągle czułam się
zmęczona i chora.
Co myślę i co czuję teraz?
Wiem, że podjęta decyzja o chodzeniu na trapię była najważniejszą w
moim życiu (mam 55 lat). Obecnie
zdrowieję. Dzięki terapii zdobyłam
wiedzę na temat choroby alkoholowej. Mam inne spojrzenie na mojego
syna, traktuję go jak chorego człowieka. Zaczęłam odczuwać uczucia,
które w trakcie walki z moim synem
prawie wymazałam z wachlarza
uczuć - zrozumienie, wybaczanie,
życzliwość, cierpliwość, miłość.
Przed terapią, nie rozumiejąc mechanizmów choroby alkoholowej,
byłam przekonana, że poniżanie, wyśmiewanie, pogardzanie - jest najlepszą metodą zmobilizowania mojego
syna do zaprzestania picia alkoholu
i zmiany swojego postępowania.
Czy dzięki terapii podjęłam ważne
dla siebie decyzje?
Tak, podjęłam bardzo trudną decyzję, wystąpiłam do Sądu Rodzinnego
o skierowanie syna na przymusowe
leczenie odwykowe. Na początku terapii był to dla mnie bardzo wstyd-
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liwy temat, później okazało się, że
była to słuszna decyzja. Obecnie
syn chodzi do Poradni na leczenie
odwykowe. Dało mi to poczucie
bezpieczeństwa, że mój chory syn
zaczyna otrzymywać właściwą pomoc że zajmują się nim fachowcy
i być może uda nam się wspólnie
pomóc wyzdrowieć mojemu synowi.
Co było dla mnie najważniejsze na
terapii i czego zabrakło?
Na terapii najważniejsza była dla
mnie terapeutka - osoba otwarta, ujmująca, ciepła umiała mnie
cierpliwie słuchać. Nie wyśmiewała mnie i nie krytykowała. Potrafiła
celnie wytknąć moje wady, nazwać
je i dać wskazówkę jak mogę to
zmienić. Na każdym spotkaniu nabywałam wiedzy i ładowałam swoje
baterie. Ogromnie żałuję, że terapia
się skończyła.
Czy czuję się wolna od współuzależnienia i na czym polega ta wolność? Jak ją rozumiem i jak czuję?
Tak czuję się wolna od współuzależnienia. Przede wszystkim, gdy
skończyłam kontrolować, śledzić i
wypytywać mojego syna, poczułam
się znacznie lepiej. Obecnie, oprócz
obowiązków znajduję czas na robienie rzeczy, które sprawiają mi przy-

jemność i mnie cieszą. Odzyskałam
poczucie własnej wartości.
Co chciałabym powiedzieć żonom,
matkom alkoholików które jeszcze
cierpią?
Jeżeli ktoś bliski Tobie pije alkohol
i zaczyna to Tobie przeszkadzać - to
jest znak, że problem się już pojawił.
Pamiętaj choroba alkoholowa jest
chorobą śmiertelną i dlatego szkoda
czasu. Nie podejmuj próby leczenia
swojego alkoholika, ponieważ z góry jesteś skazana na porażkę i tak
wszystkie Twoje metody zawiodą, to
tylko kwestia czasu a tego nie ma
za wiele. Cierpisz Ty i cała Twoja
najbliższa rodzina. Zgłoszenie się po
pomoc w poradni leczenia odwykowego nie jest wstydem, to sprawdzona i tylko jedyna rozsądna decyzja.
Zgłoszenie alkoholika na leczenie
odwykowe jak najszybciej ratuje jemu życie. Zadbaj również o siebie
zacznij uczestniczyć w spotkaniach
grup Al-Anon, tam otrzymasz pomoc
i wsparcie od osób o podobnych
przeżyciach i problemach.
Maria, matka alkoholika
tekst:
Ewa Jasik-Wardalińska
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Wyszperane z sieci
Nie wychowuj lenia! Bierz kartkę
i pisz – oto lista obowiązków domowych dopasowana do wieku
dziecka
Od najmłodszego wieku maluch
może i powinien pomagać nam w
drobnych obowiązkach domowych.
Należy go jedynie odpowiednio do
tego zachęcić. Dziecko szybko uczy
się, że życie polega w dużej mierze
na współpracy z innymi.
Tymczasem większość rodziców
woli samemu wykonywać wszystkie obowiązki domowe, bo tak jest
szybciej i dokładniej. To błąd: umęczeni i rozgoryczeni, że nikt nam nie
pomaga, sami powinniśmy mieć do
siebie pretensję, bo to my nie przyzwyczailiśmy naszego dziecka, że o
dom dbamy wspólnie.
Kiedy należy włączyć dziecko w domowe obowiązki? Jak najszybciej.
Skoro trzylatkowi powiesz „nie dasz
rady, jesteś za mały”, nie zdziw się,
że trzynastolatek poproszony o skoszenie trawnika odpowie Ci również
„nie dam rady”. Dzieci naukę powinny zacząć od porządkowania swojej
własnej przestrzeni, od sprzątania
pokoju, ścielenia łózka, odkładania
majtek i skarpetek do kosza na brudną bieliznę, a następnie poprośmy
je, by zaczęły odnosić talerzyki po
skończonym posiłku do zmywarki.
Co więcej, powinny wykonywać
choć jedną pracę „na rzecz całego
domu”. Niech rozłożą miseczki na
stole, pomieszają sałatkę – wszystko
zależy od ich wieku i umiejętności.
Gdy będą starsze, należy dorzucić im
jeszcze jeden obowiązek tygodniowy, np. wyniesienie śmieci.
A teraz kilka obowiązków, które możemy zaproponować:
3 latkowi:
- szczotkowanie zębów (przy odrobinie pomocy)
- odkładanie brudnej bielizny do
kosza
- wkładanie ubrań do pralki (pod
kontrolą rodziców)
- przyniesienie posiłków na stół (pod
kontrolą rodziców: niech to będzie
sałatka)
- wycieranie swojej miseczki do sucha
- zbieranie swoich zabawek do koszyka/pudełka
- ubieranie się i przygotowanie
ubranka na rano, do przedszkola

Źródło: www.mjakmama24.pl

4/5 latkowi:
- ścieranie kurzu
- nakrywanie do stołu/sprzątanie ze
stołu
- odkładanie brudnych ubrań do
kosza
- opróżnianie zmywarki (pod kontrolą rodziców)
6-latkowi:
- mycie włosów (pod kontrolą rodziców)
- układanie ubrań w szafie
- wkładanie szklanych naczyń do
zmywarki
- pisanie kartek świątecznych, bilecików
- pomoc przy zakupach (może nieść
lekkie torby z kilkoma przedmiotami)
7/8/9-latek może już:
- opłukać po sobie umywalkę i wannę
- umyć sobie samodzielnie włosy
- zrobić sobie kanapki
- sprzątnąć podłogę
i powycierać kurze
w salonie
- nakryć do stołu/
zebrać naczynia ze
stołu
- posprzątać swój
pokój, pościelić łóżko
- przygotować śniadanie
- pomóc w przygotowaniu wspólnego
posiłku
- przygotować sobie

samodzielnie ubranie i plecak na
następny dzień
10-12 latek może:
- zrobić zakupy
- skosić trawę
- odkurzyć
- podać posiłek i sprzątnąć po nim
- pomóc młodszemu rodzeństwu w
prostych czynnościach higienicznych.
Uczmy nasze dzieci, by były jak
najbardziej zaradne i samodzielne.
Kiedy mają trzy lata, chętnie zabierają się za przeróżne domowe prace. Wykorzystajmy ich entuzjazm
i przyzwyczajajmy do tego, by po
skończonej zabawie odkładały klocki do pudełka, a po posiłku odnosiły naczynia do kuchni. Stopniowo
dorzucajmy nowe obowiązki i chwalmy dziecko, jeśli wykonuje je sumiennie.
mamadu.pl
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Wybierz odpowiedni fason sukienki
do swojej sylwetki
Wiosną bywamy na wielu ważnych
uroczystościach rodzinnych jak
np. pierwsza komunia czy wesele,
na których chcemy wyglądać jak
najpiękniej. Nic w tym dziwnego,
ponieważ pamiątki rodzinne w
postaci zdjęć z tych wyjątkowych
wydarzeń będą nam przez całe życie przypominały o tym, jak w tym
dniu się ubrałyśmy. W tym okresie
sklepy z eleganckimi sukienkami
często są oblegane, ponieważ jest
to jedna z najłatwiejszych opcji
na okazjonalną stylizację. Jednak
pomimo tego, dla niejednej pani,
wybranie odpowiedniego fasonu
wciąż jest trudnym wyzwaniem.

Pani Jabłko

poznać swoje wymiary. Dlaczego?
– Ponieważ: po pierwsze, zaoszczędzisz czas na zakupach, bo będziesz
wypatrywała jedynie korzystnych
dla siebie fasonów; po drugie, nie
wydasz pieniędzy na model, który
zupełnie nie sprzyja Twojej sylwetce;
a po trzecie, masz gwarancję tego,
że Twoja figura będzie wyglądała
korzystnie.

Pani Gruszka

Kluczem do sukcesu – kupienia odpowiedniego modelu kreacji – jest
poznanie rozmiarów i proporcji
naszych najważniejszych punktów
w sylwetce, które decydują o tym,
jaki mamy typ figury. To właśnie
wielkość obwodu ramion, talii oraz
bioder dokładnie odwzorowuje nasze kształty.
Czy mierzyłaś się choć raz w życiu? –

Pani Klepsydra

Wiele kobiet zupełnie tego nie robi,
a co ciekawe, żyją w przeświadczeniu, że mają sylwetkę zupełnie inną
niż faktycznie. To nic dziwnego, ponieważ małe domowe lustra nieźle
nam w tej mylnej ocenie pomagają.
Dlatego też zachęcam do zakupu
lub pożyczenia od kogoś krawieckiej
miarki, aby za jej pomocą dokładnie

Jeśli już wiesz dokładnie „ile masz
centymetrów”, możesz przyporządkować swoje pomiary do pięciu
głównych kategorii sylwetki: klepsydry, jabłka, gruszki, kielicha oraz
kolumny. Najwięcej Polek reprezentuje wymienione typy sylwetki,
dlatego tutaj je przybliżymy.
Pani Klepsydra to figura idealna,
w której proporcje pomiędzy ramionami talią oraz biodrami wynoszą
mniej więcej: 95-69-97 lub w wersji
maxi 101-71-99.
Jest to sylwetka bardzo kobieca, w
której talia jest widoczna na pierwszy rzut oka, natomiast pomiędzy
ramionami i biodrami nie ma żadnej dysproporcji. Klepsydra może
nosić prawie wszystko, ważne, aby
nie ukrywała swoich pięknych
kształtów. Dlatego idealny fason dla
klepsydry to koktajlowa, ołówkowa
sukienka z zaokrąglonym dekoltem
(lub w kształcie serca), która będzie
idealnie przylegała do ciała.
Z kolei pani Jabłko to sylwetka powiększona w górnych partiach ciała
(biust, brzuch), w której najwęższa
część ciała znajduje się tuż pod biustem, a proporcje pomiędzy ramionami, talią oraz biodrami wynoszą
około: 90-78-91 lub 106-88-101.
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Lecz nie ma czym się martwić, rekompensatą za te górne krągłości są
zwykle piękne, zgrabne nogi, o których pani Jabłko często całkowicie
zapomina przez ciągłe zamartwianie
się dużym brzuszkiem. Najlepszym
fasonem dla tego typu sylwetki będą
sukienki zwiewne, nieopinające ciało, z dekoltem w kształcie litery „V”,
rękawem 3/4, oraz długością nad kolano, aby pokazać swój największy
atut – długie zgrabne nogi!
W przypadku pani Gruszki mamy
do czynienia z dysproporcją pomiędzy rozmiarem ramion i bioder.
Proporcje pomiędzy ramionami,
talią oraz biodrami wynoszą: 86-68-

Pani Kielich

Paulina Gramacka - Blanka
Personal Shopper, Fashion
Stylistka, Blogerka, Socjolożka
www.blankastylecoach.com/pl
Pani Kolumna

102 oraz 98-92-110. Jednakże pomimo szerokich bioder pani Gruszka
cieszy się zgrabnym, płaskim brzuszkiem oraz pięknym wcięciem w talii.
Dla tego rodzaju sylwetki najlepsze
fasony sukienek to: mające dekolt w
kształcie łódki, ramiona są całkowicie odkryte, pasek w talii oraz rozkloszowany dół w kształcie litery „A”.
Pani Kielich to sylwetka, w której
proporcje pomiędzy ramionami, talią oraz biodrami wynoszą: 102-7390, w wersji powiększonej 97-75-92.
Widzimy tutaj znacznie powiększone ramiona w porównaniu z rozmiarem bioder. W związku z tym musimy skupić się na fasonach, które

wysmuklą linię ramion a zarazem
powiększą linię bioder. Sukienka,
która będzie miała dodatkowe wycięcia oraz powiększenia w okolicach bioder lub ud (np. baskinka),
będzie idealnym rozwiązaniem.
Ostatni typ sylwetki, pani Kolumna,
ma zbliżone wymiary na każdym
najważniejszym punkcie sylwetki:
ramiona-talia-biodra. Z tego powodu najważniejsze i najlepsze co możemy zrobić, to jedynie wydobyć i
wyeksponować talię odpowiednim
fasonem sukienki.
Idealnym rozwiązaniem są takie,
które mają geometryczne wcięcia
w okolicach talii.

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 Qasqai 1.6 rok 2012,
przebieg 94800, cena 14 tys.
Tel.: 0485.998.117
• Przyjmę prasowanie co tydzień lub co dwa
tygodnie, 4-5 godzin na dienstencheques.
Tel. 0484.585.039
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Z bloga wesołej emigrantki

Zrezygnowałam z kursu i co teraz?
Intensywny kurs niderlandzkiego
to super sprawa. W zeszłym roku
w ten sposób zrobiłam trzy i pół
poziomu, dokładnie 2.1, 2.2 i 2.4
plus najważniejsze tematy oraz
gramatykę z 2.3 (stąd to pół). Nasza
nauczycielka była bardzo wymagająca a grupa nastawiona na naukę
(są grupy w których ludzie nie do
końca wiedzą, po co się chodzi do
szkoły – chodzą np. by pogadać
sobie po francusku albo po polsku z koleżankami czy kolegami,
chodzą, by im dali papier, przy
czym oburzają się, że ktoś od nich
oczekuje wykonywania jakichś
„głupich” ćwiczeń w klasie („no,
myśli, ja będę gadać z jakiemiś
Arabami, Chińczykami, Polakami,
kobietami”); robienia zadań domowych („no, myśli, że ja mam czas
w domu”); nie akceptują faktu, że
rozmowy w innym języku niż niderlandzki nie są mile widziane i
że nauczyciel tylko w takim języku mówi (głównie na poziomie 1.1
i 1.2, ale nie tylko) co jednak nie
stanowi problemu w zrozumieniu
tego, co mówi, o ile ktoś raczy łaskawie słuchać, a nie gadać z sąsiadem przez całe lekcje.

W mojej pierwszej grupie był też typ,
który rzadko bywał na lekcjach, a potem robił nauczycielce awanturę, że
ona nie mówi po francusku, oczywiście mając gdzieś fakt, że nie cała
grupa w tym języku rozumie, ważne,
że on by rozumiał. Nic to. W mojej
grupie w Mechelen byli akurat sami normalni ludzie, dzięki czemu
przez tamten rok zrobiłam bardzo
duże postępy jeśli chodzi o język
niderlandzki.

Mniej lub bardziej znajomi Belgowie,
w tym nauczyciele niderlandzkiego (nie moi) chwalą, że mówię już
bardzo dobrze, czasem oczywiście
mnie poprawiają, jak robię jakieś
podstawowe śmieszne błędy i to jest
dobre, bo łatwiej się zapamiętuje takie pojedyncze uwagi. Sama widzę
swoje olbrzymie postępy. Po czym
to stwierdzam? Zapytacie pewnie.
Nie tylko po opiniach znajomych,
bo „dobrze mówisz” słyszałam już
stopniu 1.2 he he.
Swoje postępy oceniam np. po wywiadówkach szkolnych. To bardzo
miarodajny – moim zdaniem – test.
Pierwszy raz „rozmawiałam” z flamandzkimi nauczycielami w 2013
roku w listopadzie. Nie rozumiałam
ani jednego słowa. Na pierwszej wywiadówce byłam ze znajomą, która
tłumaczyła. Nadal nie kumałam nic
z tego, co one mówiły.
W maju/czerwcu 2014 byłam się w
stanie już jako tako porozumieć w
podstawowych sprawach, prostymi
słowami. Ciągle na poważniejsze
rozmowy musiałam chodzić z tłumaczem.

Pierwsze wywiadówki w szkole średniej odbywały się z pomocą polskiej
nauczycielki matematyki z tejże
szkoły. Sporo rozumiałam sama,
ale trudniejsze rzeczy musiała ona
tłumaczyć i wyjaśniać.
Na ostatnich wywiadówkach w poprzednim roku szkolnym była nadal czasem obecna pani Edyta, ale
w sumie to wszyscy rozmawialiśmy
głównie po niderlandzku.
Byłam też na dwóch uroczystych

rozpoczęciach roku (przywitaniach
pierwszaków) w tej samej szkole
(czytaj: dyrektor nawija zawsze o
tym samym). Na pierwszym zrozumiałam piąte przez dziesiąte, na tegorocznym prawie wszystko.
Oczywiście mam świadomość, że
nauczyciele (i inni ludzie też) mówią do mnie prostszym językiem
i zwykle wolniej niż do „swoich” i
jeśli idzie o szybką wymianę zdań,
dyskusję prowadzoną przez Belgów,
czy choćby audycje radiowe, to już
wyższa szkoła jazdy i nie wszystko
rozumiem. Ba, czasem prawie nic,
jak nawijają za szybko lub z jakimś
lokalnym akcentem czy tym bardziej
dialektem, to nie ma szans.
Tak, ten problem załatwiłby w dużej
mierze poziom 3, który składa się z
dwóch części. Jednak ostatnio powiedziałam sobie – dość. Dlaczego?
Bo mi się siła skończyła. Dlatego. Jak
człowiek budzi się w nocy i przypomina sobie, że najprawdopodobniej
zapomniał wytrzeć do sucha wanny
u pani A albo odstawić na miejsce
rzeczy w pracowni u pana B, albo nie
jest pewien, czy jutro pracuje u pani
C czy też D, a może u obydwu, albo
w połowie pracy musi trzy razy
siadać na schodach, bo ma zawroty głowy, to znaczy, że pora
z czegoś zrezygnować i wrzucić na luz. No, z pracy przecież
nie zrezygnuję, najchętniej to
bym więcej pracowała, bo potrzebujemy jeszcze dużo więcej
pieniędzy, by żyć swobodnie i
nie martwić się, gdy nagle wypadną jakieś większe wydatki,
a takich momentów nie brakuje.
Mój poziom językowy na dzień
dzisiejszy jest wystarczający
by normalnie funkcjonować
w belgijskim społeczeństwie.
Bez większych problemów jestem w stanie porozumieć się
w szkołach, u lekarzy, w urzędach,
w pracy, z sąsiadami i znajomymi.
Mam też wystarczające kompetencje językowe do starania się o tutejsze obywatelstwo w przyszłości. W
związku z czym po przemyśleniu
stwierdziłam, że spokojnie mogę
zluzować ze szkolną nauką, która
jest bezsprzecznie metodą najefektowniejszą, ale wszak nie jedyną na
poprawę swoich umiejętności językowych.
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Jakie są inne sposoby? Różne, każdy
ma swoje. Ja opowiem o moich.
Mowę najlepiej szlifować podczas
rozmów z innymi ludźmi. Robię to
na co dzień w robocie, w sklepie, w
urzędach, w szkołach, u lekarzy etc.
Już wspominałam chyba, że wybierając się do jakiegoś specjalisty
zawsze czytam wcześniej strony
z poradami medycznymi na dany
temat, wypisuję interesujące mnie
słownictwo i zapamiętuję. Często dowiaduję się przy okazji, czego mogę
się spodziewać na wizycie u danego znachorologa w Belgii i jakie są
różnice pomiędzy Belgią a Polską, a
czasem są duże zarówno w kwestii
podejścia do człowieka, wyposażenia gabinetów jak i metod badań
i usług, które są w „standardzie”
(czyli bez dodatkowych niespodziewanych opłat i wizyt w innych placówkach). Ale o tym napiszę kiedyś
osobny post. Podobnie zapoznaję się
z nowymi słówkami szykując się do
jakiejś rozmowy w urzędzie, która
dotyczy konkretnego tematu.
Myślę o tym, by zacząć uczestniczyć
w lokalnych cafe combine (www.archeduc.be/cafecombinne).
Co to jest? Ano miejsca, w których
w określonym czasie spotykają się
ludzie uczący się niderlandzkiego,
którzy chcą sobie w tym języku pogadać i przy okazji nawiązać nowe
znajomości. W spotkaniach tych
uczestniczą również miejscowi wolontariusze, czyli rodowici Belgowie,
tudzież inni dobrze władający tym
językiem. W mojej okolicy (w promieniu 10 km) są dwa takie miejsca.
Raz na miesiąc spotkania odbywają
się w jednej z bibliotek publicznych,
inne w kafejce. Czekam tylko, żeby
się ociepliło, bo – co tu dużo gadać
– nie chce mi się na rowerze jeździć
w zimno i to po ciemku jeśli nie
muszę, a wiadomo, że te spotkania
to raczej są wieczorami, jak ludzie
mają czas.
Kolejny pomysł – na trochę dalszy
czas (np. lato z długimi wieczorami) – to zapisać się na jakiś kurs
dla dorosłych, ale nie językowy. Na
przykład szycie, robienie na drutach,
fotografia, gotowanie… w CVO jest
tego od groma nawet u nas na wsi,
a kosztuje zwykle do 200€ plus oczywiście ewentualne produkty czy inne gadżety. Podczas takich kursów
zawsze jest okazja do poznania ludzi
i pogadania po niderlandzku, a przy
okazji nauczyć się można czegoś pożytecznego.
www.cvodeverdieping.be/cursussen-en-opleidingen
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Od jakiegoś czasu słucham też systematycznie radia z telefonu, zamiast
– jak wcześniej – empetrójek. Moją
ulubioną stacją jest Radio 2. Dużo
gadają na różne tematy i przy okazji
można się wiele rzeczy dowiedzieć.
No i grają dużo flamandzkiej muzyki, co jest dużym plusem. Najbardziej
popularne stacje ogólnie działają mi
na nerwy – wszędzie te same kawałki w języku angielskim po kilka razy
każdego dnia (zarówno w polskim
RMFie, Zetce, czy tutejszym MNM
lub Qmusic) i to takie na jedną nutę z sensem zerowym (jedno zdanie
wkoło) ot, muzyka dla niedorozwojów. Dlatego właśnie Radio 2 mi odpowiada, bo jest bardziej swojskie i
urozmaicone (jak i polskie lokalne
– kiedyś słuchałam Radia Rzeszów).
Tylko czasem się wkurzam, jak o
czymś bardzo interesującym mówią,
a nie wszystko mogę zrozumieć, ale
to tym bardziej motywuje do słuchania, bo im więcej słucham, tym więcej rozumiem, z kontekstu uczę się
też nowych słówek, no i osłuchuję
się z wymową.

nu w adekwatnym języku), którą za
darmo można sobie wziąć ze specjalnych stojaków na większych dworcach pociągowych. Przynajmniej
rano, bo po południu zwykle już
nie ma na to szans. Często leżą też
w pociągach, bo ktoś przeczyta i
zostawi na półce lub na siedzeniu i
wtedy można skorzystać. Artykuły
są krótkie, pisane w miarę prostym
językiem. Polecam.

Kolejna rzecz, to to, co tygrysy lubią
najbardziej, czyli czytanie. W necie
czytam od czasu do czasu artykuły
http://www.nieuwsblad.be/. Nie jest
to gazeta wysokich lotów, bardziej
nastawiona na sensację (im więcej
makabry i nieludzkich zachowań
tym lepiej się sprzeda), ale artykuły
są dla mnie zrozumiałe i czasem dobrze pierdoły poczytać. Gdy jestem
w jakimś dużym mieście na dworcu
lub jadę gdzieś pociągiem, sięgam
też po Metro. Dla niewtajemniczonych Metro jest belgijską gazetą
codzienną wydawaną w języku francuskim i niderlandzkim (dwie różne
gazety dostępne zależnie od regio-

na i 3 niezłe powieści kupić, a zamówienie, zapłacenie i pobranie książki nie trwa więcej niż wypicie kubka
kawy), zapomniałam o czytaniu po
niderlandzku. Nagle przyszedł taki
dzień, że młoda zapomniała, że miała przeczytać książkę (miała na to
3 miesiace!) i ja też zapomniałam,
że ona ma czytać, no i nagle „na za
tydzień” trzeba było się przygotować do odpowiedzi. Oni tu dostają
schemat przygotowań do omówienia lektury, który to schemat trzeba
wykonać punkt po punkcie – a tam
są pytania typu: dlaczego tę książkę
wybrałeś?

Od jakiegoś czasu czytam też książki. Zaczęłam w sumie już w pierwszym roku w Belgii od tych… dla
przedszkolaków. Potem zaczęłam
czytać książki dla młodzieży, których mamy trochę w domu, bo podostawaliśmy od różnych ludzi. Na
początku jednak zbyt wiele nie rozumiałam i wkurzało mnie, że muszę
co 5 minut zaglądać do słownika.
To mnie zniechęciło, a gdy dostałam czytnik e-booków, a co za tym
idzie nieograniczony dostęp do polskich książek, które mogłam sobie
kupować przez internet (w takim np.
Virtualo przy promocji za 10 € moż-
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O czym ona jest? Gdyby kręcili film, to kogo chciałbyś
zagrać, a kogo nie i dlaczego? Wymyśl alternatywne
zakończenie albo kontynuację i temu podobne,
czyli zupełnie inaczej niż w
Polsce – większa swoboda
wypowiedzi, pole do popisu
i fantazji, bardziej kreatywne zadania. Jednak książkę
przeczytać trzeba.
W tym wypadku było nakazane przeczytać dowolną
książkę Ronalda Dahla. W
domu mieliśmy Matyldę.
Nie jest to jakieś opasłe
tomisko, ale jednak w obcym języku. Przeczytałam
na poczekaniu w ciągu
kilkunastu minut, częściowo na głos, wybierając
co ważniejsze rzeczy dla
Młodej (polecam – ładna
opowieść, po polsku też
jest). Potem razem przeczytałyśmy Wikipedię i inne
podobne cudowne źródła
i przygotowałyśmy się do
odpowiedzi. Jednak przymusowa lektura tej bajki
uświadomiła mi, że czytanie
ze zrozumieniem po niderlandzku
jest już możliwe. Postanowiłam spróbować więc trudniejszych rzeczy.
Po przeczytaniu połowy Zmierzchu
(więcej nie dałam rady ze względu
na bardzo drobny druk – 40-letnie
oczy bardzo się męczą przy czytaniu
przy lampce nocnej, a książka nie
ma takiego fajnego podświetlania
jak czytnik, niestety) potwierdziłam poprzednią teorię. Rozumiem,
co czytam. Nie muszę tłumaczyć
każdego słowa, którego nie rozumiem, bo nie jest to konieczne do
zrozumienia tekstu jako całości.
Jednak od czasu do czasu sięgam
po słownik albo translator Gogola w
telefonie, by sprawdzić słowo, które
widzę po raz dziesiąty w tym samym
rozdziale a tylko się domyślam, co
ono znaczy. Zapisuję te słowa wraz
z tłumaczeniem.
Notuję też wyrazy, których pisowni
nie mogę zapamiętać, a także zwroty, które rozumiem, ale które uznaję
za przydatne w mowie codziennej.
Ta lista leży na podorędziu i sobie do
niej zaglądam. Na razie mam jedną
stronę A4 zapisaną wyrazami z przeczytanych powieści i bajek dla dzieci. Bo właśnie trzeba tu wspomnieć,
że odkąd bywam raz w tygodniu w
bibliotece, wypożyczam tam tygodniowy zapas bajek dla Młodego i
czytamy je co wieczór. To też jest
dla mnie doskonałe ćwiczenie, a ile

czenie danego słowa i przykłady jego użycia (po niderlandzku rzecz jasna).

nowych słówek żeśmy się nauczyli.
Młody sam czasem pyta, co znaczy
dany wyraz i oczywiście stara się go
zapamiętać. Tylko nie jestem pewna, czy to jest tak całkiem dobre dla
mojego syna, wszak moja wymowa i
akcent pozostawia baaaardzo wiele
do życzenia.
Od czasu do czasu zaglądam też
na https://www.nedbox.be/, strony
z filmikami i artykułami o zwyczajach i codziennym życiu Belgii uzupełnianymi na bieżąco, do których
dołączone są ćwiczenia na różnym
poziomie. Na początku bardzo dużo z niej korzystałam, teraz mi się
już trochę znudziło no i ćwiczenia
są dosyć łatwe, czyli trochę nudne.
Od czasu do czasu muszę też oczywiście coś napisać po niderlandzku.
Napisałam kilka nowych postów, ale
nie mogę się zabrać za ich poprawienie… nnno, zwyczajnie nie chce mi
się i już (ale kiedyś je opublikuję) a
i czasu nie mam zbyt wiele. Zdarza
mi się pisać też maile w sprawach
różnych – najczęściej do szkoły,
bo to – jak wiadomo – wylęgarnia
problemów wszelakich. Wtedy bardzo przydaje się strona http://www.
vandale.nl/ – słownik języka niderlandzkiego, w którym sprawdzimy
odmianę przez czasy i dowiemy
się, czy rzeczownik jest het czy de.
Znajdziemy tam też oczywiście zna-

To moje pomysły na ćwiczenie i doskonalenie języka obcego. Na tymczasem
wystarczy. Gdybym miała
więcej siły i czasu, najchętniej jednak chodziłabym
na lekcje. Niestety zdrowie
mam tylko jedno, a ono ma
40 lat i już się trochę wyeksploatowało. Już nie dam razy
robić tego, co bez problemu
robiłam 20 czy choćby 10
lat temu. Nie dam rady np.
siedzieć po nocach. Prace,
które wykonuję w połączeniu z dojazdami rowerem,
są zaś diabelnie męczące, w
związku z czym chodzę spać
z kurami, czyli w godzinach
20-21, a bywa że i wcześniej.
Tylko w ten sposób jestem w
stanie wstać jakoś normalnie o 6.30 i ogarnąć poranny
bajzel (czytaj: wyprawić troje
dzieci do szkoły, wyprać i samej zjeść śniadanie oraz wypić kawę) a potem dojechać
do pracy, przepracować co
jest do przepracowania, wrócić, ugotować, czasem posprzątać,
ogarnąć problemy szkolne i ewentualne medyczne całej Trójcy.
Fajnie też znaleźć z godzinkę dla
siebie i/lub męża, ale czasem z tym
trudno. Często jest tak, że tworzę rano w głowie listę rzeczy, które mam
zrobić tego dnia. Potem je odptaszkowuję po kolei. W końcu mam już
tylko: ugotować, odebrać Młodego,
wydać obiad rodzinie i o 17.30 będę wolna… Zrobione. Zrobione.
Zjedzone. Usiadłam… I nie mam
sił, by wstać i pójść się wykąpać po
całym dniu. Nie mam sił ani nawet
minimalnej chęci, by włączyć laptop, odpisać na maile, zagadać do
znajomych, czy otworzyć książkę.
Nie mam sił, by pójść do kuchni
po kakao, nawet by pogadać czy
się uśmiechać. Mam nadzieję, że to
tylko przesilenie wiosenne i że wraz
z ciepłem i słońcem przybędzie mi
energii i chęci. Pisać też mi się nie
chce tak nawiasem mówiąc. Mam
wiele rozpoczętych postów na tematy różne, ale nie wiem, czy kiedykolwiek zostaną opublikowane.
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

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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Książka na dziś
Podczas każdego pobytu w Polsce
odwiedzam swój ulubiony mały antykwariat, aby wzbogacić domową
biblioteczkę o ciekawe książki. I tym
razem zakupiłam kilka moim zdaniem wyjątkowych pozycji. Jedną z
nich jest „Belgijska melancholia”
autorstwa Marka Orzechowskiego.
Kupiłam tę książkę chcąc sprawdzić
swoją wiedzę na temat kraju, w którym żyję już kilkanaście lat. Byłam
ciekawa w jakim stopniu moja dotychczasowa wiedza i spostrzeżenia
z życia codziennego pokryją się z
informacjami zawartymi w książce.
Marek Orzechowski urodził się w
1957 roku w Łodzi. Jest dziennikarzem, publicystą, byłym posłem na
Sejm, byłym wiceministrem edukacji, wieloletnim komentatorem zagranicznym TVP. W swoim dorobku
posiada setki publikacji, reportaży
radiowych i telewizyjnych, wydał
kilka książek, jest również założycielem dwujęzycznego polsko-niemieckiego pisma ”Dialog”.
W książce „Belgijska melancholia”
Orzechowski w sposób przystępny i
bardzo interesujący przybliża czytelnikom historię Belgii od czasów starożytnych, poprzez rewolucję z 1830
roku, kiedy to powstało niepodlegle
państwo belgijskie odłączając się od
Królestwa Holandii.
Poznajemy losy królów zasiadających na belgijskim tronie, koleje
ich życia, sukcesy i porażki. Jest też
opowieść o Kongo, dawnej belgij-
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355 opatentowanych gatunków i
ponad 500 rodzajów belgijskich piw.
Natomiast jak głosi legenda frytki są
wynalazkiem walońskich rybaków,
którzy łowili ryby w Mozie koło
Namur i każdego ranka obsmażali
je w oleju i sprzedawali. Pod koniec
18 wieku, kiedy nadciągnęła sroga zima i rzeka zamarzła na kilka
miesięcy, nie mogli łowić ryb. Aby
utrzymać swoje rodziny zaczęli smażyć i sprzedawać cienko pokrojone
ziemniaki. Tak więc powstały frytki
belgijskie okrzyknięte najlepszymi
na swiecie. Być może do tego sukcesu przyczynił sie specjalny tłuszcz,
który nadaje wyjątkowy smak tej
prostej przekąsce”.

skiej kolonii, co dla wielu Belgów
jest czarną kartą w historii tego
młodego państwa.
Marek Orzechowski w swojej książce porusza wszystkie aspekty życia
w Belgii; opisuje kulturę, sztukę,
religię, świat mody oraz układy polityczne. Opowiada o przywiązaniu
Belgów do tradycji kulinarnych,
opisuje wyrafinowane potrawy belgijskiej kuchni, przybliża jej kunszt
i dbałość o detale. Nie zapomina
oczywiście o piwie, czekoladzie i
frytkach, z których Belgia słynie.
„Mówi się, że w Belgii jest więcej
gatunków piwa niż burmistrzów -

Autor opisuje również piękne i malownicze miejsca w Belgii, na przykład małą wioskę Redu położoną
w Ardenach okrzykniętą ,,wioską
książek” z mnóstwem księgarni,
drukarni, sprzedawców starych i nowych książek. W Redu można trafić
na prawdziwe perełki, niedostępne
już w zwykłych księgarniach.
,, Belgijska melancholia” okazała
się interesującą książką, która w ciekawy sposób przybliża czytelnikom
Belgię. Ja uzupełniłam swoją wiedzę na temat tego kraju, jego mieszkańców, historii, tradycji i kultury.
Mam nadzieję, że ten krótki opis
książki zachęci Was do przeczytania jej i odkrycia Belgii na nowo .
Polecam,
Agnieszka B.
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Ciekawostki
„Tutaj dnia 14.01.1982 roku dwaj
emigranci z Polski kładli tynk na
ścianie”
Podczas remontu jednej z kamienic
w centrum Frankfurtu odnaleziono
wmurowane w ścianę dwie buteleczki po rumie. W jednej z nich zwinięty
był pożółkły ze starości list, napisany w styczniu 1982 roku. Autorami
listu jest dwóch Polaków, którzy 35
lat temu pracowali przy remoncie
frankfurckiej kamienicy.
„Tutaj dnia 14.01.1982 roku dwaj
emigranci z Polski jadący do
Australii kładli tynk na ścianie i
wykonywali inne prace. Krzysztof z
Kielc i Janusz z Suwałk”.
List odnalazł inny Polak pracujący
w niemieckiej firmie budowlanej.
Mężczyzna zrobił zdjęcia listu i opowiedział niezwykłą historię swojej
kuzynce. Mieszkająca w Niemczech
Polka, przejęła się losem dwójki
mężczyzn i postanowiła ich odnaleźć. List przekazała suwalskim i
kieleckim redakcjom oraz stronie
internetowej Polonii w Australii.
„Wierzymy w moc Facebooka i prosimy o udostępnienie” – prosi Polka.
Najszczęśliwsze państwa świata
Norwegia wyprzedziła Danię w rankingu najszczęśliwszych państw
świata - głosi opublikowany World
Happiness Report. Raport obejmuje
155 krajów.
Najbardziej zadowoleni z życia są
mieszkańcy państw nordyckich.
Najmniej szczęśliwe są państwa
Afryki Subsaharyjskiej oraz Syria i
Jemen.
Wśród dziesięciu najszczęśliwszych
państw świata, oprócz Norwegii
i Danii, znalazły się: Islandia,
Szwajcaria, Finlandia, Holandia,
Kanada, Nowa Zelandia, Australia
i Szwecja.
Niemcy uplasowały się na 16. pozycji, Wielka Brytania na 19., a Francja
dopiero na 31. Stany Zjednoczone

Źródło: www.esquire.pl

spadły o jedno oczko niżej w porównaniu z ubiegłym rokiem - na miejsce 14. - ze względu na nierówność,
brak zaufania i korupcję.

Norwegia, źródło: www.fakty.interia.pl

Na końcu rankingu figurują:
Jemen, Sudan Południowy, Liberia,
Gwinea, Togo, Rwanda, Syria,
Tanzania, Burundi oraz Republika
Środkowoafrykańska.
Polska uplasowała się na 46
miejscu zaliczając awans o 11
oczek względem ubiegłego
roku. Według
raportu poziom
szczęścia w
Polsce wzrósł o
blisko 0,3 procenta. Co ciekawe – Nikaragua
znalazła się o 3
oczka wyżej od
Polski.

Zestawienie opiera się na danych
pracowni sondażowej Gallupa i
uwzględnia czynniki takie jak: realne PKB na jednego mieszkańca,
oczekiwana długość życia w zdrowiu, dostęp do opieki medycznej,
bezpieczeństwo zatrudnienia, relacje rodzinne, a także poziom korupcji czy przestrzeganie swobód
obywatelskich.
Malta straciła swoją wizytówkę
Słynny most skalny na należącej
do Malty wyspie Gozo runął do
morza. Popularne Azure Window,
czyli „Lazurowe Okno” to formacja
skalna do niedawna znajdująca się
u wybrzeży Morza Śródziemnego w
małej miejscowości Dwejra. Skała
ta powstała tysiące lat temu w wyniku wypłukiwania wapienia przez
przepływającą tędy wodę morską.
„Lazurowe Okno” miało blisko 50
metrów wysokości i wyglądem przypominało ogromny łuk.
Miejsce było bardzo często wykorzystywane jako plan filmowy. Kręcono
tu sceny takich filmów jak m in.
Starcie Tytanów, Hrabia Monte
Christo, czy popularnego serialu
Gra o Tron.
Informacje o zawaleniu się skały
podał na Twitterze wyraźnie zasmucony premier Malty Joseph Muscat,
załączając zdjęcie. Wydarzenie określił jako „łamiące serce”. „Raporty
ekspertów wskazywały na całkowite
wyniszczenie skały w najbliższych
latach.
Ten smutny dzień nadszedł” - dodał
Muscat.
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Pierwsza transpłciowa lalka dla
dzieci
W wakacje do sprzedaży ma trafić
pierwsza na świecie transpłciowa
lalka dla dzieci Jest wzorowana na
postaci 16-letniego homo i transseksualnego działacza Jazz Jennings,
który urodził się chłopcem, ale w
wieku 5 lat określił się jako dziewczynka. Zabawka ubrana ma być w
różową bluzkę i dżinsowe spodenki.
Ubiór wzorowany jest na jednym ze
zdjęć nastolatka z okładki jego pamiętnika.
Lalka została pokazana na targach
zabawek w Nowym Jorku.

Źródło: www.wsensie.pl

Ponad 1,5 mln km² za kopiejki. Tak
Rosja sprzedała Alaskę.
150 lat temu, 30 marca 1867 roku, Rosja sprzedała Stanom
Zjednoczonym Alaskę. Amerykanie
zapłacili za nią 7 milionów 200 tysięcy dolarów, czyli równowartość
dzisiejszych 108 milionów. To był
najgorszy interes w historii Rosji,
bo jak się potem okazało, sprzedane
terytorium o powierzchni ponad 1,5
mln km² kryło między innymi złoża
ropy, gazu i złota. Jednak ani sprzedający, ani kupujący nie zdawali
sobie wtedy z tego sprawy.
Umowa została podpisana w nocy z
29 na 30 marca 1867 roku i początkowo była powszechnie krytykowana
w obu krajach. W Rosji dlatego, że
władze pozbyły się tak dużej części
imperium, w USA ponieważ rząd
kupił bezwartościowe, jak wówczas
sądzono tereny.
Oficjalne przekazanie Alaski
Amerykanom odbyło się 18 października 1867 roku, ale dopiero
niemal sto lat później – w 1959 roku
została formalnie uznana za 49. stan
USA. Dziś ma największą spośród
nich powierzchnię, a znajdujące się
tam złoża ropy naftowej należą do

największych za świecie. W regionie
wydobywane są także: gaz ziemny,
złoto, platyna, ruda miedzi, cyny,
niklu i uranu.
Pornografia i awantury w bibliotece
Studenci wystosowali pismo do
władz CINiBA (Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteka Akademicka
w Katowicach) z żądaniem uregulowania tego, kto może korzystać z
biblioteki.
Obecnie biblioteka jest dostępna
dla wszystkich, ale mało osób z tego
grona fascynują książki. Znakomita
większość okupuje stanowiska komputerowe dla rozgrywek w grach
sieciowych, czatują, szukają swojej drugiej połówki na portalach
randkowych, oglądają filmiki na
YouTubie, a są wśród nich i sympatycy pornografii. Zdarzyły się przy
tym nawet akty obnażania. Z reguły takie osoby są też pod wpływem
alkoholu.
Ograniczenie dostępności biblioteki jest niemożliwe, ponieważ biblioteka nie jest tylko własnością
dwóch uniwersytetów – Śląskiego i
Ekonomicznego. Powstała także za
pieniądze z Unii, samorządu województwa i miasta Katowice.
Nie znaczy to jednak, że żadnej reakcji nie będzie. Zapadły już wstępne
decyzje odnośnie zmiany regulaminu. Zakładają one konieczność
posiadania konta w systemie bibliotecznym dla użytkowników korzystających z komputerów.
„Doktor Google” coraz popularniejszy
Ku przerażeniu lekarzy coraz więcej
osób szuka w internecie porad medycznych, najwyraźniej uważając, że
witryna internetowa może zastąpić
studia i wieloletnie doświadczenie.
Niewątpliwą zaletą istnienia „doktora Google’a” jest fakt, że nie trzeba
się rejestrować i czekać w kolejce do
lekarza. Wady i konsekwencje korzystania z porad medycznych
w internecie każdy może sobie
sam wyobrazić.
Wykres przygotowany przez
serwis Statista na podstawie danych Eurostatu pokazuje, jak w
12 krajach wzrósł odsetek osób
szukających w internecie porady medycznej. Szczególnym
uwielbieniem „doktor Google”
cieszy się w Luksemburgu.
Korzysta tam z niego aż 71%
osób w wieku 16-74 lat. W zestawieniu ujęto także Polskę. W
naszym kraju widzimy wzrost z
około 10 do 40 procent.
Przy obecnym rozwoju techno-
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logii możemy łatwiej wyszukiwać,
przeglądać i umieszczać własne
materiały. Musimy jednak pamiętać,
że o ile zmieniła się technologia, to
nie zmieniła się wiarygodność internetowych porad. Wciąż nie wiemy,
kto tak naprawdę umieścił poradę
i czy ma jakiekolwiek podstawy, by
jej udzielić.
W 2006 roku na łamach New
England Journal of Medicine ukazał się artykuł, gdzie opisano 26
przypadków chorych, którzy przed
postawieniem diagnozy przez lekarza poradzili się „doktora Google’a”.
Okazało się, że jedynie w 15% przypadków internetowa diagnoza została prawidłowo postawiona. Gdyby
nasz lekarz prawidłowo diagnozował
nas jedynie w połowie przypadków,
to szybko poszukalibyśmy pomocy
u kogoś innego.
Wenecja zniknie pod wodą?
Jeśli przyspieszenie ocieplenia klimatu nie zostanie zahamowane, a
władze nie zainstalują zabezpieczeń
przeciwpowodziowych, do 2100 r. cała Wenecja zniknie pod wodą.
Zabytkowe miasto zostanie zalane,
bo według prognoz, poziom Morza
Śródziemnego wzrośnie o 140 cm.
Ten sam los spotka obszar o długości ok. 283 km na wybrzeżu północnego Adriatyku, a także część zachodniego wybrzeża Włoch. Do końca
tego stulecia morze ma pochłonąć
5500 km2 równin przybrzeżnych.
W ostatnim tysiącleciu poziom morza wzrósł o 32 cm. W związku z
przewidywanym dalszym wzrostem
poziomu wód szczególnie zagrożone są 33 obszary na terenie Włoch.
Dotyczy to, m.in.: linii brzegowej
między Triestem i Rawenną, Parco
regionale del Delta del Po Veneto,
gdzie żyją setki flamingów czy
Fiumicino w regionie Lacjum.
Szacuje się, że we Włoszech w obrębie 10 km od brzegu żyje ok. 75%
populacji.
Opracowała: Karolina Tomczak
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