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Gdyby nie Unia, to co?
Wejście Polski do Unii Europejskiej to wydarzenie w historii naszego kraju bez precedensu. Mamy otwarte granice i możliwość czerpania korzyści z tytułu członkostwa
w europejskiej wspólnocie. Korzyści te mają różnoraki charakter: gospodarczy, polityczny, militarny i ekonomiczny.

Krótki rys historyczny
Unia Europejska założona została
w 1951 roku przez sześć państw:
Belgię, Holandię, Luksemburg,
Francję, Niemcy i Włochy. Obecnie
w jej skład wchodzi 28 krajów.
Polska starała się o członkostwo w europejskiej wspólnocie
aż 14 lat. Pierwsze negocjacje
podjął rząd premiera Tadeusza
Mazowieckiego, dokończyła je
ekipa premiera Leszka Millera w
roku 2002.
Rok później Polska podpisała w
Atenach traktat akcesyjny, który
stanowił podstawę prawną do
przystąpienia naszego kraju do
Wspólnoty, co nastąpiło 1 maja
2004 r. Ta data na stałe wpisała
się do kalendarza naszej historii.
Tego dnia Polacy obudzili się w
zjednoczonej Europie.
Pomimo wygranego referendum
weszliśmy do Unii z mieszanymi
uczuciami. Prawie 30 procent
głosujących było przeciwnych
wejściu do Wspólnoty. Co czwarty
Polak uważał wówczas, że członkostwo w Unii nie będzie ani dobre,
ani złe, a tylko 7 procent sądziło,

że Polska jest dobrze przygotowana i wywiąże się z
nałożonych przez UE zobowiązań.
Wielkim orędownikiem
wejścia naszego kraju do
Unii był papież Jan Paweł
II, który okazał swoim rodakom wielkie polityczne
i moralne wsparcie.
Unia Europejska to wspólnota
krajów mierzących się z wieloma
różnymi wyzwaniami i znajdujących się na różnych poziomach
rozwoju. Pieniądze do jej budżetu wpłacają wszystkie państwa,
a ogromnym beneficjentem tych
środków była i jest Polska.
Według danych Ministerstwa
Finansów w okresie od 2004 roku do końca marca 2018 Polska
otrzymała z unijnej kasy kwotę
147,6 mld euro.

Bilans zysków
Jesteśmy w Unii już piętnaście lat.
Zwolennicy akcesji uważają, że
nic lepszego nie mogło się nam
Polakom przytrafić. Przeciwnicy
zaś twierdzą, że z chwilą wejścia
naszego kraju do
Wspólnoty Polska
straciła coś najcenniejszego – suwerenność. Na
szali zysków i strat
z pewnością przeważają te pierwsze.
Polska z maja 2004
roku to zupełnie
inny kraj niż ten,
który znamy obec-

nie. Przystępując do Unii musieliśmy spełnić szereg warunków
gospodarczych i ekonomicznych,
jednak w tamtym czasie jawiliśmy
się europejskiej wspólnocie jako
państwo z ogromnymi problemami gospodarczymi i społecznymi,
a nasz poziom życia dalece odbiegał od europejskich standardów.
Pierwsze miesiące po akcesji z
pewnością rozczarowały tych z
nas, którzy w momencie wejścia
Polski do UE oczekiwali cudów:
kilkakrotnie większych zarobków, natychmiastowego wzrostu
gospodarczego czy szybkiej poprawy stanu finansów publicznych.
Niestety, wiele z tych pobożnych
życzeń długo pozostawało w sferze marzeń, a czas nie był naszym
sprzymierzeńcem.
Członkostwo w Unii Europejskiej
narzuciło nam prawa i ograniczenia, do których musieliśmy się
dostosować jako obywatele i jako
państwo. Chociaż niektóre przepisy obowiązujące we Wspólnocie
nadają się do księgi Rekordów
Guinnesa jako prawne buble i absurdy, to przecież coś za coś. Przez
ostatnich piętnaście lat sytuacja
naszego kraju zmieniła się diame-
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cy, zyskaliśmy zabezpieczenie społeczne, opiekę zdrowotną, a także
przyszłe emerytury wypłacane
w euro lub funtach. W Europie
postrzegani jesteśmy jako naród
pracowity, sumienny i obowiązkowy. Przejęliśmy kilka segmentów
pracowniczego rynku i, jak do tej
pory, doskonale zdaliśmy egzamin
ze swoich kompetencji.

tralnie. Unia dała nam poczucie
stabilności i spokoju.
Związani sojuszem gospodarczym,
politycznym, społecznym i militarnym, przeżywamy długi okres
pokoju, wolni od wszelkich wojennych agresji. Jesteśmy bezpieczniejsi niż przed przystąpieniem
do UE.
Nasza obecność w Unii Europejskiej to szereg korzyści. Wejście do strefy Schengen umożliwiło nam swobodne poruszanie
się po większości europejskich
krajów. Zniknęły granice, wizy,
kontrole paszportowe i tak jak
miliony innych Europejczyków,
możemy wybierać kraj, w którym
chcemy żyć i pracować.
Na akcesji skorzystali wszyscy.
Zwykli obywatele, odlatując z nowych lotnisk i jeżdżąc po nowych
drogach; skorzystały województwa, powiaty, gminy i osiedla. Nie
ma w Polsce żadnej większej lub
mniejszej społeczności, która nie
byłaby adresatem unijnej pomocy.
Co jeszcze możemy zaliczyć na
plus? Bez wątpienia edukację.
To, co piętnaście lat temu było nieosiągalne, stało się faktem. Przed

polskimi studentami stanęły otworem najlepsze europejskie uczelnie. Młodzi ludzie mogą uczyć się,
gdzie chcą.
Nie można też zapomnieć o przedsiębiorcach. Polska uczestniczy
we wspólnym unijnym rynku
towarów i usług, co w znaczący
sposób zwiększyło możliwości naszych przedsiębiorstw. Europejski
rynek to także zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki,
wzrost zagranicznych inwestycji i ochrona konsumentów.
Poprzez napływ miliardów euro, w ramach
funduszy unijnych,
poprawił się stan
naszej infrastruktury i zaczęliśmy
dbać o środowisko.
Otworzył się przed
nami ogromny europejski
rynek
pra-

Ekonomiści, nawet ci sceptycznie
nastawieni do Wspólnoty, uważają, że poza Unią stracilibyśmy dużo. Bo jeżeli nie byłoby nas w Unii,
to gdzie? W sojuszu z Białorusią?
Pozostawanie poza europejskimi
strukturami groziłoby nam marginalizacją i osłabiłoby naszą
pozycję na arenie europejskiej i
światowej. Jak żylibyśmy dzisiaj,
gdyby granice nie były otwarte?
Gdyby nie Unia, to co?
Anna Janicka

maj 2019

Antwerpia po polsku

5

6

Antwerpia po polsku

maj 2019

Przegląd prasy belgijskiej
Obowiązkowa edukacja
od 5 lat

Grzywna za plecak na
siedzeniu w pociągu

Od 1 września 2020 r. każde dziecko w Belgii będzie musiało rozpocząć naukę od 5. roku życia. We
Flandrii prawie wszystkie pięciolatki uczęszczają do przedszkola,
duża część z nich nawet od 2,5 roku życia. Wyjątkiem są dzieci ze
środowisk migracyjnych.

Podróżni, jeżdżący pociągiem,
często na siedzenie obok kładą
torbę lub plecak. Niby nie jest to
problem, ale w rzeczywistości nie
jest to dozwolone. Według rzecznika NMBS każdy, kto zabiera dodatkowe miejsce w pociągu, może
zostać ukarany grzywną.

Zwolennicy rozpoczęcia nauki w
wieku 5 lat podkreślają, że wczesny udział w edukacji jest kluczowy dla wyeliminowania nierówności zarówno w szkole, jak i w życiu
zawodowym i społecznym.
Aby spełnić obowiązek szkolny, dziecko musi albo pójść
do szkoły, albo uczyć się w domu. Obowiązkowa edukacja trwa
do wieku 18 lat.
vrt.be

Coraz więcej chorych
na raka skóry
W Belgii co roku lekarze diagnozują 38 900 nowotworów skóry, z
których najbardziej niebezpieczny
jest czerniak. W 2004 r. odnotowano 11 359 przypadków raka skóry,
w 2016 r. już 38 905. Każdego roku
z tego powodu umiera 450 osób.
Połowa pacjentów konsultuje się
z lekarzem w okresie od trzech
do sześciu miesięcy od momentu
zauważenia zmian na skórze. To
w wielu przypadkach zbyt późno.
Można uniknąć połowy zgonów
wcześnie wykrywając chorobę.
nieuws.vtm.be

„Zasadniczo konduktor zawsze
uprzejmie prosi o zabranie plecaka. Jeśli to zostanie zignorowane,
można otrzymać karę grzywny: dorośli w wysokości 60 euro, nieletni 30 euro. Grzywna jest również
możliwa, jeśli na przykład pasażer
umieści stopy na siedzeniu” – tłumaczy rzecznik kolei. I dodaje, że
„konduktor nie ma obowiązku
informowania o tych przepisach
pasażera”.
standaard.be

Coraz więcej
Flamandów korzysta
z pomocy OCMW
W 2017 roku prawie 100 000
Flamandów zgłosiło się do
OCMW, bo zarabiali zbyt mało,
aby móc zapłacić za mleko dla
dzieci, okulary, wizytę u dentysty,
fakturę szkolną, czynsz, wodę, gaz
czy energię elektryczną. W 2012
roku takich osób było 74 800. To
wzrost o 30 procent w ciągu pięciu
lat – wynika z badania przeprowadzonego przez Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten.
(VVSG).

Pieniądze z OCMW trafiły do osób
z niepełnosprawnością, chorych,
tych pobierających zasiłek dla
bezrobotnych, oraz do ludzi mających stałą pracę. Bo coraz częściej
rodziny posiadające dwa dochody,
muszą otrzymywać pomoc, by uregulować podstawowe rachunki.
Albo w ostatnich latach OCMW
stało się bardziej hojne, albo nastąpił wzrost poważnych problemów – pisze tijd.be. Chodzi raczej
o to drugie. Dziś o wiele więcej
ludzi niż kilka lat temu ma zbyt
niskie dochody, zbyt wielu z nich
wynajmuje mieszkanie, na które
ich nie stać. Podrożała energia,
opłaty za szkołę, żywność. Według
belgijskiego biura statystycznego
(Statbel) na początku tego roku
prawie co piąte belgijskie gospodarstwo domowe ma trudności ze
związaniem końca z końcem.
tijd.be

Pakt migracyjny
Partia polityczna N-VA przedstawiła nowy dziesięciopunktowy plan
dotyczący migracji. Najważniejsze
jego punkty to między innymi zakończenie nielegalnej migracji,
ograniczenie dostępu do zabezpieczenia społecznego, zaostrzenie
wymogów językowych i zniesienie
podwójnego obywatelstwa.
gva.be

Ochrona królewskiej
rodziny kosztuje 42.280
€ dziennie
Na zapewnienie bezpieczeństwa
najważniejszej belgijskiej rodziny
wydano w 2018 roku 15,4 miliony
euro. Na ochronę królewskiego
majątku, zdrowia i bezpieczeństwa
rodziny królewskiej policjanci federalni przeznaczyli 254 000 godzin – średnio 696 roboczogodzin
dziennie.
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195 umundurowanych funkcjonariuszy codziennie zajmuje
się ochroną budynków rodziny
królewskiej. Ochraniają między
innymi pałac w Brukseli, ale
także rezydencje w Ciergnon
i Laeken. Członkowie rodziny
królewskiej i ich zagraniczni
goście są również chronieni
przez cywilnych policjantów.
Ochronie podlega nie tylko król
i królowa, ale także księżniczka
Elżbieta, która na co dzień uczy
się w Walii, książę Laurent czy
księżniczka Astrid. Jeśli któreś z
nich reprezentuje króla podczas
oficjalnych uroczystości, również
jest pilnowane przez agentów.
Ochrona rodziny królewskiej oraz
ich majątku jak co roku sporo
kosztowała budżet państwa.
nieuws.vtm.be

Karnawał Aalst może
zniknąć z listy UNESCO
Podczas tegorocznego karnawału
w Aalst na platformach znalazły
się sylwetki ortodoksyjnych żydów na stosie pieniędzy. Oburzeni
przedstawiciele lokalnych żydowskich organizacji stwierdzili: „W
2019 roku, w demokratycznym
kraju, którym jest Belgia, takie
działania nie powinny mieć miejsca” i złożyli skargę do Centrum
ds. Równości UE.
„To jest czysty antysemityzm.
Nawet jeśli nie miało to być antysemickie, świadczy to o braku świadomości historycznej i dobrym
smaku – powiedział rzecznik
jednej z organizacji, które złożyły
skargę. Równie ostro zareagowała
ONZ i Komisja Europejska, która
uznała, że „nie do pomyślenia jest
to, że takie sylwetki pojawiły się na
europejskich ulicach”.
„Nie pozwolimy muzułmanom,
katolikom, czy żydom decydować,
z czego się śmiać” – oświadczyły
władze Aalst. Burmistrz miasta

ma nadzieję, że otrzyma możliwość wyjaśnienia incydentu.
Czy w związku z tym karnawał
w Aalst może zniknąć z listy
UNESCO? Ostateczna decyzja
ONZ zapadnie w grudniu.
hln.be

Drogie oprogramowanie
do „wykrywania”
terrorystów nie działa
Kilka miesięcy po atakach w
Zaventem i Brukseli belgijski rząd
zdecydował się na zakup specjalnego oprogramowania, za pomocą

którego szybko i automatycznie
miano wykrywać podejrzane treści. Oprogramowanie kosztowało 22 miliony euro, ale w ciągu
ostatnich trzech lat nie pomogło
w znalezieniu ani jednego podejrzanego.
nieuws.vtm.be

Zniesienia dotowania
religii przez państwo
Vlaams Belang chce zlikwidowania subsydiów rządowych dla
wszystkich religii i wprowadzenia
dobrowolnego „podatku kościelnego”.
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Goście specjalni:
135€ - WPISOWE

Włodzimierz
odzimierz Luba
Lubański

będzie obowiązkowe.
Kwoty kończące się na 1 i 2 centy będą zaokrąglane w dół do 0,
a te kończące się na 3 i 4 w górę
do 5 centów. W przypadku kwot
kończących się na 6 i 7 centach
zaokrąglać będzie się do 5, a w
przypadku 8 i 9 – do 10 centów.

Reprezentacja Polski 35+

STOISKA:

Powyższe przepisy dotyczyć będą
jedynie płatności gotówką. W przypadku płatności elektronicznych,
kwoty np. 12,47 euro nie będą musiały być zaokrąglane. Konsument
dalej będzie mógł płacić kwotami z
nominałami 1 i 2 eurocentów, chociaż najprawdopodobniej stopniowo wyjdą one z użytku.

DARMOWE

Międzynarodowy turniej piłki nożnej

POLSKI GRILL
CIASTA I SŁODKOŚCI
ATRAKCJE:

POPCORN

WESOŁE ANIMACJE DLA DZIECI

WATA CUKROWA

WYSTĘP ZESPOŁU LET’S DANCE

RÓŻNOŚCI

MALOWANIE TWARZY

TUPPERWARE +
BIŻUTERIA

MALOWANIE WŁOSÓW

ODŻYWKI + ODZIEŻ
PATRIOTYCZNA

TATUAŻE ZMYWALNE
Kontakt: info@wit-roodantwerpen.com
+32 489/65.01.63

SPONSORZY:

PATRONI MEDIALNI:

OBSLUGA MUZYCZNA:

DJ DARO

„Religia to sprawa prywatna.
Jednak co roku ponad 400 milionów euro z pieniędzy podatników
przeznacza się na cele religijne” –
informuje rzecznik partii. Dlatego
VB wzywa do „całkowitego zniesienia subsydiowania wszystkich
religii i wprowadzenia dobrowolnego podatku kościelnego na
wzór Niemiec, gdzie każdy obywatel może dobrowolnie dokonać
darowizny podatkowej na rzecz
wybranej wspólnoty religijnej,
na przykład, na wynagrodzenie
kapłanów, imamów lub innych
osób i utrzymanie miejsc kultu”.
Ponadto finansowanie wspólnot

2019

religijnych powinno być przejrzyste, a rząd musi zrobić wszystko,
aby zakazać zagranicznego finansowania wspólnot religijnych.
Muszą wygasnąć przepływy finansowe z Arabii Saudyjskiej, a
zagraniczni radykalni imamowie
zostać wydaleni z kraju.
vlaamsbelang.org

Koniec z 1 i 2 centami
Od pierwszego grudnia tego roku,
w przypadku płatności gotówką,
sklepikarze będą musieli obowiązkowo zaokrąglać kwoty tak, by nie
wydawać monet o nominałach 1 i
2 centy. Zaokrąglanie od 1 grudnia

Teoretycznie sklepikarze mieli
możliwość zaokrąglania do 5 centów już od kilku lat, ale jak dotąd
niewielu się na to zdecydowało.
nieuws.vtm.be

Problematyczne
kierunkowskazy
Połowa kierowców nie używa kierunkowskazów do zmiany pasów
ruchu na autostradzie – takie są
wyniki badań, przeprowadzonych
przez Touring. Powyższe zachowania kierowców są nie tylko denerwujące dla innych użytkowników
dróg, ale przede wszystkim niebezpieczne, zwłaszcza dla motocyklistów i rowerzystów.
Sytuacje z nieużywaniem kierunkowskazów do zmiany pasów ruchu najczęściej mają miejsce przy
wjazdach i zjazdach z autostrady,
na skrzyżowaniach, oraz przy skrętach w prawo lub w lewo.
Duża część kierowców nie uważa
tego za błąd. Są też tacy, którzy po
prostu nie znają przepisów ruchu
drogowego. Zdaniem organizacji
policja powinna na tego typu wykroczenia zwracać większą uwagę
i surowiej karać kierowców, którzy
nie używają kierunkowskazów.
nieuws.vtm.be

Tomasz Tyszkiewicz
‘Tyszol‘ GOSTYNIN
y
‘Mów ił i
k
jaskół re
dob
że nie łki‘
są spó

A więc reaktywujemy się wykorzystując
20-letnie doświadczenie na rynku

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

WYJAZDY:

z Polski: niedziela, wtorek, czwartek OD KWIETNIA dodatkowe dni: poniedziałek, środa
z Belgii: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

PROMOCJA DLA STALYCH KLIENTÓW:
6-ty przejazd 50% 6-ta paczka gratis

POLSKA WOJEWÓDZTWA:

mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie

USLUGI:

przewóz osób (Gostynin), paczek, przesyłek, przeprowadzki,
wyjazdy grupowe na lotniska, imprezy okolicznościowe i inne,
grupy powyżej 5 osób, w każdy rejon Europy

WYPOSAZENIE:

9 miejsc, klimatyzacja, rozkładane siedzenia, TV, uchylne szybki,
dodatkowe ogrzewanie części pasażerskiej, darmowe WiFi

Tomek: PL 0048 693 136 881, BE 0032 498 181 808,
www.oski-bus.pl
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Rozszerza się zakaz
palenia na wybrzeżu
Niedopałków papierosów na
belgijskich plażach jest coraz
więcej. Plażowicze wyrzucają je
bezpośrednio na piasek lub do
wody, a filtry papierosowe nie są
biodegradowalne – jest w nich
plastik, który nie ulega
rozpadowi.
Tego lata, na plaży w
czterech nadmorskich gminach: Oostende, Bredene, De
Panne i De Haan, obowiązywać
będzie częściowy zakaz palenia.
Za nieprzestrzeganie zakazu
grozi kara grzywny. Inne nadmorskie gminy w tym roku nie
przewidują wprowadzenia częściowego zakazu palenia.
nieuws.vtm.be

Coraz mniej Belgów
ma prawo jazdy
W 2018 roku de FOD Mobiliteit wydało dokładnie 111 991 praw jazdy.
Jest to spadek o 18 procent w porównaniu z rokiem 2010. Liczba
praw jazdy spada, szczególnie
wśród młodych ludzi. „Prawo
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jazdy i samochód kosztują dużo
pieniędzy. Młodzi ludzie wolą wydawać te pieniądze na smartfona
lub egzotyczne podróże” – mówi
Werner De Dobbeleer z Vlaamse
Stichting Verkeerskunde.
Zdaniem specjalistów trend spadkowy nie jest zaskakujący. Z jednej
strony istnieje więcej elektronicznych sposobów komunikowania
się ze sobą, więc nie zawsze trzeba do kogoś pojechać. Z drugiej
strony coraz więcej ludzi mieszka na obszarach, gdzie jest dostępny transport publiczny.
gva.be

Brukselski
Manneken Pis już
nie marnuje wody

Miasto zawdzięcza dane jednemu
z zatrudnionych przez siebie techników, który na figurce chłopca
zainstalował miernik. Kiedy to odkryto, zdecydowano się na zmiany
i Manneken Pis nie siusia już do
kanału. Zainstalowano obieg zamknięty, dzięki któremu wykorzystuje wciąż tę samą wodę.
Władze miasta Bruksela zapowiedziały kontrole w pozostałych
miejskich fontannach, a także
szkołach i ośrodkach sportowych.
„Musimy świecić przykładem”, powiedział radny Benoît Hellings.
gva.be
Opracowała:
Karolina Morawska

Siusiający chłopiec, będący
symbolem Brukseli oraz jedną
z ważnych atrakcji turystycznych
miasta, nie siusia już do kanału.
Dotąd – donosi The Brussels
Times – jak się okazało, każdego
dnia marnował od 1000 do 2500 litrów wody pitnej, która trafiała do
ścieku. To równowartość zużycia
10 gospodarstw domowych.

Praca w Antwerpii!
Firma De Saan zajmująca się przeprowadzkami
i transportem pilnie poszukuje:

KIEROWCY, PRACA STAŁA,
KAT. B, EWENTUALNIE C1:
wymagana dobra znajomość
języka niderlandzkiego
praca połączona z pracą ﬁzyczną
(pomoc w przeprowadzkach)

PRACOWNIKA
ADMINISTRACYJNEGO:
wymagana znajomość
języka niderlandzkiego
doświadczenie w administracji
– wysyłanie ofert, e-maili,
odbieranie telefonów, itd.

Kontakt: 0485 850 499, info@desaan.be, www.desaan.be
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Urlopy okolicznościowe
Urlop okolicznościowy to krótka
nieobecność w pracy ze względu
na niektóre wydarzenia rodzinne lub obowiązki obywatelskie
(np. konieczność stawienia się w
sądzie jako świadek). Liczba dni
urlopu okolicznościowego zależy

od rodzaju wydarzenia oraz od
stopnia pokrewieństwa z osobą,
której ono dotyczy.
W czasie urlopu okolicznościowego pracownik ma prawo do normalnej płacy, pod warunkiem, że

urlop przypada w dni, w których
normalnie pracuje. Kodeks pracy
zapewnia minimum, jakie przysługuje pracownikom. Niektóre
branżowe lub zakładowe układy
zbiorowe pracy przewidują dodatkowe, korzystniejsze przepisy.

Przyczyna nieobecności

Liczba dni urlopu okolicznościowego

Ślub pracownika

Dwa dni robocze do wyboru przez pracownika – w
tygodniu ślubu lub w następnym tygodniu.

Ślub dziecka** pracownika, ślub dziecka partnera/
męża/żony pracownika, ślub brata/siostry, siostry/
brata partnera, szwagra, matki, ojca, ojczyma, macochy lub wnuka pracownika

Dzień ślubu.

Śmierć żony/męża pracownika, dziecka pracownika
lub śmierć dziecka partnera/żony/męża pracownika, śmierć matki, ojca, teściowej, teścia, ojczyma,
macochy pracownika

Trzy dni do wyboru przez pracownika w okresie od
dnia śmierci do dnia pogrzebu.

Śmierć brata, siostry, bratowej, szwagra, babci,
dziadka, prababci, pradziadka, wnuka, prawnuka,
zięcia, synowej

• Jeśli zmarły mieszkał pod jednym dachem z pracownikiem – dwa dni do wyboru przez pracownika w okresie od dnia śmierci do dnia pogrzebu,
• jeśli zmarły nie mieszkał pod jednym dachem z
pracownikiem – dzień pogrzebu.

Poród żony pracownika, narodziny dziecka pracownika

*Dziesięć dni do wyboru przez pracownika w okresie 4 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Adopcja małoletniego dziecka**

Max. 6 tygodni (lub 8 tygodni w przypadku jednoczesnej adopcji kilkorga dzieci)
• dodatkowe tygodnie do podziału między rodzicami adopcyjnymi:
- od 1 stycznia 2019: 1 tydzień
- od 1 stycznia 2021: 2 tygodnie
- od 1 stycznia 2023: 3 tygodnie
- od 1 stycznia 2025: 4 tygodnie
- od 1 stycznia 2027: 5 tygodni
• podwojenie czasu trwania urlopu w przypadku
adopcji dziecka niepełnosprawnego
• niepodzielne w tygodniach
• urlop musi być wykorzystany w ciągu 2 miesięcy
od chwili przyjęcia dziecka do rodziny
• w przypadku adopcji międzynarodowej rodzice
mogą wziąć 4 tygodnie urlopu adopcyjnego przed
przybyciem dziecka do Belgii
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Bierzmowanie dziecka*** pracownika lub dziecka
partnera/żony/męża pracownika

Dzień bierzmowania. Jeśli odbywa się ono w dniu
wolnym od pracy, pracownik ma prawo do dnia wolnego bezpośrednio przed dniem bierzmowania lub
bezpośrednio po nim.

Święcenia kapłańskie lub wstąpienie do zakonu
dziecka*** pracownika lub dziecka partnera/męża/
żony pracownika; siostry, brata siostry lub brata
przyrodniego pracownika

Dzień święceń lub wstąpienia do zakonu.

*Za pierwsze trzy dni urlopu ojcowskiego płaci pracodawca. Za
kolejne siedem dni (w przypadku
urlopu ojcowskiego) lub kolejne
dni urlopu związanego z adopcją
dziecka płaci kasa chorych w
wysokości ok. 82 proc. dochodu
pracownika.
**regulacja weszła w życie z dniem
1 stycznia 2019 na mocy ustawy z
dn. 6 września 2018 zmieniającej
przepisy o urlopie adopcyjnym
i urlopach dla rodziców zastępczych.
W przypadku jednoczesnej adopcji kilku małoletnich dzieci maksymalny czas trwania urlopu adopcyjnego może zostać przedłużony
o dwa tygodnie.

***Dziecko pracownika to zarówno biologiczne dziecko uznane
przez rodzica (pracownika), jak i
dziecko adoptowane lub dziecko,
którego pracownik jest prawnym
opiekunem.
Pracodawca może zażądać dokumentów, które potwierdzą
wydarzenie rodzinne (np. akt
ślubu, zgonu), jak i dokumentów
potwierdzających stopień pokrewieństwa z członkiem rodziny lub
zamieszkiwanie niektórych członków rodziny pod jednym dachem
z pracownikiem. W przypadku
ślubu członków rodziny może to
być np. zaproszenie, w przypadku
bierzmowania – potwierdzenie z
kościoła. Jeśli pracownik nie dostarczy wymaganych przez praco-

dawcę dokumentów, może utracić
prawo do wynagrodzenia za urlop
okolicznościowy.
Więcej informacji na temat urlopów okolicznościowych można
uzyskać w lokalnych oddziałach
ACV/CSC. Adresy i godziny otwarcia można znaleźć na stronach:
www.acv-online.be, www.csc-en-ligne.be
ACV-CSC

Lubisz gotować? Chcesz poprowadzić jednorazowe warsztaty?
Mówisz po niderlandzku, angielsku lub niemiecku?

To info jest dla Ciebie.
Przez wieki kapusta stała się znana na całym świecie. Biała i czerwona, a także włoska, pekińska czy chińska
znalazła zastosowanie w różnych kuchniach na wszystkich kontynentach.
A jak to wygląda w kuchni polskiej, bogatej, ale dla wielu jeszcze mało znanej?
Chcesz pomóc uczestnikom warsztatów odkryć walory kuchni polskiej, pokazując jak się gotuje polski bigos
lub gołąbki? Poprowadź te warsztaty!
Więcej informacji: maarten.jacobs@tgrom.be // www.tgrom.be
Boer&Kool – Kuchnia Polska
Czwartek 9 maja 2019 r. w godzinach od 19.00 do 21.30
grupa liczy15 uczestników
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Przegląd prasy polskiej
Jak mniejszościom
żyje się w Polsce
Spada liczba notowanych spraw
związanych z nienawiścią w stosunku do Romów i Żydów, rośnie
natomiast względem Ukraińców i
muzułmanów. Odsetek wszystkich
takich spraw od lat utrzymuje się
na podobnym poziomie i stanowi
0,14 proc.
Z raportu opublikowanego przez
Prokuraturę Krajową wynika, że
w latach 2015-2017 odnotowano
mniej spraw względem Romów
(z 236 do 93) i Żydów (z 208 do
112). Wzrosła natomiast liczba
spraw, których ofiarami mieliby
być Ukraińcy (z 37 do 190) oraz
muzułmanie (z 192 do 328).
Wśród wielu różnych form przestępstw z nienawiści najczęściej
pojawia się znieważenie. Ludzie
z Afryki Subsaharyjskiej są natomiast częściej narażeni na naruszenie nietykalności cielesnej.
Co ciekawe, raport wykazał, że
mniejszości starają się ukryć swoją odmienność. Np. czarnoskórzy
częściej ubierają długie koszule,
by nie widać było skóry. Kobiety
wyznające islam nakładają kurtki
z kapturem, by zakryć chustę na
głowie. Ukraińcy natomiast (według badań ponad 50 proc.) unikają używania ojczystego języka.
Inne ciekawe dane, które przedstawił Rzecznik Praw Obywatelskich,
dotyczą liczby niezgłaszanych na
policję tego typu spraw – odsetek
ten ma wynosić ponad 90 proc.
fakty.interia.pl

Sędziowie pokoju
Ministerstwo Sprawiedliwości
przechodzi do kolejnego etapu reformy sądownictwa. Mają zniknąć
sądy apelacyjne, zostaną okręgo-

we i regionalne. Pojawi się za to
wspólny dla wszystkich sędziów
urząd: sędzia sądu powszechnego
z ujednoliconą pensją.
Sędziowie pokoju mieliby się zająć drobnymi sprawami karnymi
o wykroczenia, których co roku
do sądów rejonowych trafia ponad pół miliona. Sądy powszechne miałyby rozpatrywać jedynie
odwołania od ich werdyktów.
Resort chce ponadto zlikwidować
sądy apelacyjne jako „najmniej obciążone”. W 2018 r. wpłynęło do
nich 118 tys. spraw, do rejonowych
– 14 mln, czyli ponad sto razy więcej. W dużych miastach powstać
mają wyspecjalizowane sądy do
określonych kategorii praw: karne, gospodarcze, cywilne itp.
Każdy sędzia stanie się sędzią sądu powszechnego. Znikną tym samym sędziowie sądu rejonowego,
okręgowego i apelacyjnego.
Powstaną również rady doradcze przy sądach regionalnych, w
ramach których ich członkowie,
wraz z sędziami i prokuratorami,
zaopiniują kandydatów na urząd
sędziego, rozpatrzą skargi obywateli, jak również będą mogli żądać
wszczęcia „dyscyplinarki”.
tvp.info

Polska wieś tonie
w oparach smogu
Zanieczyszczone powietrze to problem nie tylko wielkich miast. –
Konieczne są dodatkowe zachęty
dla mieszkańców wsi do wymiany
starych pieców na instalacje zeroemisyjne – alarmują eksperci.
Polska jest jedynym państwem
w Unii Europejskiej, gdzie rośnie
udział szkodliwego dla zdrowia
pyłu zawieszonego PM10 na te-

renach wiejskich. Podobnie jest
z rakotwórczym benzopirenem,
którego koncentracja w powietrzu
jest znacznie wyższa niż w pozostałych krajach unijnych, z wyjątkiem
Czech, borykających się z podobnym stężeniem tego związku. To
główny składnik smogu, który w
sezonie grzewczym jest potężnym
problemem dla polskich wsi, gdzie
aż 90 proc. domów jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami
stałymi – głównie węglem.
– Ma to przede wszystkim negatywne konsekwencje dla zdrowia
mieszkańców wsi. Jakość powietrza wpływa ponadto na jakość
produkowanej żywności, która
stanowi główne źródło dochodów
rolników – zauważa Krzysztof
Księżopolski, prezes Institute for
Security, Energy and Climate
Studies (ISECS). – Rozwiązaniem
jest kompleksowa termomodernizacja budynków połączona z wymianą źródeł ciepła.
rp.pl

Nierówności
dochodowe. Polska na
szarym końcu Europy
„Jak nierówna jest Europa?” –
pod takim tytułem ukazał się raport trzech młodych francuskich
ekonomistów, którzy posłużyli się
nową metodą badania nierówności dochodu, łącząc badanie
ankietowe ze wskaźnikami ekonomicznymi i danymi z zeznań
podatkowych.
Efekt? Polska okazała się krajem
o największych nierównościach
dochodowych w Europie. 10 proc.
najbogatszych mieszkańców znad
Wisły ma aż 40-procentowy udział
w PKB.
Francuzi stwierdzili, że nierówności społeczne najbardziej wzrosły
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w Europie Wschodniej, nastąpiły
wraz z przemianami ekonomicznymi. Choć około roku 2000 poziom
nierówności zbliżył się do poziomu Europy Południowej, potem
zaczął szybko rosnąć – najbardziej
w Polsce. 10% osób o najwyższych
dochodach dysponuje ok. 40% dochodu narodowego.
money.pl

Sanatoria oszczędzają
na zdrowiu kuracjuszy
Sztuczne zamienniki w zabiegach
leczniczych, przeterminowane
składniki, ograniczona liczba
zabiegów oraz brak kontrolnych
badań kuracjuszy, to lista przewinień, jakich dopuszczają się sanatoria w Polsce. Raport NIK ujawnił
oszczędności kosztem pacjenta.
Pacjent nie może mieć pewności,
że podejmowane przez niego leczenie uzdrowiskowe przyniesie
spodziewane efekty – czytamy w
raporcie Naczelnej Izby Kontroli.
Dlaczego? – W wielu bowiem sanatoriach wykryte zostały poważne uchybienia.
Kąpiele w sztucznych zamiennikach, zamiast naturalnych leczniczych substancjach, stosowano
w większości skontrolowanych
uzdrowisk. „W zabiegach bodźcowych w leczeniu uzdrowiskowym
niektóre zakłady lecznicze wykorzystywały zamiast naturalnych
surowców leczniczych produkty,
które nimi nie były, tzw. zamienniki. Stosowano je w większości
skontrolowanych zakładów w co
piątym zabiegu bodźcowym” – informuje NIK.
Dodatkowo, żadna ze skontrolowanych miejscowości nie spełniała
wszystkich warunków określonych dla uzdrowisk.
To jednak niejedyne problemy polskich sanatoriów. Komponenty do
zabiegów były przechowywane w
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źle oznakowanych pojemnikach,
a część z tych surowców była zwyczajnie przeterminowana. NIK
miała również uwagi co do liczby
zabiegów stosowanych w uzdrowiskach. Według jej raportu była
ona zbyt mała.
Mimo że naczelni lekarze uzdrowisk zobowiązani są do kontroli
i oceny jakości leczenia uzdrowiskowego, a także monitorowania
wykorzystania naturalnych surowców leczniczych, żaden nie wykonywał badań mikrobiologicznych
i fizykochemicznych – wynika z
kontroli. Brakowało też kontrolnych badań lekarskich kuracjuszy.
money.pl

Niższy PIT jeszcze
w tym roku
Stawka PIT dla osób poniżej 26.
roku życia będzie wynosić 0 proc.
Jeśli chodzi o pozostałych, obecna
stawka 18 proc. ma zostać obniżona do 17 proc.
Pierwotne plany zakładają, że
zmiany mają obowiązywać od 1
października.
Jak wylicza „Dziennik Gazeta
Prawna”, zmiany w podatku dochodowym przyniosą młodym
osobom zysk w wysokości 133
zł miesięcznie przy minimalnym
wynagrodzeniu i niemal 400 zł
miesięcznie przy zarobkach w
wysokości średniej krajowej (w
grudniu 2018 r. wynosiła 5275 zł
brutto). Dla osób powyżej 26. roku
życia miesięczny zysk ze zmian to
ok. 7 zł przy płacy minimalnej i 20
zł przy średniej krajowej.
onet.pl

Ukraińscy kierowcy –
coraz więcej wypadków
Obywatele Ukrainy, rzadziej
Białorusini, Rosjanie, Niemcy i
Czesi – to główni, jeśli chodzi o
cudzoziemców, sprawcy wypadków na polskich drogach. Sami
także w nich giną lub zostają ranni – wskazuje raport Biura Ruchu
Drogowego KGP.
Zagraniczni kierowcy – jak wskazuje KGP – w roku 2018 byli sprawcami 730 zdarzeń (to o 124 więcej),
w których zginęło 108 osób (o 33
więcej niż w 2017 r.), a ponad
tysiąc zostało rannych (ok. 200
więcej). Głównymi przyczynami
spowodowanych przez nich wypadków była prędkość niedostosowana do warunków i wymuszenie
pierwszeństwa przejazdu.
Raport podaje, że kierowcy uczestniczący w wypadkach pochodzili
głównie z Ukrainy – ich dotyczyło
596, czyli połowa takich zdarzeń.
Lepiej wypadają np. poruszający
się po naszych drogach Niemcy
(brali udział w ok. stu wypadkach),
ale także Białorusini, Litwini czy
Rosjanie.
Co gorsza, skutki wypadków z
udziałem kierowców z Ukrainy
często były tragiczne – również
przez brawurę, do jakiej skłania
alkohol. Policyjne kroniki to potwierdzają.
Polska od lat nie potrafi poradzić
sobie z gigantycznym problemem,
jakim jest fakt, że kierowcy spoza
krajów UE, złapani na fotoradar,
nie ponoszą żadnej kary. Polska
nie może kierować mandatów na
Białoruś czy Ukrainę, bo nie ma
wglądu do bazy danych właścicieli
aut.
onet.pl
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Polska widziana
z belgijskiej perspektywy
Belgijski dziennikarz Marc Peirs jest korespondentem VRT News (Vlaamse Radio en
Televisieomroeporganisatie), belgijskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego. Często przebywa on z rodziną w Polsce, którą uważa za swoją drugą ojczyznę,
dlatego na łamach VRT Nieuws Peirs publikuje również artykuły o Polsce.
rozrywki pod Poznaniem, z popularną w Polsce Pszczółką Mają.
Tak więc rozwój Polski jest sytuacją, w której wszyscy zyskują, a
nie jest darem od bogatych państw
członkowskich.

Brak międzynarodowej
solidarności

Ukazuje w nich nasz kraj ze swojej perspektywy, czasem innej niż
te najczęściej rozpowszechniane.
Pokazuje Belgom Polskę z bliska,
ze strony, z jakiej jej nie znają.
Odnosi się do naszej historii, obalając niesprawiedliwe stereotypy o
naszym kraju.
Poniższy tekst jest skrótem jego
publikacji, które ukazały się na
portalu VRT Nieuws.

Dlaczego, od wieków
tolerancyjny i
wielokulturowy kraj,
taki jak Polska, zamyka
drzwi dla imigrantów?
Do 2020 roku Polska otrzyma ponad 80 miliardów euro z funduszy
europejskich. I tym samym staje
się największym odbiorcą netto w
całej Unii. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Polska przeszła prawdziwą transformację. Gdziekolwiek
spojrzysz, widać europejskie pieniądze. Nowe autostrady, stacje
benzynowe, stadiony, lotniska,

ścieżki rowerowe, place zabaw dla
dzieci. Unijne pieniądze docierają
do najmniejszej wioski od zachodu na wschód.
Podsumowując: Polska powinna
być za to wdzięczna. Ale… rozwój
Polski przynosi korzyści nie tylko
samej Polsce. Niezliczone firmy
z Europy Zachodniej zarabiają
nie na kawałek chleba, tylko na
bardzo dużo bochenków chleba.
Około 600 flamandzkich firm znalazło w Polsce atrakcyjny rynek
zbytu.
Firma budowlana CFE jest jednym
z gigantów w Polsce. Deweloper
projektu GHELAMCO prowadzi w
Polsce działalność wartą miliardy
euro. Chodzi o budowę i wynajem
budynków biurowych. W nadmorskiej miejscowości Darłowo
grupa flamandzka buduje nowy
Nieuwpoort z pięknymi apartamentami, promenadami i
mariną. Kolejna inwestycja to
Plopsaland, zupełnie nowy park

Polska przyjmuje do siebie ludzi
z sąsiedniej Ukrainy z otwartymi
ramionami. Według niektórych
szacunków w Polsce jest już od kilkuset tysięcy do dwóch milionów
Ukraińców. Większość z nich to
uchodźcy ekonomiczni, studenci i
pracownicy sezonowi. Łatwo znajdują pracę. Mówią podobnym językiem. Są grekokatolickimi, zakorzenionymi w tej samej katolickiej
tradycji co Polska. Na ogół są ciepło przyjmowani przez Polaków.
W 1990 r., po upadku komunizmu,
poziom życia i PKB na mieszkańca w Polsce i na Ukrainie były porównywalne. Dziś Ukraina to kraj
nękany przez korupcję, mający napięte stosunki z Rosją, wojnę domową na wschodzie kraju i kryzys
gospodarczy.
Dzisiaj Ukraińcy widzą Polskę
tak, jak polscy emigranci widzieli Niemcy na początku 2000 roku. Dla Ukraińców Polska to kraj
marzeń, stabilna demokracja, rozwój gospodarczy, jednym słowem
wszystko, aby rozpocząć nowe,
lepsze życie.
Dlaczego więc przy tak dużej liczbie ukraińskich imigrantów zarzuca się Polsce brak solidarności z UE? Nikt w UE, z wyjątkiem
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Polski, nie ma na swoim terenie
tylu imigrantów z Ukrainy.
Polska otwiera również drzwi dla
migrantów z Bangladeszu, Indii,
Nepalu, Wietnamu i z innych
państw azjatyckich. Polscy pracodawcy chętnie ich zatrudniają.
Dlaczego więc – pyta Peirs – polski
rząd nie chce otworzyć drzwi dla
imigrantów z północnej Afryki?
Odpowiada w ten sposób. „Polska
nie chce stać się portem tranzytowym dla migrantów w drodze
do Anglii. Nie ma polskiej wersji
dżungli w Calais. Polacy nigdy nie
cierpieli z powodu muzułmańskiego terroru i nie chcą cierpieć.
Polska ma co prawda niewielką
społeczność muzułmańską na
wschodzie kraju, gdzie mieszkają
potomkowie tzw. Tatarów krymskich. Społeczność muzułmańska
stanowi 0,7 procent ludności, jest
jednak doskonale zintegrowana.
Muzułmanie w Polsce mówią:
„jestem Polakiem, potem muzułmaninem”. Polska nie rozumie,
dlaczego ma rozwiązywać problemy, których zachodnia Europa nie
rozwiązała przez dziesięciolecia”.
I tu dotykamy kwestii przyjmowania imigrantów spoza Europy.
Belgijski dziennikarz przypomina,
że polska armia wzięła udział w
operacjach w Iraku i Afganistanie,
w których zginęło 43 polskich żołnierzy, a także ówczesny znany
korespondent wojenny Waldemar
Milewicz. To czyni Polskę, w
oczach bojowników IS, „krajem
krzyżowców”.
Mimo to Polacy nigdy nie cierpieli z powodu muzułmańskiego
terroru. Kraje i miasta,

w których
mieszka wielu muzułmanów, stają
się ofiarami terrorystycznych ataków. Paryż i Londyn, Manchester,
Bruksela… lista jest znana i praktycznie nie ma końca. W związku z
tym Polska powołuje się na względy bezpieczeństwa i nie chce dopuścić do napływu muzułmanów.

Entuzjastyczni
Europejczycy
Sondaże pokazują, że większość
Polaków chce dla imigrantów
utrzymać drzwi zamknięte. Ale
sondaże pokazują również, że
Polacy pozostają bardzo entuzjastycznymi zwolennikami Unii
Europejskiej. Polska jest nawet w
czołówce, jeśli chodzi o popularność Europy: ponad 70 procent
jest pro. Najprostsze wytłumaczenie miłości Polaków do Europy
byłoby takie, że UE daje Polsce
dużo pieniędzy. Ale ci, którzy znają
Polskę, wiedzą, że uważa się ona
za kraj na wskroś europejski i z
Europą dzieli długą historię.
Kilka przykładów. Przez stulecia
Polska była wyjątkowo tolerancyjnym i wielokulturowym krajem.
W 1569 r. powstała Unia Lubelska.
Polska została połączona z Litwą,
tworząc w ten sposób największy kraj, jaki kiedykolwiek znała
Europa, rozciągający się od morza
do morza, od Bałtyku po Morze
Czarne.
Na tym ogromnym obszarze mieszkali Polacy, Litwini, Ukraińcy,
Rosjanie, Białorusini, Niemcy i
Żydzi. Różnorodność dotyczyła
także religii: katolicy, protestanci, prawosławni, muzułmanie i
żydzi. W 1795 r. to gigantyczne
imperium rozdarte zostało przez
trzech sąsiadów: Prusy, AustroWęgry i Rosję.
W 1683 r. polski król Jan III
Sobieski pokonał Turków podczas
oblężenia Wiednia i tym samym
powstrzymał islamizację Europy.
Belgia pośrednio zawdzięcza
swoje istnienie Polsce. Podczas
rozbiorów Polacy buntowali się
na każdym kroku. Tak było i w listopadzie 1830 r., kiedy wybuchło
powstanie przeciwko Rosji. Car
musiał wysłać wojska do Polski,
by stłumić nowo nabytą niepod-
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ległość, dlatego nie mógł wysłać
ich do Belgii.
Do 1918 r. Polska nie istniała jako
państwo, ale dumni Polacy buntowali się na każdym kroku. Polski
język i historię potajemnie przekazywano kolejnym pokoleniom. W
latach 1918-1939 feniks powstał z
popiołów. A potem przyszedł czas
rasistowskiej bestialskiej brutalności nazistów, który widzieli
Polskę jako kraj niewolników a
Żydów jako podludzi – kontynuuje
swój wywód Belg.
Podczas II wojny światowej
Polacy dzielnie walczyli o wyzwolenie Europy. Polscy lotnicy
odnosili największe sukcesy podczas bitwy o Anglię przeciwko
Luftwaffe. Polski oddział czołgów
generała Stanisława Maczka wyzwolił znaczną część Zachodniej
Flandrii i Gandawy.
Po II wojnie geopolityczne
ustalenia Stalina, Churchilla
i Roosevelta zdecydowały, że
Polska przesunęła się na zachód.
Duże obszary wschodniej Polski
zniknęły w uścisku Stalina, stały
się częścią Ukrainy i Białorusi.
W zamian za to Polska otrzymała ziemie na zachodzie, należące
wcześniej do Niemiec. Ale emocjonalnie i politycznie, Polska nigdy
nie pożegnała się z zagrabionymi
terenami wschodnimi.
Później, w latach 80., Polska była
pierwszą, która wyzwoliła siebie i
Europę z jarzma komunizmu.
Marc Peirs zauważa: „To jedna ze
skaz w naszej europejskiej historii, że wspólna przeszłość jest tak
mało znana. Dlatego Polska nie rozumie, dlaczego ma rozwiązywać
problemy, których ich zachodni
koledzy nie rozwiązali przez dziesięciolecia”.
Tłumaczenie i opracowanie:
Anna Janicka
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Rozliczenia podatkowe za rok 2018
Terminy rozliczeń za rok 2018:
� Przez Internet: dla osób posiadających dowód belgijski: od maja do 13 lipca 2019
� Na formularzach papierowych: po otrzymaniu formularza do 28 czerwca 2019
� Przez księgowego, który posiada odpowiednie upoważnienie: do końca października
� Dla nie-rezydentów podatkowych po otrzymaniu formularza: do połowy listopada

Co należy zabrać ze sobą na umówione spotkanie w sprawie rozliczenia podatkowego?
Dla posiadających „id kaart” – trzeba ją mieć przy sobie razem z pinem do karty.
1. Dochody osiągnięte tylko na terenie Belgii bez odliczania żadnych ulg: wystarczy tylko mieć ze sobą „id
kaart” i pin do karty, ponieważ dochody osiągnięte na terenie Belgii znajdują się już na stronie urzędu
skarbowego.
2. Dochody osiągnięte poza Belgią, np. z pracy, z działalności gospodarczej lub emerytury; zaświadczenie
z urzędu skarbowego z Polski o dochodach na druku europejskim „Zaświadczenie kraje UE / EOG”, lub
zaświadczenie o dochodach i tłumaczenie na język niderlandzki.
Z Holandii „jaaropgaaf”.
3. Jeśli ktoś ma do odliczenia ulgi podatkowe, takie jak:
� dodatkowe ubezpieczenie emerytalne „pensioensparen” – atest z banku
� ubezpieczenie na życie „levensverzekering” – atest z banku lub ubezpieczalni
� dzieci do 12 roku życia, pozostające poza godzinami szkolnymi pod opieką szkoły lub świetlicy – atest ze
szkoły, żłobka lub ośrodka wakacyjnego
� alimenty – przelewy bankowe (za pierwszym razem zalecane jest dołączenie potwierdzenia stopnia
pokrewieństwa lub wyrok sądowy, zaświadczenie o zameldowaniu jeśli alimenty są wysyłane za granicę,
zaświadczenie ze szkoły jeśli dziecko ma więcej niż 18 lat)
� darowizny na instytucje charytatywne – atest z organizacji
� kredyt na dom lub mieszkanie – atest z banku
� zakup czeków usługowych ‘dienstencheques’ – atest z sodexo
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Osoby posiadające „id kaart” i pin, nie muszą przynosić atestów z kredytu i sodexo, ponieważ są one
dostępne online.
Inne atesty czy zaświadczenia mogą być dostępne online, ale nie zawsze są, lepiej więc mieć je przy
sobie.
Osoby, które nie posiadają dowodu belgijskiego „id kaart”, które były zameldowane w gminie w roku
2018, muszą poczekać na formularz papierowy. Urząd skarbowy będzie je wysyłał w drugiej połowie maja
2019. Jeśli ktoś do końca maja nie otrzyma formularza podatkowego, powinien z początkiem czerwca, udać
się do swojego urzędu skarbowego i o niego poprosić.
W takim przypadku, żeby uzupełnić deklarację, potrzebne są wszystkie dochody osiągnięte w roku 2018 w
formie papierowej (ﬁche z pracy, wakacyjne, chorobowe, ekonomiczne ze związków zawodowych, bezrobocie) i wszystkie odliczenia jak opisane powyżej, też w wersji papierowej.
4. Osoby nieposiadające meldunku w Belgii, które osiągnęły dochód podlegający
opodatkowaniu w tym kraju, albo osoby, które są zameldowane w Belgii, ale
chcą mieć w swojej deklaracji ulgę na żonę i dzieci mieszkające w Polsce, posiadają status nie-rezydenta podatkowego Belgii.
Za pierwszym razem trzeba się zarejestrować w urzędzie skarbowym dla nierezydentów w Brukseli i od tej pory, co roku, urząd skarbowy będzie wysyłał
deklaracje na podany adres.
Deklaracje dla nie-rezydentów urząd skarbowy wysyła we wrześniu, w październiku lub w listopadzie. Termin odesłania uzupełnionego formularza to najczęściej połowa listopada.
Po otrzymaniu formularza podatkowego trzeba go uzupełnić i odesłać dołączając do niego:
1. Dochody z Belgii – wszystkie zestawy roczne „ﬁscale ﬁches”
2. Dochody z Polski lub ich brak – „Zaświadczenie kraje UE / EOG” z urzędu skarbowego w Polsce (na zaświadczeniu powinien widnieć podział na dochody osiągnięte w Polsce i w Belgii)
3. Akt ślubu – druk europejski
4. Aktu urodzenia dzieci – druk europejski
5. Potwierdzenie wspólnego meldunku (gmina) – plus tłumaczenie
6. Zaświadczenie o dochodach żony lub ich brak – druk europejski „Zaświadczenie kraje UE / EOG”
7. Dla pełnoletnich dzieci dobrze jest dołączyć zaświadczenie o dochodach lub ich brak – druk europejski
„Zaświadczenie kraje UE / EOG” i zaświadczenia ze szkoły, że się jeszcze uczą.

Więcej informacji na temat ceny, godzin i dni przyjęć można znaleźć
na stronie www.bs-boekhouding.be

Serdecznie zapraszam,
Barbara Salwin
Nr licencji BIBF 30179023

Prins Boudewijnlaan 321, 2610 Wilrijk
TEL 0496/08.49.33
info@bs-boekhouding.be
www.bs-boekhouding.be
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Belgia: wiosenna ofensywa
w Ardenach – relacja
Zapraszam na wiosenny spacer po górach, pagórkach, polach i torfowiskach w belgijskich Ardenach. Nie bójcie się, nie zmęczycie się. Najwyżej trochę się pogubimy w ardeńskich lasach, ale co to za trekking bez choć symbolicznego pobłądzenia. Gotowi?

Dzień 1: Eupen

to wszak pojęcie względne.
Tutaj zaczynamy nasz
Postanowiłyśmy jednak zamozół. Przyjeżdżamy w
ufać Pani z agencji turystyczczwartek koło południa
nej wschodniej Belgii, która
(pociągiem z Brukseli,
kilkakrotnie zaznaczała, że
około 2 godzin) i mamamy tam nie iść.
my czas, żeby rozejrzeć
się po mieście. Eupen
Nasz szlak wiedzie częściojest stolicą Wspólnoty
wo przez lasy, potem długo
niemieckojęzycznej
przez torfowiska, a potem to
Belgii, tak więc mówili
już nie wiadomo gdzie, bo go
do nas po niemiecku,
gubimy chwilę po tym, jak wyco nigdy nie nastraja
powiadam znamienne słowa:
mnie optymistycznie.
Jest dużo lepiej, niż sądziłam,
Tak naprawdę na ulicy Na ardeńskim szlaku. Idziemy wzdłuż rzeki, więc trudniej się pod względem gubienia się.
zgubić, ale nie jest to niemożliwe
usłyszeć tu można kilka
Postanawiamy jednak nie wrajęzyków, bo miasto położone jest ludziach (nie tylko tych niemiec- cać do miejsca, w którym ostatni
około 15 kilometrów od granicy kojęzycznych). Nie wiem, czy wy- raz widziałyśmy nasze oznakoz Niemcami i Holandią, tak więc glądałyśmy na aż tak zagubione, wanie i przemy dalej do przodu –
niemiecki przeplata się z francu- ale zdarzało się, że ludzie sami zwiedzamy okoliczne wioseczki,
skim, niderlandzkim i flamandz- nas zaczepiali pytając, czy mogą wszyscy dziwnie na nas patrzą,
kim (których nie jestem w stanie pomóc. W trakcie całej naszej a my jesteśmy przeszczęśliwe,
odróżnić).
wędrówki spotykałyśmy ludzi bo świeci słońce, nie wiemy do
niezwykle życzliwych, pomoc- końca gdzie jesteśmy i jesteśmy
W Eupen znajdziemy wiele 18 i nych i otwartych – nieważne, czy umozolone. Jest pięknie!
19-wiecznych zabytkowych bu- szukałyśmy kościoła, szlaku czy
dowli. Region ten słynie również przystanku autobusowego.
Szczęśliwie, trochę po godz. 17.
z rozmaitych kulinarnych spedocieramy jednak do Ovifat,
cjałów, takich jak np. Eupener Przechodzimy przez most gdzie czeka na nas niespodzianPlatz (taki słodki chlebek), prze- Guerrier, cztery kilometry później ka – pani pracująca w schronisku
różne wędliny i kiełbasy (o, prze- mijamy zaporę de la Helle. Gdzieś (Belgijka) mówi trochę po polpraszam – wursty oczywiście) po drodze zaliczamy pierwsze zgu- sku! Wymieniamy więc grzeczbienie szlaku (jeszcze mniej więcej nościowe dzień dobry, dziękuję i
i piwo.
kontrolowane) i nawiązujemy zna- tym podobne, zjadamy pyszną
Dzień 2: Eupen – Ovifat jomość z dwoma Belgami, którzy kolację, pijemy belgijskie piwo i
(27 km)
planują przejść trasę podobną do idziemy spać, bo mozolne 27 km.
Zjadamy nasze wspaniałe śnia- naszej.
zrobiło swoje. Jutro atak szczytowy
danie, odbieramy prowiant na Po przejściu kolejnych 7 kilome- na najwyższy szczyt Belgii, trzeba
drogę i ruszamy przed siebie! Z trów dochodzimy do miejsca, w wypocząć!
pomocą dobrych ludzi mówią- którym musimy wybrać wariant,
cych po niemiecku (są tacy!) znaj- bo przejście głównym szlakiem Dzień 3: Ovifat –
dujemy nasz szlak GR573, który jest niemożliwe ze względu na Malmedy (24 km)
początkowo prowadzi leśną dro- podmokły teren. W sumie byłam Jesteśmy w pełni świadome powagą wzdłuż rzeczki la Helle. Przy bardzo ciekawa, co to znaczy, gi chwili. Za moment rozpocznie
okazji – kilka słów o dobrych że „przejście jest niemożliwe” – się mozolne podejście na dach
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Belgii, Signal de Botrange, całe
694 m. n.p.m.! Co prawda krajobraz dookoła jest zupełnie płaski
i trochę musimy same siebie przekonywać, że jednak jesteśmy w górach, no ale przecież takie są fakty!
Idziemy zdobyć szczyt należący do
Korony Europy!
No i w końcu jest! Jak wygląda dach Belgii? No cóż, przede
wszystkim, to w ogóle nie jest
góra. To punkt kulminacyjny, na
którym wybudowano kilka schodków, żeby to przynajmniej jakoś
wyglądało…

Na dachu Belgii...

Wkrótce emocje opadły, a my ruszyłyśmy dalej przez torfowiska
ku Malmedy. Szlak częściowo
poprowadzony jest drewnianymi
mostkami. Krajobraz jest, jakby to
rzec – dość monotonny, ale można
tu znaleźć to, czego zawsze poszukuję w górach (i pagórkach) – najzwyklejszy święty spokój.
Po drodze zahaczamy o ermitaż w
miasteczku Bévercé. Pustelnia istniała tutaj od 1446 roku, a obecny
budynek powstał w 18 wieku. W
środku znajduje się kapliczka, do
której można zajrzeć. Gdyby ktoś z
was chciał zostać
pustelnikiem,
śmiało polecam
tę kwaterę – nikt
się nie plącze
pod oknem, dookoła cisza, nawet trochę gór
gdzieniegdzie.
Boję się tylko,
że może nie być
Internetu.
Zanim zeszłyśmy
do Malmedy, zrobiłyśmy jeszcze
górską pętelkę
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dookoła miasta. To był moment,
w którym najbardziej czułam, że
jestem w górach, w swojskich
Beskidach. Samo Malmedy,
określane jako Brama do Hautes
Fagnes, to bardzo miła mieścina,
wydaje się, że to dobra baza na
dłuższy pobyt w tych rejonach.
Miasto było areną walk w czasie
ardeńskiej ofensywy z przełomu
lat 1944 i 45. Dokonano tu m.in.
masakry alianckich jeńców wojennych.

Dzień 4: Malmedy –
Butgenbach (24 km)
Dzień tradycyjnie rozpoczynamy od wypasionego śniadania,
a następnie z pomocą miejscowych znajdujemy nasz szlak.
Spacerujemy sobie idąc nawet
trochę pod górę. Mijamy stacje
drogi krzyżowej umieszczone na
wzniesieniu, a następnie szlak
prowadzi przez wieś i pola. Po
około 10 km mozołu dochodzimy
do zapory w Robertville. Teraz pozostaje nam iść cały czas wzdłuż
brzegu jeziora – bułka z masłem.
Nad jeziorem Robertville oczywiście gubimy się i zamiast iść
wzdłuż jeziora, zaczynamy iść
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Ardeny - krajobraz

wzdłuż strumyka (widzę te kpiące
uśmiechy). Na szczęście dość szybko się orientujemy, że coś jest nie
tak. Końcową część trasy pokonujemy ścieżką rowerową RAVel – to
świetnie przygotowana droga dla
rowerów, ale także turystów. Oj,
przydałby się rower, bo jesteśmy
już porządnie wymęczone (do tego
stopnia, że szłam i liczyłam kroki,
żeby tylko się czymś zająć).
Wieczorem docieramy w końcu
do miasteczka Butgenbach, gdzie

Ardeny - na szlaku

znów mówią do nas po niemiecku
i gdzie zjadamy nieprzyzwoicie dobry pięciodaniowy obiad.
Następnego dnia wracamy już
do domu, choć chętnie pomozoliłybyśmy się jeszcze trochę… To
był bardzo przyjemny wypad, w
sam raz na rozruszanie kości po
zimie. W pamięci zostanie mi na
pewno niespotykana życzliwość
ludzi, których spotykałyśmy po
drodze, świetna organizacja naszej wyprawy przez agencję turystyczną wschodniej
Belgii oraz swojskie sielskie krajobrazy Ardenów.
Chwilami czułam się
tam jak w domu – na
beskidzkich pagórkach
lub na mazowieckiej wsi.
Nie będę Was na pewno
przekonywać, że to była
przygoda życia. Nie musicie rzucać wszystkiego
i jechać w Ardeny. Ale
jeśli przypadkiem kiedyś
zdarzy się tak, że zamieszkacie w okolicy, to wpadajcie śmiało, nie będziecie
żałować.

Signal de Botrang

W trakcie tego wyjazdu mozół nie miał za dużo
do roboty. Jedyną trudnością mogły być odległości,

jakie pokonywałyśmy – w ciągu 3
dni zrobiłyśmy prawie 80 kilometrów, ale suma przewyższeń jest
zawstydzająca. Trochę błota i kilkukrotnie zgubiony szlak (ale nie
spektakularnie!) pozwalają przyznać skromne 2 punkty w skali
mozołu. Idealna wiosenna pogoda oraz nieprzyzwoicie smaczne
i obfite posiłki uniemożliwiają
przyznanie wyższej noty. No i nie
było kabanosów na szlaku!
PASMO: Ardeny
SZCZYT: m.in. Signal de Bortange
WYSOKOŚĆ: 694 m. n.p.m.
ATAK SZCZYTOWY: 25.03.2017 r.
POCZĄTEK SZLAKU: Eupen
KONIEC SZLAKU: Butgenbach
Serdecznie zapraszam do
śledzenia mojego bloga:
www. musmozolu.com!
Agnieszka Legat
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Muzea w Antwerpii cz. 1
Można powiedzieć, że Antwerpia to miasto muzeów, jest ich tu kilkanaście. Najbardziej znane, które przyciągają tłumy turystów i są wizytówką miasta, to oczywiście
Rubenshuis, MAS i Red Star Line. Ale w Antwerpii jest jeszcze kilka innych bardzo
ciekawych muzeów, które warto w wolnej chwili odwiedzić, bo każdy znajdzie takie,
które odpowiada jego zainteresowaniom. Oto lista antwerpskich muzeów i krótki ich
opis:

Museum De Reede
Tuż nad rzeką, blisko zamku znajduje się muzeum, którego główną
kolekcję stanowi 150 prac trzech
wielkich mistrzów grafiki. Są
to: Francisco Goya (Hiszpania),
Félicien Rops (Belgia) i Edvard
Munch (Norwegia). W kolekcji
znajdują się też prace innych artystów, ale wszystkie dzieła są
wykonane na papierze: ryciny,
litografie, grafiki, rysunki.
www.museum-dereede.com

jąc do muzeum MAS, na każdym
piętrze jest inna wystawa tematyczna. Jak w każdym muzeum,
tak i tu znajdziemy ekspozycje
stałe, które na poszczególnych
piętrach tworzą opowieść o historii miasta, portu, żeglugi i handlu
oraz tradycyjnej sztuki z poszczególnych kontynentów.
www.mas.be
dzi. Wśród pasażerów było wielu
Polaków, bo bilety na rejs można
było kupić też w biurze podróży w
Warszawie.
www.redstarline.be

Het MAS, het Museum
aan de Stroom
MAS to więcej niż muzeum, to
obiekt, w którym – i obok którego – można spędzić kilka godzin,
bo otoczenie MAS to miejsce dla
wszystkich. Tu jest pawilon portu, tu znajduje się het Paviljoen
Antwerpen Morgen, w którym jest
ekspozycja o wizji rozwoju miasta,
czyli jak Antwerpia będzie wyglądała w przyszłości, gdzie i jakie
projekty są realizowane. A wraca-

Het Rubenshuis

Red Star Line Museum
To muzeum, które opowiada historię tych, którzy podróżowali
do Ameryki dla przyjemności, w
interesach lub w poszukiwaniu
lepszego jutra, zostawiając tu, w
Europie, swoje dotychczasowe
życie. Red Star Line to była
firma żeglugowa, która oferowała regularne połączenia
między Antwerpią a Nowym
Jorkiem oraz Antwerpią a
Filadelfią. W okresie działalności linii Red Star Line,
czyli w latach 1873-1935 z
Antwerpii do Ameryki wyjechało ponad dwa miliony lu-

Dom Rubensa to najważniejsze
i najbardziej znane muzeum
Antwerpii. Tu mieszkał, tworzył i
spędzał wolny czas z rodziną Peter
Paul Rubens, światowej sławy malarz epoki baroku. Kolekcja muzeum to wspaniałe obrazy nie tylko
Rubensa, ale też innych mistrzów
jak Frans Snijders, Willem van
Haecht, Jacob Jordaens, Matthijs
van den Bergh, Jan Brueghel,
Adriaen Brouwer, Anthony van
Dyck. Po obejrzeniu wspaniałych
obrazów i wnętrz można posiedzieć na ławce w ogrodzie, który
jest częścią muzeum.
www.rubenshuis.be
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M HKA
Het Museum van Hedendaagse
Kunst Antwerpen (M HKA) to
muzeum sztuki współczesnej,
filmu i kultury wizualnej, w którym prezentowane są dzieła
współczesnych artystów różnych
dziedzin sztuki, często są to prace artystów multimedialnych.
M HKA to nie tylko muzeum, to
miejsce, w którym odbywają się
wykłady, koncerty i debaty. M
HKA oferuje ciekawy program i
różne formy poznawania sztuki
dla dzieci oraz rodzin z dziećmi,
jak np. Zondag voor jong en oud
− Intergenerationeel gesprek en
Salon czy Het Salon.
www.muhka.be

Het FOMU
Fotomuseum
Muzeum w całości poświęcone fotografii, bo w kolekcji znajdują się
nie tylko archiwalne zdjęcia, ale
też sprzęt fotograficzny. Jednak
najważniejsze są zdjęcia, które
pokazują fotografię w szerszym

kontekście społecznym
i kulturowym, a nie tylko jako dziedzinę sztuki.
W muzeum organizowane są wystawy sławnych
fotografów, ale też wystawy tematyczne, które
są poświęcone konkretnej dziedzinie fotografii
(dziennikarskiej, mody,
reklamowej etc.)
www.fotomuseum.be

Het Museum
Plantin-Moretus
Wizyta w tym muzeum to podróż
w czasie do złotego XVI wieku
w Antwerpii, do domu i pracowni francuskiego introligatora i
drukarza Christopha Plantina.
Założył on oficynę wydawniczą
Officina Plantiniana, a po jego
śmierci firmą kierował jego współpracownik i zięć Jan Moretus. W
muzeum znajdują się oryginalne
prasy drukarskie, w tym dwie
najstarsze na świecie, oryginalne
czcionki oraz inne narzędzia używane w drukarni przed wiekami.
Osobną część zbiorów muzeum
stanowi kolekcja ponad 600 manuskryptów oraz ponad 25 000
prac wydrukowanych przed 1800
rokiem.
www.museumplantinmoretus.be

Het museum
Mayer van den Bergh
Niedaleko domu Rubensa i ulicy
Meir znajduje się małe i przytulne, ale bardzo ciekawe muzeum,
które właściwie stworzył jeden
człowiek – Fritz Mayer van den
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Bergh. Był on synem jednego z
najbogatszych przedsiębiorców w
Antwerpii w XIX wieku, a posiadany majątek pozwolił mu rozwijać
jego pasję – kolekcjonowanie dzieł
sztuki. Gdy zmarł, jego matka postanowiła założyć muzeum, aby
inni też mogli podziwiać bogatą
kolekcję syna. Kolekcja muzeum
to nie tylko obrazy, jak słynny De
Dulle Griet (Szalona Małgorzata,
albo Szalona Gocha) Bruegela ale
też meble, tapiserie oraz wyroby z
kości słoniowej.
www.museummayervandenbergh.be

Het Maagdenhuis
W dawnym sierocińcu dla dziewcząt możemy dziś podziwiać obrazy wielkich mistrzów jak: Rubens,
Van Dyck i Jordaens, ale nie tylko,
bo tu znajdują się też eksponaty
związane z tym miejscem, czyli sierocińcem: przedmioty codziennego użytku sierot, jak np. naczynia
i ubrania.
www.maagdenhuis.be
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Z życia polskiej szkoły
Zapisy uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli
z siedzibą w Antwerpii
Szanowni Państwo,
informujemy, że zapisy uczniów do szkoły polskiej w Antwerpii na rok szkolny 2019/2020 rozpoczynają
się od dnia 01 marca 2019 r. i trwają do 30 maja 2019 r.
Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2019 ukończony siódmy rok życia. Dzieci sześcioletnie będą
przyjmowane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i w miarę posiadania wolnych miejsc.
Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, dostępnego
on-line na stronie internetowej szkoły, pod adresem: www.antwerpia.orpeg.pl w zakładce „Zapisy
uczniów”.
W ciągu dwóch tygodni po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego otrzymacie Państwo na podany w kwestionariuszu adres mailowy potwierdzenie
rejestracji ucznia oraz informację o dacie zebrania z rodzicami.
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie szkoły
lub mailowo, pisząc na adres e-mail: spk.antwerpia@gmail.com.

Finał dyktanda polonijnego w Beneluksie
W sobotę 30.03.2019 r. odbył się w naszej szkole finał Dyktanda
Polonijnego w Beneluksie.
W czterech kategoriach wiekowych:
- 8-9 lat,
- 10-12 lat,
- 13-15 lat,
- 15+ lat,
zmierzyli się nasi
najlepsi podopieczni,
wybrani wcześniej
w eliminacjach szkolnych. Z 86 osób w I etapie szkolnym
Dyktanda wyłoniono 12 uczniów, którzy wykazali się nie
tylko doskonałą znajomością zasad ortografii i interpunkcji
polskiej, ale również wyczuciem językowym. To właśnie oni
wzięli udział w finale konkursu.
Do dzieci z naszej placówki dołączyli w rywalizacji o tytuł Polonijnego
Mistrza Ortografii Polskiej uczniowie z Gent.
Napisane przez wszystkich finalistów prace sprawdzane są teraz
przez jury konkursowe. My zaś trzymamy mocno kciuki, by jak
co roku, wśród osób wyróżnionych znaleźli się nasi podopieczni.
Warto wspomnieć, że Dyktando Polonijne w Beneluksie organizowane jest już po raz trzeci, a swoim honorowym patronatem objęła
je w tym roku ponownie Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.
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Szkoła, praca, życie
i nauka francuskiego
Wiosna się zrobiła i klienci zabrali się za remonty. Jak klient rozwali pół domu, to
raczej nie ma sensu sprzątać. Mówią więc, żebym się nie fatygowała. Pracowanie dla
największego biura dienstecheques we Flandrii ma to do siebie, że prawie zawsze
uda się im znaleźć dla mnie zastępstwo. I bardzo dobrze, bo zawsze to jakaś odmiana,
a i ludzi nowych można poznać.
Na początku kariery wśród „tańczących z miotłami” miałam
strasznego cykora, jak mi kazali
iść do nowych ludzi. Teraz to lubię. W tym tygodniu poznałam
niesamowitą parę staruszków. Nie
wiem o nich za dużo ale to, co zaobserwowałam przez te 4 godziny,
bardzo mi się spodobało.
Gdy przyszłam do nich, dziadzio
był podłączony do jakiejś fikuśnej
aparatury. Babunia przydreptała z
balkonikiem otworzyć mi drzwi.
Na schodach zauważyłam zamocowane elektryczne krzesełko do
wyjeżdżania na górę. Wcześniej widywałam to ustrojstwo tylko w filmach, a tu wielu ludzi, bynajmniej
nie bogatych, ma
je w domu.
Babunia podreptała do salonu,
gdzie miała już
przygotowane wiadro z
ciepłą wodą
i mydłem
(oni na wszystkie

produkty mówią mydło). Kazała
umyć skórzane kanapy. Potem
pozadawała jeszcze kilka innych
standardowych czynności i zarządziła przerwę. Zaczęła się wypytywać o to, skąd jestem, jak długo
tu mieszkam, czy mam dzieci itd.
Powiedziała, że jej stała sprzątaczka też nie mówi jeszcze dobrze po
niderlandzku, ale też jest bardzo
miła.
Opowiadała też, że oboje są chorzy, że czeka ją niedługo operacja i że się boi… Dziadzio w tym
czasie wstał i przesuwając stopy milimetr po milimetrze poszedł na spacer z balkonikiem.
Przejście przez salon i kuchnię
zajęło mu dobrych parę minut.
Spytacie, co niby jest takiego
nadzwyczajnego w tej parze
schorowanych staruszków? Ich
niesamowita pogoda ducha,
emanujący z nich spokój, wewnętrzna radość i zadowolenie
z życia. Obydwoje uśmiechnięci
tak zwyczajnie, naturalnie, a nie
na pokaz. Ja widzę takie rzeczy

bardzo wyraźnie za pomocą mojego trzeciego oka zwanego też
superwrażliwością emocjonalną
czy empatią.
Do siebie cały czas odnosili
się z miłością i serdecznością.
Uwielbiam odwiedzać takich ludzi, którzy cieszą się tym, co mają. Mam wielu takich klientów i
uwielbiam u nich sprzątać. Ich
spokój i radość ładuje mi baterie
i daje wiele nadziei na przyszłość.
Patrząc na szczęśliwych ludzi w
różnym wieku, wiem, że można
być szczęśliwym do końca swoich dni mimo wszystkich przeżyć,
operacji, chorób, niedogodności,
problemów ze wzrokiem, słuchem
i poruszaniem się.
Mam nadzieję, że i ja nigdy
nie przestanę cieszyć się życiem, odnajdować we wszystkim pozytywy i okruchy szczęścia bez względu na wszystko.
Jestem uzależniona od pogody.
Teraz, kiedy jest słonecznie, ciepło, od razu świat jest lepszy…
Nawet jak w środę wyciągnęłam
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w pośpiechu swój elektryczny rower z kanciapy i zobaczyłam, że
ma kapcia, to tylko się uśmiechnęłam i wzięłam zwykły rower.
Jakby padało i wiało, to klęłabym,
na czym świat stoi. A tak, to popedałowałam zacnie te 10 km bez
wspomagania.

Jutro napiszę maila, to może w
przyszłym tygodniu przyjadą i
naprawią mi rower. Dlaczego sama tego nie zrobię? Bo naprawy
wszelakie mam gratis od pracodawcy, a jak mechanik przyjeżdża
zmienić dętkę, to rzutem na taśmę
robi kompletny przegląd, podociąga hamulce, naoliwi, wymieni też
lampę która niedomaga, a nawet
silnik, jeśli uzna za stosowne. On
ma na tym biznes, ja za to nie płacę, a mam zrobione – oboje korzystamy, a koszty ponosi biuro.
Przy takich rowerowych niedomaganiach utwierdzam się
w przekonaniu, że mając tylko
zwykły rower, za Chiny Ludowe
nie byłabym w stanie pracować
na cały etat mając klientów w takich odległościach, jak mam. Już
w środę, jak dojechałam na miejsce do klienta, moje mięśnie ud
zaczęły odmawiać posłuszeństwa.
Tak czasami jest – nagle mięśnie
przestają działać, luzują się i można się wywalić. Choć wolę to, niż
skurcz, po którym nie można chodzić przez trzy dni.
Być może znowu piję za mało wody, choć staram się pić i pić, bez
względu na to czy mi się chce, czy
nie. Ale czasem człowiek śpieszy
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się i przegapi porę pojenia. A zużycie wody jest ogromne przy fitnessie 9 godzin dziennie codziennie.
Taka tam Lewandowska czy inne
gwiazdeczki telewizyjne mogą
nam – „tańczącym z miotłami” –
co najwyżej buty wiązać.

w Internecie widziały). W domu
nikt nie znał tego języka i nikt
nam nie mógł pomóc w jego nauce, ale coś tam się naumieliśmy.
Dziś rozumiem, jak ludzie mówią
po angielsku i rozumiem pisany
tekst. Nie umiem nic powiedzieć.

A teraz opowiem, jak normalna inaczej znajduje motywację do nauki języka. Bo
zapisałam się na francuski
bez specjalnego przekonania,
głównie z myślą o Najstarszej.

Trzy lata uczyłam się też w liceum
niemieckiego i chyba dobrze opanowałam podstawy. Trochę rozumiem, jak próbuję coś czytać w
necie, ale niewiele. Umknęło.

Owszem podoba mi się ten język, chcę się go nauczyć choć
trochę, chcę rozumieć, co
Frankofony (których tu coraz
więcej i więcej) mówią i co piszą
na FB, chcę jeździć do Brukseli,
Walonii i Francji i tam się dogadywać po francusku, bo inaczej
patrzą na ciebie, jakbyś im ojca
naleśnikiem zabiła i są niemili.
Ten język jest na razie dla mnie bardzo trudny. Jest to też szósty język,
jakiego się uczę w swoim życiu.
Po nauczeniu się ojczystego, 7
lat uczyłam się rosyjskiego, kilka
lat korespondowałam nawet z rówieśniczkami z dawnego Związku
Radzieckiego. Ten język był dla
mnie łatwy, bardzo chętnie się
go uczyłam i cieszyło mnie, że go
umiem. Do dziś potrafię czytać po
rosyjsku i trochę rozumiem, jak
koleżanki gadają, ale z mówieniem
ciężko. Mam w planach powtórzyć
sobie rosyjski z Internetem, ale nie
wiem kiedy.
Następnie był angielski. Jak tata
kupił Atari, to siłą rzeczy trzeba
było choć trochę słów w tym języku sobie przyswoić.
Uczyłam się
z bratem w
domu z książek i kaset
(takie coś co
moje dzieci tylko

Po angielskim i niemieckim nauka niderlandzkiego przyszła
stosunkowo łatwo i dziś nieźle gadam, czytam i piszę. Do perfekcji
brakuje dużo (o wiele za dużo jak
na mój gust), ale daję radę. Nasz
dialekt też coraz bardziej ogarniam, a dialekty flamandzkie do
niderlandzkiego mają się tak, jak
śląski do polskiego – niby ten sam
język, a ni diabła nie rozumiesz, z
tym że tu na każdej wsi inny dialekt.
Jednak francuski jest zupełnie
inny, niż te, które znam, pokręcony na maksa. A ja wpadam na te
lekcje z biegu, prosto po robocie i
pół godziny zajmuje mi zrozumienie gdzie jestem i po co tu w ogóle przyszłam… To nie jest bułka z
masłem. O, nie.
Do tego mam w grupie dwie „diwy” – mamę z córką. Nie lubię ich
od pierwszego spojrzenia (moje
trzecie oko nigdy się nie myli co
do ludzi!). Nic mi nie zrobiły, ale
ich nie cierpię. Zawsze siedzę za
nimi i mimowolnie je obserwuję.
Nie da się nie zauważyć, kiedy
ktoś na każdym kroku, każdym
gestem i słowem pokazuje, że
ma się za bógwieco, czuje się ważniejszy i lepszy.
Z obserwacji świata
wiem, że im większy
idiota, tym większe
ma o sobie mniemanie.
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Kurs z założenia (i
opisu) miał być przeznaczony dla kompletnie zielonych, którzy
nigdy, przenigdy nie
mieli do czynienia z
językiem francuskim.
Tymczasem okazuje
się, że większość grupy mówi po francusku
i to – wydaje mi się –
całkiem dobrze. Być
może jest to Kali jeść,
Kali pić, ale spokojnie
o wszystko pytają po
francusku, luzacko
odpowiadają na pytania, no i co najważniejsze – dużo
rozumieją.
Tymczasem ja, moja córka i dziewczyna z Ukrainy (która niedawno
przyjechała do Be i uczy się jednocześnie niderlandzkiego i francuskiego), nie rozumiemy ani połowy z tego, co baba gada. Byłoby ok,
gdyby i reszta nie rozumiała, albo
przynajmniej na każdym kroku
nie udowadniała, że my jesteśmy
te nierozgarnięte.
Na dodatek nauczycielka poleca
zawsze jednej z diw przetłumaczenie dla konkretnej osoby czegoś
na niderlandzki. A te są przeszczęśliwe. Popisują się, co zwyczajnie rzuca się w oczy, jak dzieci z
przedszkola a nie dorosłe kobiety.
Córcia ma ponad 20 lat, a mamusia pod pięćdziesiątkę. Obie są
rodowitymi Belgijkami i
obie musiały mieć francuski obowiązkowo w
szkole od piątej klasy
do końca szkoły średniej, co daje jakieś 8-9
lat nauki języka.
Zastanawiam się, co
one zatem robią na
kursie dla całkowicie początkujących?
Przyszły się popisywać?
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Jednak na ostatniej lekcji
diwy przegięły i postanowiłam, że ja nie tylko nie
zrezygnuję z kursu, ale w
czerwcu będę mieć lepsze
wyniki niż te dwie panie
razem wzięte, które działają mi na nerwy w każdej
sekundzie lekcji, a nawet
– poza lekcjami.

Mało tego, odnoszę często wrażenie, że nauczycielka prowadzi
lekcje właśnie dla nich dwóch –
pędzi z materiałem i nie patrzy,
czy wszyscy nadążają. A nie nadążają, bo jak wyszła na przerwę
(a diwy za nią) to wywiązała się
dyskusja na ten temat i cała reszta grupy stwierdziła, że coś tu jest
nie tak. Postanowiono poczekać
na właściwego nauczyciela, bo
ta pani jest tylko na zastępstwie.
Najstarsza po ostatnim teście powiedziała, że więcej nie idzie, bo
to jest za trudne i ona nic nie rozumie. Aż się dziecko rozpłakało.
Ale pójdzie jeszcze sprawdzić, jak
będzie z tą drugą nauczycielką. Ja
też jestem ciekawa, bo jakby nie
patrzeć, nie zapłaciłam tych 200 €
po to, byśmy chodziły posiedzieć jak
na tureckim
kazaniu i by
oglądać popisy dwóch
zmanierow a ny ch
belgijskich
panienek.

Tłumaczyły mi, że za
tydzień lekcje nie są w
środę tylko we wtorek.
Zwracały się do mnie
jakbym była jednocześnie
głuchoniema, ślepa i niedorozwinięta, (wiadomo polska
sprzątaczka która nie mówi perfekcyjnie NAWET po niderlandzku, musi być bardzo, ale to bardzo
głupia). Mówię do nich w miarę
spokojnie, że „wiem, ale raczej nie
przyjdę, bo mam zebranie rady rodziców”, a mamusia przewracając
oczami powiedziała do córki, że to
strasznie dziwne, że taka jak ja i
rada rodziców… i w ogóle…
Nie wiem, czy dotrwam do końca tego kursu. Straszna kicha.
Zobaczę, jak będą wyglądać lekcje
z inną babką, żeby było śmieszniej
– z Hiszpanką. Może sama będę
chodzić na kurs i potem raz czy
dwa razy w tygodniu będziemy z
Najstarszą razem uczyć się w domu na podstawie tego, czego ja się
nauczę na lekcji. Bo jeśli lekcje
mają być dla niej stresem, to nie
ma sensu się męczyć. Mnie to tam
w biedronki, czy się nauczę, czy
nie. Tylko tych dwóch stówek żal…

Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi znajdziecie na
blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be i w dalszych numerach “Antwerpii po polsku“.
Magdalena B-P
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Naukowcy o medytacji
Choć każdy okres w historii miał swoje tabu i „nie wszystko było dla wszystkich”,
oficjalna nauka obecnie zajmuje się zagadnieniami, które do niedawna były lekceważone i wyśmiewane przez oficjalne autorytety jako „dziwaczne i niepotrzebne”, lub
nie odnoszono się do nich publicznie, jak gdyby ich nie było.
stanowi rodzaj spokojnej obserwacji, a jej nazwy nawiązują do „patrzenia”: dhjana (od czasownika
„dhiyate” – patrzeć umysłem), vipassana (od „vi-paśyate” – obserwować).

Medytacja, występująca w każdej z głównych religii i w wielu
starożytnych oraz współczesnych filozofiach, jest od pewnego czasu przedmiotem badań naukowych, a ich wyniki
są publikowane w majestacie
aprobaty szacownych instytucji na świecie, także w Polsce,
jak np. Polska Akademia
Nauk lub Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Istota medytacji

Dlatego w mediach natrafiamy na
takie np. informacje: „Naukowcy z
Uniwersytetu Harvarda postanowili sprawdzić, jak mózg i jelita
reagują na praktykowanie medytacji”. „Relacje między medytowaniem a zmianami w substancji szarej [w mózgu] badano w
Massachusetts General Hospital”.

oddajemy, to kwestia bardzo indywidualna.

Co to jest medytacja?

Pojęcie „odmienny stan świadomości” brzmi tajemniczo i bywa
traktowane nieufnie, co wypływa
ze zwykłej niewiedzy, a nawet kojarzy się z kuku na muniu na skutek wąchania kleju. Tymczasem
odmienność stanu umysłu polega tu na wyciszeniu go i oczyszczaniu z rozmyślań np. na temat
cen w sklepie, co może być dla
nas nienormalne, bo „normalne”
jest codzienne zamartwianie się i
obawa o jutro.

Oto kilka definicji, które pomogą
nam lepiej zrozumieć istotę medytacji:
Medytacja jest to ćwiczenie się w
nieuleganiu rozproszeniom.
Medytacja, czyli oczyszczenie
umysłu z jakichkolwiek myśli oraz
wprowadzenie go w stan wyciszenia i spokojnej obserwacji.
Medytacja jest uwolnieniem od
emocji, analizowania tego co było
i prognozowania tego, co może się
zdarzyć. To obserwowanie „z dystansu” naszych myśli, dźwięków
otoczenia, skoncentrowanie się na
spokojnym oddechu czy poszczególnych częściach ciała. Technik
medytacji jest wiele. Pozycja ciała,
czas i pora dnia, w której jej się

Medytacja (łac. meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie,
namysł) – praktyki polegające na
ćwiczeniu umysłu lub wprowadzaniu się w odmienny stan świadomości.

„W niektórych szkołach filozoficznych wręcz zaleca się
oczyszczenie umysłu z jakichkolwiek myśli i wyobrażeń,
np. Jogasutry Patańdźalego w
ten sposób definiują praktyki jogi: yogaś ćitta vritti nirodhah
(joga to zatrzymanie aktywności
umysłu). Ten rodzaj medytacji

Najpowszechniejszym błędem jest
rozumienie medytacji jako pewnej
aktywności umysłu – „medytuję, to
znaczy, że coś robię”. Tymczasem
każdy rodzaj medytacji rozpoczyna się od „nic nierobienia”. Czyli
cisza, spokój, zero aktywności.
Myślenie, że nic nie ma w moim
umyśle, jest wciąż myśleniem o
czymś. W jaki sposób myśleć o
niczym? – Nie myśleć wcale.
Jest to trudne, bo mózg bywa przez
nas traktowany podobnie jak inne
elementy ciała: skoro mam język,
to muszę ciągle mówić. Jeśli mam
nogi, to muszę ciągle chodzić…
Zrozumienie całej sprawy polega
więc na tym, że mózg jest jednym z
wielu organów i powinien być używany wtedy, kiedy jest potrzebny.
Niezależnie od rodzajów i sposobów medytacji – jak np. powtarzanie mantr, wizualizacja, słuchanie
muzyki, różne ćwiczenia fizyczne
w joga – sprowadza się ona do tego samego. Chodzi o osiągnięcie
odpowiedniego stanu umysłu i
świadomości.
„Medytacja ma efekt uspokajający
i kieruje uwagę do wnętrza praktykującego, aż zostanie osiągnięty
stan całkowitej świadomości, opisywany jako «bycie przebudzonym
wewnątrz, nie będąc świadomym
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niczego poza świadomością samą
w sobie» ”.

Cele i efekty
Można przytoczyć ich wiele, ale
to i tak nie wyczerpuje wszystkich możliwości, gdyż mózg i
świadomość ciągle są poznawane podobnie jak mechanizmy
funkcjonowania naszego ciała,
więc praktycznie nie wiemy, jakie jeszcze możliwości kryją się
w medytacji. Możliwe, że właśnie
medytacja jest jedynym sposobem
na ich poznanie.
Oto kilka przykładów efektów fizjologicznych:
- Zmniejszone ciśnienie krwi
- Wolniejsze tętno
- Zmiana częstotliwości fal mózgowych
- Zmniejszenie stężenia kwasu
mlekowego we krwi
- Wyższy poziom dopaminy w mózgu
- Obniżony poziom kortyzolu
- Redukcja ryzyka wystąpienia
choroby serca oraz udaru
- Poprawa struktury mózgu (więcej
fałd w korze mózgowej) i większe
możliwości przetwarzania informacji, w tym efektywniejsze uczenie się)
- spowolnienie procesu starzenia
się komórkowego
- Zwiększenie sił i energii życiowych

Efekty psychologiczne,
np.:
- Poczucie harmonii umysłu
- Poprawa uwagi i zwiększony iloraz inteligencji
- Zwiększona umiejętność szybkiego przywoływania informacji
z pamięci
- Zwiększona kreatywność
- wspomaganie leczenia uzależnienia od alkoholu i narkotyków
- uwalnianie się od stresu

Czy medytacja leczy?
To tak, jakby sądzić, że chodzenie
do lekarza leczy. Tymczasem leczy
kuracja, która przez lekarza jest
zastosowana u chorego pacjenta.
Lekarstwo, kiedy leży na półce
w aptece, też nie leczy do czasu,
aż zostanie zażyte i przetworzone
przez organizm chorego.
Tak więc medytacja nie leczy.
Medytacja pomaga w osiągnięciu
stanu równowagi przez organizm
człowieka. Wszystko w kosmosie
dąży do równowagi. Nasz organizm też… jeśli mu na to pozwolić.
Nie musimy dodawać, że choroba
jest właśnie zaburzeniem stanu
równowagi organizmu, a dobre
zdrowie jest naturalnym stanem
rzeczy, który organizm stara się
utrzymywać, a jeśli zostanie zaburzone, to jest stanem rzeczy, do
którego nasz organizm dąży.
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Ostatnie badania wykazały, że
oddawanie się ćwiczeniom relaksacyjnym typu joga, medytacja a
nawet samo ćwiczenie w byciu
uważnym, powoduje cofanie niekorzystnych zmian w DNA zachodzących pod wpływem stresu na
poziomie molekularnym.
– Inne badania pokazują, że już
po dwóch tygodniach treningu
medytacji, trwającej tylko 6 minut, zmienia się struktura mózgu. Medytacja wspomaga rozwój
szarej istoty w korze mózgu, która
odpowiada za nasze umiejętności
samokontroli, koncentrację oraz
inteligencję emocjonalną – mówi
Patrycja Sławuta, psycholog, założycielka startupu Self Hackathon,
na co dzień mieszkająca w USA.
„…medytować można zawsze i
wszędzie – czekając w kolejce, w
metrze, czy przed spotkaniem”.
„Kwiat lotosu rozkwita ponad powierzchnią wody nietknięty przez
jej nieczystości. Podobnie, poprzez
medytację, każdy może żyć w tym
świecie nietknięty przez jego niepokoje”.
Michał Nowacki
Źródła:
collective-evolution.com
tylkonauka.pl/wiadomosc/
businessinsider.com.pl
sekrety-zdrowia.org
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Mało znane przyprawy, które
warto mieć w swojej kuchni
Nieodłącznym atrybutem kuchni są aromatyczne zioła i przyprawy, które nadają potrawom specyficzny charakter. Na ogół używamy kilku sprawdzonych produktów, ale
czasem warto przełamać kulinarną rutynę i sięgnąć po mniej znane przyprawy, które
sprawią, że nasze potrawy nabiorą innego smaku i koloru. Sól wędzona, jałowiec, estragon czy harrisa mogą zdziałać cuda, pomogą wyczarować smaczne i zdrowe dania.
Jakie zioła i przyprawy warto
wprowadzić do kuchni?

Zacznijmy od tych
bardziej egzotycznych
Harrisa: tradycyjny dodatek do potraw w kuchni Tunezji czy Libanu.
Jest to ostra pasta z papryki, chili
i czosnku, czasami z pomidorami,
często z kminem rzymskim, kminkiem, kolendrą, nierafinowanym
olejem lub dobrą oliwą. Im więcej
zawiera w sobie oliwy, tym jest
łagodniejsza, dlatego warto dodawać ją do dań smażonych lub
pieczonych. Stosuje się ją również
jako dodatek do makaronów, zup,
ziemniaków, kanapek i kuskusu.
Dobrze komponuje się z rybami i
mięsem. Harrisa dostępna jest w
tubkach, puszkach i torebkach.
Garam masala: znana głównie w
Indiach mieszanka zmielonych
przypraw, składająca się przede
wszystkim z kolendry, kminu
rzymskiego, kardamonu, czarnego pieprzu, oraz liści laurowych,
goździków, cynamonu, gałki
muszkatołowej i pieprzu Cayenne.
Garam masala ma mocny wspaniały smak i aromat, który zawdzięcza podprażaniu części ziół.
Przyprawa ta doskonale pasuje do
potraw z curry i kurczaka marynowanego w jogurcie (tikka masala).
Antypka: przyprawa popularna w
Turcji oraz na Bliskim Wschodzie.
Pochodzi z niskiego drzewa z czarnymi na zewnątrz, a w środku białymi owocami. Ich pestki zawiera-

ją małe, owalne nasiona, które po
wysuszeniu się mieli. Są bardzo
miękkie i mają gorzko-orzechowy
smak. Antypka używana jest jako
dodatek do chleba i wyrobów cukierniczych.
Pandan użyteczny: roślina z południowej Azji. Jej liści, barwiących
żywność na zielono, używa się jako przyprawy w kuchni tajskiej,
indonezyjskiej i malajskiej. Dodaje
się ją do ryżu i puddingów.
Kmin rzymski (kumin): przyprawa pochodząca z Egiptu, często
mylona z kminkiem zwyczajnym.
Dodaje potrawom wyrazistości i
pikanterii. Ma cierpko-korzenny
smak. Przyprawia się nim zupy, sosy, wędliny i sery. Służy też do aromatyzowania chleba i innych wyrobów piekarniczych. Doskonały
do posypywania sałatek, surówek
i warzyw, sprawdza się jako przyprawa do potraw z suszonej fasoli
i roślin strączkowych. Bardzo dobrze komponuje się z daniami z
kuchni meksykańskiej.
Sól wędzona: to kryształki soli z Morza
Mar twego wędzone na zimno
drewnem bukowym. Ta przyprawa ma długą tradycję, zwłaszcza
w Danii i znana jest
od czasów Wikingów.
Sól wędzona ma bardzo charakterystyczny
smak pikantno-korzen-

ny. Stosuje się ją do różnego rodzaju potraw: grillowanych steków i
warzyw, makaronów, ryb, zup,
ziemniaków, sosów, omletów i
białych serów. Doskonale nadaje
się do wędzonego łososia, pstrąga,
śledzia, nadając im aromatyczny
dymny smak.
Trawa cytrynowa (palczatka
cytrynowa): roślina uprawiana
przede wszystkim w krajach śródziemnomorskich. Ma wyjątkowy
aromat. Ze względu na cytrusowy
smak dodaje świeżości zupom,
herbacie, sosom i deserom lodowym.
Trybula ogrodowa: pochodzi z
Kaukazu, ma charakterystyczny aromat, podobny do anyżu.
Doskonale pasuje do mięs, zwłaszcza do drobiu, urozmaici smak
surówek,
jest dobrym
zamiennikiem pietruszki.
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Pieprz syczuański: powszechnie
stosowany w kuchni azjatyckiej.
Ceniony za niepowtarzalny ostro-wyrazisty z domieszką cytrynowej
nuty aromat. Dodany do surówek
i warzywnych sałatek doskonale
podkreśli ich smak. Można go
wykorzystać do stworzenia aromatycznej oliwy.
Chińska mieszanka pięciu smaków: bardzo aromatyczna mieszanka o wyrafinowanym smaku i zapachu kasji połączonym
z anyżem. Składa się na ogół
(istnieje kilka jej wersji)
z: anyżu gwiaździstego,
goździków, cynamonu, kopru włoskiego,
kozieradki oraz pieprzu
syczuańskiego. Dodana
do potraw wzbogaca je o
podstawowe smaki: słodki,
słony, ostry, kwaśny i gorzki.
Stosowana jako dodatek do mięsa
gotowanego i duszonego (zwłaszcza do mięs tłustych), do sosów i
marynat.

Przyprawy mniej
egzotyczne, ale
niekoniecznie
popularne
Gałka muszkatołowa: przyprawa
znana często tylko z tego, że jest
dostępna. A szkoda, bo jej lekko
pikantny smak doskonale sprawdza się jako dodatek do zup, sosów, w tym znanego wszystkim
beszamelu i pieczonych warzyw.
Warto też jej użyć do przygotowywania kremów i budyniów.
Doskonale sprawdza się też w
przyprawianiu farszów, pasztetów, flaków i wszelkiego rodzaju
potraw z kasz. Uzupełnia smak i
zapach pierników, ajerkoniaków,
napojów mlecznych, win, doskonale rozgrzewa w chłodne zimowe
wieczory.
Gałka muszkatołowa to środkowa
część pestki owocu muszkatołow-

ca korzennego, wiecznie zielonego drzewa pochodzącego z Wysp
Korzennych.
Lubczyk: stosowany już w czasach
starożytnych, w Europie rozpowszechniony przez Benedyktynów.
Ma intensywny korzenny, lekko
cytrynowy aromat i ostry, nieco
palący smak. Polecany do przyrządzania sosów i potraw z warzyw,
p a s u j e do dań z ryżu, mięsa
drobiowego i wołowego.
Jest także fantastycznym

dodatkiem do zup, zwłaszcza do
rosołu. Jeśli pod koniec gotowania
dodamy do niego garść lubczyku,
rosół nabierze niepowtarzalnego
aromatu.
Estragon: znany jako „wężowe
ziele”, jest jednym z najpopularniejszych ziół stosowanych w
kuchniach europejskich. Kiedyś
bardzo popularny w kuchni arabskiej, dzisiaj przede wszystkim we
Francji. Charakteryzuje się specyficznym słodkawym zapachem i
korzenno ziołowym smakiem.
Znakomicie komponuje się z rybami i warzywami, stosuje się go do
białych mięs, twarogów, farszów,
masła ziołowego, sosu tatarskiego
oraz do świeżych sałatek warzywnych.
Cząber: uprawiany w wielu rejonach świata, coraz bardziej popularny w kuchni polskiej. To
ceniona przyprawa dodawana do
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wielu potraw. Charakteryzuje się
lekko korzennym i pikantnym
aromatem. Polecany jest jako dodatek do potraw z fasoli i grochu,
zup – zwłaszcza jarzynowych i
kapuśniaku, sosów śmietanowych i pomidorowych oraz dań z
tłustych mięs jak np. wieprzowina
i baranina. Świetnie komponuje
się z dziczyzną, grzybami oraz
kapustą. Niewielką ilość cząbru
można dodać do mizerii i sosów
sałatkowych. Cząber doskonale
podkreśla smak jaj, dlatego jest
doskonałym dodatkiem do jajecznicy.
Jałowiec: ma leśny
zapach oraz słodkawo-żywiczny smak.
O jego niezwykłych
właściwościach wiedziano już w czasach starożytnych. Suszone
owoce jałowca dodaje
się do kiszonek i marynat,
świetnie współgrają z dziczyzną,
drobiem, schabem, mięsem z królika, cielęciną, pasztetami oraz kapustą. Jałowiec jest powszechnie
wykorzystywany do produkcji wędlin. Nadaje specyficzny zapach i
smak potrawom z grilla. Doprawia
się nim gin i likier.

Smakowe kompozycje,
czyli co z czym połączyć
Przyprawy i zioła znane i te mniej
popularne, począwszy od pieprzu
i soli, aż do antypki. Nie wszystkie
tutaj opisane (z powodu objętości
materiału), ale ważne w kuchni.
Charakteryzują się specyficznym
aromatem i smakiem, dodane do
potraw mogą zdziałać cuda. Ale
czy wiemy, jak połączyć ze sobą
przyprawy, żeby współgrały i tworzyły nieziemskie smaki?
Portal gotujwstylueko.pl pokusił
się o sporządzenie takiego zestawienia.
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Anyż gwiazdkowy: papryczka
chili, wanilia, cynamon, goździki,
ziele angielskie, kumin, imbir, kardamon, pieprz syczuański, nasiona kolendry, gałka muszkatołowa.
Goździki: anyż gwiazdkowy, cynamon, kardamon, imbir, ziele angielskie, pieprz syczuański, gałka
muszkatołowa, papryczka chili.
Jałowiec: ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, natka pietruszki, oregano, tymianek, rozmaryn,
kminek zwyczajny, koper włoski,
szałwia, czarny pieprz.
Biały pieprz: goździki, gałka
muszkatołowa, imbir, majeranek.
Kurkuma: nasiona kolendry, zioło kolendry, kumin, imbir, liście
limonki, papryka ostra i słodka,
natka pietruszki, papryczka chili.
Imbir: goździki, kurkuma, ziele
angielskie, cynamon, kardamon,
czarny i biały pieprz, gałka muszkatołowa, papryczka chili, szafran.
Kumin: goździki, kardamon, cynamon, kurkuma, nasiona kolendry,
liść lauro- wy, mięta, gałka muszkatołowa, pa-

pryczka chili, gorczyca, oregano,
szafran.

czarny pieprz, nasiona kolendry,
koper włoski.

Ziele angielskie: liść laurowy,
anyż gwiazdkowy, cynamon, goździki, gałka muszkatołowa, czarny pieprz, imbir, papryczka chili,
tymianek, nasiona kolendry, rozmaryn.

Mielona słodka papryka: papryczka chili, papryka ostra, ziele angielskie, imbir, kardamon, oregano, majeranek, natka pietruszki,
bazylia, rozmaryn, tymianek, szafran, kminek zwyczajny.

Galka muszkatołowa: kardamon,
goździki, cynamon, imbir, ziele angielskie, imbir, kumin, goździki,
tymianek, czarny i biały pieprz.

Czarny pieprz: jałowiec, ziele angielskie, kurkuma, gałka muszkatołowa, majeranek, tymianek,
rozmaryn, natka pietruszki, liść
laurowy, papryczka chili.

Kardamon: anyż gwiazdkowy,
wanilia, nasiona kolendry, biały pieprz, goździki, cynamon,
kumin, imbir, szafran.
Wanilia: anyż, goździki, cynamon,
kardamon, ziele angielskie, liść
laurowy, szafran, papryczka chili.
Cynamon: kardamon, anyż
gwiazdkowy, goździki, wanilia,
gałka muszkatołowa,
ziele angielskie, papryczka chili,

Gorczyca: mięta, curry, estragon, papryczka chili, papryka
słodka, liść laurowy, nasiona kolendry, natka pietruszki, koper,
koper włoski, kumin, kurkuma,
zielony pieprz, czarny pieprz.
Mało znane przyprawy i zioła są
dla nas egzotyczne, choć na wyciągnięcie ręki. Sięgnijmy więc po nie
z ciekawości. Eksperymentujmy,
łączmy smaki, nie bójmy się wyzwań i twórzmy swoje własne
aromaty.
Aleksandra Dobiecka
Źródła:
biokurier.pl, odzywianie.info.pl,
gotujwstylueko.pl
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Miłość niejedno ma imię
Czy wiecie Państwo, że według najnowszych badań naukowych serca osób będących
w dłuższym związku zaczynają bić z tą samą częstotliwością? A o tym, że mężczyźni,
którzy rano przed wyjściem do pracy całują swoją żonę, żyją przeciętnie o pięć lat
dłużej od tych, którzy tego nie robią?
Sekretem jest podwyższony poziom oksytocyny – hormonu chroniącego przed depresją.
Albo że zakochanie podnosi poziom czynnika
odpowiedzialnego za
wzrost połączeń nerwowych, co wydatnie poprawia naszą pamięć?
Mózg intensywniej
wytwarza dopaminę –
neuroprzekaźnik, dzięki któremu lepiej się
koncentrujemy i szybciej uczymy. Miłość człowiekowi
służy i myślę, że nikt co do tego
nie ma wątpliwości. Przyjrzyjmy
się zatem powszechnym opiniom
na temat miłości:

„Miłość jest ślepa”
Miłość, prawdziwa, głęboka i dojrzała z pewnością ślepa nie jest,
ale zakochanie – i owszem. Bo
kiedy zakochania czas dobiegnie
końca następuje nieuchronne zderzenie wyidealizowanego obrazu
partnera z obrazem rzeczywistym.
Przychodzi czas pierwszych refleksji i rozważań, czy – w związku z
tym, że różowe okulary się właśnie
potłukły i widzimy osobę, z którą
żyjemy, bez charakterystycznego
miłosnego haju – my wciąż z tą
osobą chcemy dzielić nasze życie.
Warto przy tym dodać, że ideały
nie istnieją. Idealne związki także
nie. Zresztą to, co dla jednej osoby nie jest dobre i pożyteczne, dla
drugiej będzie fantastyczne i pożądane. Skoncentrujmy się może na
tym, aby myśleć o naszym związku jako dobrym i satysfakcjonującym dla nas, a nie idealnym.

sną relację. Jak
jednak stare polskie przysłowie
powiada – „co za
dużo, to niezdrowo”, tak więc w
celu utrzymania
dobrostanu psychicznego swojego, a także naszego partnera,
ograniczmy ową
przyprawę do
szczypty.
Warto też pamiętać o tym, że w
miłości nic nie jest nam dane raz
na zawsze, a my od teraz możemy
sobie spokojnie spocząć na laurach. Nie możemy. Związek jest
procesem, który nieustannie się
rozwija, zmienia, ewoluuje.

„Bez zazdrości
nie ma miłości”
Myślę, że niekoniecznie, a nawet
jeśli, to tylko do pewnego stopnia.
Zazdrość, która zniewala drugą
osobę, w moim rozumieniu jest
przemocą. Czasem bezpośrednią,
czasem zadawaną w białych rękawiczkach z ledwie wyczuwalnymi
śladami. I dowodzi raczej mocno
zaniżonego poczucia własnej wartości zazdrośnika niż wielkiego
uczucia. Bo kiedy zazdrośnikowi
w międzyczasie zmieni się obiekt
uczuć, a to się przecież zdarza, to
najczęściej okazuje się, że poziom
zazdrości nie zmienia się wcale.
Zazdrość nie jest zatem przypisana do jednej konkretnej relacji, a
raczej do osoby, która jej doświadcza. Szczypta zazdrości może być
pociągająca i wzbogacająca miło-

„Przeciwieństwa
się przyciągają”
Tak i nie. Różnice na płytkim poziomie, niedotykające wyznawanych przez nas wartości, naszej
moralności, czy też podstawowych
celów, jakie sobie na przestrzeni
życia stawiamy, mogą być niezwykle interesujące i wzajemnie
przyciągające partnerów do siebie.
Jeśli natomiast mamy kompletnie
inny pogląd na świat i ludzi, jeśli
wartości, którymi się kierujemy,
nie są spójne z wartościami partnera, to myślę, że prędzej czy później dopadną nas w związku kłopoty. I będą one duże, bo dotyczące
kręgosłupa moralnego stanowiącego trzon naszej osobowości.

„Prawdziwa miłość
przetrwa wszystko”
Nie jest to niestety prawdą, choć o
takiej miłości każdy z nas marzy.
Jest to jednak marzenie z gatunku
utopijnych. Bo kiedy nasze uczucie wyjdzie poza pierwszą romantyczną fazę, poważne problemy
mogą mu nieodwracalnie zaszkodzić. Warto o tym pamiętać, zanim
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żywanie intymności,
a nie namiętności.
Wzajemne zrozumienie, szacunek, rozmowa, czułość w związku, poczucie bycia
ważnym dla drugiej
osoby, jak się okazuje, długoterminowo
łączą nas o wiele bardziej niż seksualne
wyczyny tudzież maratony.

w relacji narobimy nieodwracalnych głupot.
Spotykam dość często związki,
które bardziej przypominają kontrakty biznesowe aniżeli głęboką
miłosną relację. W związkach tych
partnerzy stale coś negocjują na
zasadzie „jeśli ja tobie to, to ty mi
w zamian tamto”. I tak bez końca.
W gruncie rzeczy taka relacja bardziej przypomina nieustanne pole
wzajemnych negocjacji i emocjonalnych przepychanek.
No a gdzie w tym wszystkim jest
miłość? Gdzie w tej relacji jest
dbanie o nasze wspólne dobro, do
którego wnosimy wzajemne zaangażowanie, czas i dobrą, odżywczą
energię? Bo ja widuję raczej rzeczowe chłodne pertraktacje, mające doprowadzić do satysfakcjonującego kompromisu i względnego
zadowolenia obu stron.

„Namiętność jest
podstawą miłości”
Badania przeprowadzone przez
profesora psychologii społecznej
Bogdana Wojciszke dowodzą, że
podstawowym wyznacznikiem
satysfakcji ze związku jest prze-

Każda relacja z biegiem czasu podlega
zmianom i jest to
proces nieuchronny.
Miłość ma bowiem
swoje etapy – od szaleńczego zakochania
i pasji po głęboką dojrzałość i bliskość emocjonalną.

On, ona po ślubie
się zmieni
Konia z rzędem temu, komu udało
się kogokolwiek bez jego woli i zaangażowania zmienić. Proponuję
zatem z góry założyć, że ani ona,
ani on po ślubie się nie zmienią.
Jak się okazuje, dla wielu z nas
trudną sztuką jest akceptowanie,
szanowanie, a przede wszystkim
kochanie drugiej osoby takiej, jaką ona w głębi swojego serca jest,
ze wszystkimi wadami i przywarami. Kochanie pomimo tych czy
innych niedoskonałości. Bo przecież wszyscy je
mamy.

W miłości
wszystkie
chwyty
dozwolone
Skoro już wiemy, że jesteśmy tym, co o
sobie myślimy,
zawsze zastanawia mnie, dlaczego tak wiele
osób myśli o
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sobie i bliskiej sercu osobie tak
źle? Dlaczego w miłosnej relacji
wzajemnie sobie umniejszamy,
dlaczego negatywnymi myślami, a
czasem i zwyczajnym codziennym
nieustającym gderaniem sabotujemy wzajemne starania i chęć rozwoju? Dlaczego się szantażujemy,
straszymy, karzemy milczeniem
albo grozimy odejściem?
Dlaczego sobie złorzeczymy?
Warto o tym z góry pomyśleć, jeśli chcemy utrzymać naszą relację w dobrej kondycji, a też i wypadałoby głęboko wziąć sobie do
serca, że nigdy nie wiemy, które z
naszych w złości wykrzyczanych
do osoby którą kochamy słów pozostaną wielką raną do końca jej
życia.
Mamy piękną, soczystą wiosnę,
czas zdecydowanie sprzyjający
miłości. Dbajmy o nasze relacje
mądrze. Budujmy je świadomie i
odpowiedzialnie, skoro ma nam w
nich być dobrze przez całe lata, a
najlepiej całe życie. Bo przecież z
miłością jest trochę tak jak z budowaniem domu, które jest nieustającym procesem, stałym odnawianiem, przebudowywaniem
i przemalowywaniem. Podobnie
jest i z naszymi związkami. Życzę
Państwu pięknej i mądrej miłości.
Aleksandra Szewczyk,
psycholog
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Jak przestać martwić się tym,
co mówią inni
Dla niektórych ludzi negatywne słowa i opinie innych stanowią największe źródło
cierpienia. Dając przyzwolenie na emocjonalne manipulowanie sobą słowami, sami
to cierpienie kreują. Być może Ty też jeszcze czasami pozwalasz innym na to, aby
na Ciebie w ten sposób wpływali.
Najwyższy czas, abyś się od tego
całkowicie uwolnił. Da Ci to luz
i pewność siebie bez względu na to,
co powiedzą inni. Czy to w pracy,
czy w szkole, w sklepie, podczas
rozmowy z rodzicami lub bliską
Ci osobą. Jak więc stać się wolnym emocjonalnie i czuć się tak,
jak chcesz, bez względu na słowa
innych?
Opowiem Ci pewną historyjkę. O
chłopaku, który miał ambicje.
Ten chłopak to Jasiu, który ma
16 lat i zaczyna wchodzić w dojrzały świat. Zaczyna marzyć o tym,
kim może zostać w przyszłości.
Chciałby stać się naukowcem
badającym zjawiska chemiczne.
W szkole ma jednak słabe oceny,
ale to go nie zniechęca. Kupuje
książkę o chemii i zaczyna czytać.
Rodzicom jednak się to nie podoba. Według nich Jasiu powinien
się uczyć i mieć dobre oceny, bo
tylko w ten sposób Jasiu będzie
mógł zdobyć dobrą pracę. Dlatego
też zaczynają się kłótnie między
Jasiem a jego rodzicami. W kilku
z nich Jasiu usłyszał od mamy,
że do niczego się nie nadaje. Że
jest beznadziejny.
Na jego nieszczęście, Jasiu
w to uwierzył. Bo skoro tak mówi
mama, to znaczy, że jest to prawda. Z wielkim smutkiem odłożył
książkę o chemii i zaczął uczyć się
historii, której tak bardzo nie lubił (i dlatego groziła mu jedynka
na koniec semestru).
Przez wszystkie późniejsze lata
wmawiał sobie, że jest beznadziej-

ny, że do niczego się nie nadaje.
Nie podejmował żadnych wyzwań,
nie uczestniczył w żadnych inicjatywach. Nie widział dla siebie przyszłości. Aż pewnego dnia, w klasie
maturalnej, jego kolega powiedział mu coś bardzo ważnego…

łeś w stanie uwierzyć w to, jak ktoś
inny mówi źle o Tobie, to oznacza,
że sam nie miałeś wystarczająco
silnych przekonań na swój temat.
Że oddałeś w ich ręce autorytet,
który nakazał Tobie wierzyć im,
a nie sobie samemu.

Do Jasia wrócimy później. Teraz
natomiast chcę Ci powiedzieć, jak
stać się wolnym emocjonalnie.
Jak przestać być marionetką, która z łatwością jest manipulowana
za pomocą słów innych ludzi.

Fakt wiary w daną opinię innej
osoby na Twój temat jest Twoim
problemem, a nie osoby, która to powiedziała. Możesz krzyczeć wniebogłosy, że przecież
„to on obraził mnie!”, ale tak naprawdę to Ty obrażasz sam siebie.
Osoba wydająca negatywny osąd
na Twój temat prawdopodobnie
powiedziała to tylko raz. Ty natomiast mogłeś mówić to sobie
w myślach setki razy, za każdym
razem pogarszając swój stan emocjonalny. Jeśli uwierzysz, gdy ktoś
Ci powie „jesteś niekulturalny!”,
to sam tak o sobie myślisz – dopuszczasz do świadomości fakt,
że to może być prawda.
I tylko to jest przyczyną negatywnych
emocji. Nie fakt,
że tamta osoba
to powiedziała!

Być może zdarzyło Ci się, że ktoś
Cię w jakiś sposób obraził, mówiąc, że jesteś do niczego. Być
może stwierdził, że słabo grasz
w piłkę, albo że nie masz poczucia humoru. Cokolwiek to było,
mogło w jakiś sposób wpłynąć na
Twoje życie i na to, jak się czułeś
przez pewien okres czasu.
Prawdopodobnie nie wiedziałeś
wtedy o tym, że jakakolwiek
opinia może mieć na Ciebie
wpływ tylko i wtedy…
gdy Ty w nią uwierzysz. Za każdym razem,
gdy odczułeś negatywne
emocje w wyniku tego,
co ktoś Ci powiedział, w mniejszym
lub większym
stopniu musiałeś w to uwierzyć.
Inaczej żadna opinia lub obraza
nie wywołałaby w Tobie takich odczuć.
A skoro by-
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Weź odpowiedzialność za swoje
emocje, bo to Ty je wywołujesz.
Każda emocja jest efektem myśli,
które masz w głowie. W zależności
od tego, jakie masz przekonania
na swój temat i jakie obrazy przyszłości tworzysz, tak się czujesz
każdego dnia. Dopóki tej odpowiedzialności nie weźmiesz, będziesz
niewolnikiem słów i opinii innych
ludzi. Będziesz wierzył w coś, co
jest wielką fikcją – że inni mogą
mieć kontrolę nad Twoimi emocjami i że mogą na nie wpływać.
Po co miałbyś się złościć lub
cierpieć, gdy ktoś wygłosi opinię na Twój temat, która będzie zagrażać Twojemu ego?
Odczuwanie takich emocji
znacznie pogorszy Twoją
zdolność do inteligentnego działania w takiej sytuacji. Taki stan może poprowadzić Cię do działań,
których później będziesz
żałować. Tylko spokój
i opanowanie zapewni Ci
możliwość świadomego
działania i mądrego podejmowania decyzji.

Odpowiedzialność leży po
Twojej stronie, ponieważ NIKT
nie może wpłynąć na Twoje emocje bez Twojego przyzwolenia. Jeśli
twierdzisz, że ktoś Cię wkurzył,
to tylko i wyłącznie dlatego, że Ty
na to pozwoliłeś. Zrozumienie tego to pierwszy i najważniejszy
krok do wolności emocjonalnej.
Pomijam już fakt, że 95% tego, co
ludzie mówią, nawet nie jest ich
opinią. Jeśli ktoś kieruje w Twoją
stronę jakieś nieprzyjemne słowa,
dużo bardziej prawdopodobne jest
to, że po prostu
chce celowo
wywołać
w Tobie negatyw-
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ną reakcję emocjonalną. Jeśli Ty
się na to zgadzasz, to dajesz im
otwarte przyzwolenie na manipulowanie Tobą. Słowa są tylko narzędziami.
W przypadku negatywnych opinii
najczęściej nawet nie pokrywają
się one z prawdziwymi przekonaniami tej osoby, a są tylko wynikiem jej stanu emocjonalnego.
Spójrz w przeszłość i zastanów się,
ile razy usłyszałeś od bliskich zdanie: „ale ja nie miałem tego na myśli”?
Cóż więc za idiotycznym pomysłem było wierzyć w słowa, które
nawet nie były prawdziwe dla osoby, która je wypowiadała! Mimo
to większość ludzi na świecie
katuje się, wierząc w nieprawdziwe opinie, które zostały wypowiedziane tylko i wyłącznie w celu
wywołania właśnie takiej reakcji.
W momencie gdy stajesz się tego świadom, zyskujesz wolność.
Zaczynasz rozumieć, jak to działa
i wreszcie masz możliwość mądrego decydowania o tym, w co
będziesz wierzyć, a w co nie.
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Pamiętaj, że słowa
innych mogą Cię
zaboleć tylko wtedy, gdy Ty nadasz
im jakieś znaczenie. A zanim
przyjdzie reakcja
emocjonalna, jest
pewna przestrzeń,
w której możesz
podjąć decyzję
o tym, jak się będziesz czuć.
Jeśli kiedykolwiek jeszcze zranią Cię jakieś
słowa innych ludzi, to będzie
to bardzo ważny moment – bo
w tym momencie odkryjesz swój
słaby punkt. Będzie to oznaczać,
że masz jeszcze sznurki, za które
inni ludzie mogą swobodnie pociągnąć.

Ludzi, którzy mają na Twój temat
negatywną opinię, do tej pory
mogłeś nazywać wrogami, teraz
jednak staną się dla Ciebie najlepszymi nauczycielami. Ponieważ
w sytuacji, w której ich słowa

ny jest tylko mały
bodziec, abyś mógł
zrobić kolejny duży
krok na swojej ścieżce rozwoju.

na Ciebie będą oddziaływać negatywnie, Ty się dużo nauczysz
o sobie. Znajdziesz w sobie ten
punkt, nad którym będziesz mógł
popracować. I następnym razem
będziesz jeszcze silniejszy, a jakakolwiek negatywna opinia nie będzie już miała na Ciebie takiego
wpływu.
Twoim celem jest moment
w życiu, w którym bez względu
na to, co ktoś powie o Tobie lub
o ważnej dla Ciebie rzeczy czy osobie, Ty będziesz mógł wybrać, aby
czuć się tak samo świetnie, jak
przed chwilą. To się nazywa wolność emocjonalna, w której to Ty
świadomie decydujesz, jak chcesz
myśleć i jak chcesz działać. Kto
wie, być może jesteś wolny już
teraz, w momencie gdy kończysz
czytać ten artykuł. Często potrzeb-

A co tam słychać
u naszego bohatera? Otóż kolega
Jasia pewnego dnia
przekazał mu coś
bardzo istotnego.
Powiedział mu,
że wcale nie musi
on wierzyć w to, co
powiedzieli mu kiedyś rodzice. Że słowa „jesteś do niczego” są zupełną
bzdurą i że Jasiu psuje sobie życie,
wierząc w nie.
I to był bardzo ważny moment
w życiu Jasia, bo wtedy przestał
wierzyć we wszystkie negatywne
rzeczy, które mu kiedykolwiek powiedzieli rodzice albo inni ludzie.
Zaczął wierzyć tylko w to, w co
chciał wierzyć i to zmieniło całe
jego życie. Do matury miał jeszcze rok czasu, zaczął więc uczyć
się chemii, która tak bardzo go
pasjonowała. Poszedł na dobre
studia i stał się tym, kim zawsze
chciał się stać.
A ty kim chciałbyś zostać? Jaki
chciałbyś być? Weź życie w swoje
ręce i zastosuj porady, które umieściłem w tym artykule.

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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Spotkanie z osobowością
Pisarka, blogerka, youtuberka – Agnieszka Korzeniewska
Historia, która
inspiruje, motywuje
i daje moc.

świecie jego spostrzeżeń, myśli
oraz interpretacji życiowych pojęć.
W moim życiu miałam przyjemność poznać wielu ludzi, których
historią i pasjami pragnę się z
Wami podzielić. Są to historie,
które inspirują, motywują, dają
moc i energię do realizowania
własnych koncepcji, pobudzają
refleksje. W moim kolejnym artykule chcę przedstawić Agnieszkę
Korzeniewską.

„Osobowość” jest terminem wieloznacznie rozumianym przez psychologów, a także różnorodnie definiowanym. „Osobowość” można
najprościej określić jako zestaw
elementów (funkcji) naszej psychiki i zachowań, poprzez które każda osoba różni się od innych. Jest
to struktura, która reguluje i integruje relacje człowieka ze światem
zewnętrznym. Osobowość w trakcie życia człowieka może ulegać
zmianom, rozwija się w kontakcie z innymi ludźmi. To coś, co
zachwyca w człowieku, to jego
indywidualność, unikatowość.
Spotkanie z osobowością jest dla
mnie wielkim wydarzeniem, możliwością doświadczenia drugiego
człowieka. To zatrzymanie się
przy człowieku. To spotkanie, które odsłania część prawdy o nim.
Takie wydarzenie często sprawia,
że pewne przekonania, które do
tej pory były jednoznaczne, ogarniają wątpliwości. Zaczyna się
nowe, coś nabiera innego sensu.
Znajduję się w innej przestrzeni,
w świecie drugiego człowieka. W

Pani Agnieszka na co dzień mieszka w Belgii. Na swojej stronie pisze o sobie: „Jestem Aga, pozytywnie zakręcona pasjonatka życia.
Spełniona kobieta: żona, matka i
właścicielka Tośka. Niepoprawna
optymistka zakochana w codzienności do szaleństwa. Chodząca
tylko swoimi ścieżkami, kolekcjonerka dobrych emocji, czarująca
słowem rzeczywistość”. To jednak
dla mnie za mało. Byłam ciekawa,
co kryje się pod tymi słowami.
Pani Agnieszka zdecydowała się
podzielić ze mną sobą. Zapraszam
więc do jej wnętrza. Oto ona.

Kim jesteś?
Co Ci w duszy gra?
Agnieszka Korzeniewska: Na
pewno jestem kobietą i przez pryzmat kobiecości odgrywam setki
innych ról. To jedno się nie zmienia. To jedno, to silne poczucie kobiecości. Wszystko inne, a zatem
również to, kim jestem w danym
momencie, jest jedną wielką ulotnością. W związku z tym łatwiej
mi powiedzieć, kim bywam. Mam
silne poczucie przynależności do
wszechświata, stanowię jego mały
puzzelek (śmiech). Bywam matką,
żoną, przyjaciółką i przedsiębiorcą. Bywam siłaczką, pisarką, gospodynią domową, podglądaczką

życia. Lubię odkrywać, a życie
jest dla mnie atrakcyjnym i nieustającym źródłem wzruszeń i zadziwień. Monotonia zabija moją
duszę. Zmiana ją karmi i ożywia.

Co sprawia, że jesteś
w życiu szczęśliwa?
A.K.: Szczęście to dla mnie ulotność. Zbyt wiele uwagi przywiązuje się do tego słowa. Poszukując go
jak Świętego Graala, nie zauważamy, że przechodzi cichutko obok:
w sprawnych rękach i w umyśle.
Znajduje się w spokojnej codzienności, w uśmiechu naszego dziecka, w drobnych radościach. Dla
mnie szczęście to spełnienie, a
spełnienie to dobre życie bez kataklizmów i tragedii. Może nie jestem wymagająca, ale szczęśliwa
czuję się każdego dnia, wiedząc, że
moi bliscy są bezpieczni i zadowoleni. A gdy jeszcze mogę pisać… A
gdy ludzie chcą to czytać… To jest
dla mnie pełnia szczęścia!

Ciekawi mnie, co
myślisz o miłości.
By zbudować trwałą
więź partnerską trzeba
się natrudzić? Co jest
kluczowe w budowaniu
długiej relacji?
A.K.: Ludzie zbudowali jakieś absurdalne wyobrażenie miłości i
często biorą za miłość wszystko
to, czym ona nie jest, a później są
zawiedzeni i rozżaleni. Miłość to
czasami muśnięcie się wzrokiem
ponad głowami śpiących dzieci,
a niekoniecznie zawsze wirujący
seks w wykonaniu Sharon Stone
w „Nagim instynkcie”, choć oczywiście seks też jest ważny. Miłość,
jako związek zbudowany wyłącznie na fizyczności, ma słabe podwaliny. Poznałam mojego męża
w grupie przyjaciół. Na początku
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była przyjaźń, na tym trwałym fundamencie wykiełkowało uczucie
i sami byliśmy nim zdziwieni.
Wkrótce mieliśmy się przekonać,
jak ważny okazał się fundament
naszej znajomości. Bez niego nie
przetrwalibyśmy wielu trudnych
chwil, które miały niebawem poddać nasz związek wielu próbom.

Co chciałabyś
po sobie zostawić?
A.K.: Słowa, które inspirują i motywują, by dobrze żyć.

Co według Ciebie składa
się na dojrzałość?
Człowiek dojrzały to
taki, który…?
A.K.: Człowiek dojrzały to taki,
który wie „kiedy ze sceny zejść
niepokonany” – jak głoszą słowa pewnej piosenki Perfectu.
Człowiek dojrzały to taki, który
umie „wśród tandety lśnić jak
diament”. Człowiek dojrzały nie
musi nikomu udowadniać swojej
wartości i posiada zdrowe relacje
z ludźmi.

Czy podoba Ci się świat,
który widzisz dookoła?
A.K.: Przyszło mi żyć, mimo wielu
drastycznych braków i niedociągnięć, w ciągle jeszcze najlepszym
ze światów. Doceniam to, mimo że
wiele rzeczy mi się nie podoba. Ale
nikt nie obiecywał, że życie będzie
rajem na ziemi…

Chciałabym
trochę
porozmawiać
o przemijaniu.
Co okazało się
cenne, a co
błahe?
A.K.: Przemijanie…
Szkoda, że tego procesu nie można przerobić
dwa razy. Szkoda, że
powtórki nie będzie…
Okazuje się, że skupiamy się w życiu na
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80% dyrdymałów, zamiast na kilku istotnych sprawach. Ale może
gdyby nasze życie było jeszcze
bardziej wydajne i wartościowe,
jeszcze trudniej byłoby odchodzić
z tego świata…

Czy wiara w Boga
pomaga w życiu?
A.K.: Ktoś powiedział, że wiarę
trudno zdobyć, a później trzeba
codziennej walki, by jej nie stracić. Coś w tym jest. Mnie wiara
pomaga, choć nie lubię o tym
mówić. Wiara to dla mnie bardzo
intymna relacja z Bogiem. Znam
jednak osoby, dla których wiara
była kulą u nogi. Ja się cieszę, że
Bóg we mnie nigdy nie wątpi, nawet wtedy, gdy ja wątpię w Niego.
Jest moją latarnią morską, gdy tracę z oczu brzeg. Jest niezawodny i
najwierniejszy. To mój przyjaciel.

Mówi się, że pisanie
jest dobre na wszystko.
Agnieszko, po co
piszesz?
A.K.: Równie dobrze można by zapytać: „Po co jesz?”, „Po co oddychasz?”. Pisanie to jeden z moich
procesów życiowych.

Co powiedziałaby
Agnieszka samej sobie,
gdyby miała możliwość
spotkania się z
osiemnastoletnią sobą?

A.K.: Nie próbuj żyć „pod kogoś”.
Nie realizuj cudzych scenariuszy
życia. To, co inni o tobie myślą,
nie należy do twojego biznesu. Nie
czekaj dwudziestu lat, by do tego
dojrzeć. Już dziś idź swoją drogą,
popełniaj swoje błędy, spełniaj
swoje marzenia.

Na co mamy wpływ?
A.K.: Nie mamy wpływu na wiele
rzeczy, ale zdecydowanie mamy
wpływ na to, co zrobimy z negatywnymi emocjami.

Na jakim etapie
kariery jesteś?
A.K.: Zaczynam realizować swoje
literackie plany, nie starając się za
wszelką cenę sprostać wszystkim
oczekiwaniom czytelnika, przypodobać się mu, trafić w jego gust.
Oczywiście jest to szalenie ważne,
ale nie za cenę sprzeniewierzenia się własnym literackim ideałom. Zmierzyłam się z prawdą
o sobie, jako o osobie piszącej,
znam swoje słabe i mocne strony.
Pracuję nad eliminacją jednych
i rozwinięciem drugich. Pracuję
nad francuską i niderlandzką wersją swoich opowiadań. Otrzymuję
pozytywne sygnały od wydawców,
ale za wcześnie jeszcze, aby o tym
mówić. Już się nie spieszę tak jak
na początku. Mam wielki spokój w
sercu i pewność, że idę w dobrym
kierunku. To daje niesamowite
poczucie wolności. A
człowiek wolny ma
nieograniczone możliwości rozwoju i o to w
życiu chodzi.

Co się jeszcze
wydarzy w
Twoim życiu?
A.K.: Często zadaję
sobie pytanie: „Hej
życie, czym mnie jeszcze zaskoczysz!?”. I to
jest piękne! To, że nie
znam za wcześnie odpowiedzi.
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Czego dziś potrzebują
młodzi ludzie?
A.K.: Ludzie młodzi potrzebują
serdecznej uwagi ludzi dojrzałych,
a nie patrzenia na nich przez pryzmat stereotypów i uprzedzeń.
Ludzie młodzi nie są źli, złe jest
nasze ich postrzeganie.

Proszę dokończyć
zdanie: „Rodzice…”.
A.K.: Rodzice to pierwsze fragmenty puzzli zwanych życiem. Bez
nich nie powstałby żaden obrazek.

Kilka słów
o książce „Witraż”.
Kilka miesięcy temu przeczytałam książkę Pani Agnieszki pt.
„Witraż”. Już od pierwszych stron
wiedziałam, że mam do czynienia
z książką, która zatrzymuje na
dłużej. Wiedziona instynktem,
zagłębiając się w treść, miałam
pewność, że autorka to znawczyni
natury człowieka. Powieść składa
się wielu wątków, które pisarka
sprytnie połączyła.
Autorka przedstawia nam losy
trzech polskich emigrantek. To
bardzo aktualna opowieść o ludziach i największej bolączce
współczesności – samotności. To
książka o tym, jak decyzja jednego
człowieka może zmienić życie wielu ludzi, o tym, jak bardzo nasze
losy są połączone. Znajdziecie w
niej koszyk pełen emocji: miłość,
gniew, samotność, odrzucenie, ale
również utracone nadzieje, wiarę
w ich różnorodnych odcieniach.
Treść książki skłania do refleksji
nad własnym życiem, wyzwala
wiele dylematów natury moralnej.
Zakończenie książki pozostawia
poczucie niedosytu.
Dorobek literacki Agnieszki
Korzeniewskiej ciągle się powiększa. W jej twórczość wpisane
są emocje, które szukają ujścia.
Ciekawi mnie – co jeszcze stworzą? Śmiało mogę napisać, że Pani

Agnieszka nie ma lęku przed tym,
co nieznane, tajemnicze, zagadkowe i inne w ludzkiej naturze. Nie
traci energii i czasu na ochronę
siebie przed sobą, lecz odważnie
podąża za ciekawością.

A oto kilka słów z książki
„Witraż” autorstwa Agnieszki
Korzeniewskiej: „Szła wyprostowana, pewna siebie. Na spotkanie nowego życia. Stworzona od
podstaw”.

Maria Monika Młodzianowska,
psycholog kliniczny, pedagog, coach
rodzicielski, terapeutka pracująca
w nurcie Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach - Solution Focused
Brief Therapy (ukończony I i II stopień),
trenerka metody KIDS’ SKILLS oraz
porozumienia bez przemocy (NVC)
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Książka na dziś
Dla milionów Polaków na emigracji język ojczysty często pozostaje językiem wiodącym. O jakości i poziomie naszej znajomości języka ojczystego tak naprawdę decydujemy my sami.
Tym, którzy chcą
przypomnieć,
uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę w tym
zakresie, polecam
pozycję „Mówiąc
inaczej. Jak pisać i
mówić, żeby się nie
pogubić” Pauliny
Mikuły.
Autorka (ur. w 1988
r. w Tomaszowie
Lubelskim), jest
absolwentką filologii polskiej na
Un i w e r s y t e c i e
Warszawskim. Od
maja 2013 r., na
kanale YouTube
prowadzi pogram
„Mówiąc inaczej”.

Język polski jest jednym z
trudniejszych języków świata.
Skomplikowana gramatyka i
ortografia, trudna wymowa, dla
wielu obcokrajowców stanowi
barierę nie do pokonania. Nawet
my, Polacy, często zastanawiamy
się nad poprawną formą wypowiedzi, pisownią, ortografią, interpunkcją, prawidłowym użyciem
np.; związków frazeologicznych,
synonimów czy kolokwializmów.
Istnieje wiele możliwości samodokształcania się, poprawiania
jakości wymowy czy pisowni tekstu. Możemy sięgać do Internetu,
licznych słowników, książek i
bardziej lub mniej zrozumiałych
opracowań.

Do nagrania programu namówił ją
znany dziennikarz,
przedsiębiorca, twórca naukowego kanału Polimaty Radosław
Kotarski. W krótkim czasie vlog
jak nazywa go autorka zdobył wielu zagorzałych zwolenników, jak i
przeciwników.
Książka „Mówiąc
inaczej. Jak pisać
i mówić, żeby się
nie pogubić”, powstała po namowach wydawcy
Oskara Błachuta,
który po obejrzeniu kilkunastu
odcinków vloga
uznał materiał za
na tyle interesujący, aby wydać go w

formie książkowej. Jak mówi autorka „książka jest dla wszystkich
tych, których interesują problemy
językowe, którzy chcą się dowiedzieć czegoś na temat polszczyzny,
albo odświeżyć zakurzoną wiedzę
schowaną gdzieś w ciemnych zakamarkach umysłu”.
Książka jest nietypowym poradnikiem językowym. Zagadnienia
są przedstawiane w przystępny,
często zabawny sposób. Zawiera
dziewięć rozdziałów:
1. Z czym Polacy mają największy
problem?
2. Język potoczny
3. Wulgaryzmy
4. Związki frazeologiczne
5. Ortografia
6. Interpunkcja
7. Problemy przez wielkie P
8. Granice językowe
9. Dobra dykcja to podstawa
Każdy rozdział zawiera krótkie wyjaśnienie dotyczące określonego
problemu oraz przykłady, które
pomogą dany problem zrozumieć.
Polecam,
Agnieszka B.
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Słowo o byle czym
Jego Kwintesencja
APOCOMITO
Ta nieco z japońska brzmiąca zbitka liter, z pozoru niezrozumiała,
kiedy jej się uważniej przyjrzeć,
przemienia się jak kameleon i
zaczyna być zrozumiała na tle nie
zawsze zrozumiałej rzeczywistości.
To troszkę tak, jak z rozpoznaniem
holendersko-belgijskiego słowa
kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamheden (48 liter)
które oznacza ‘działania przygotowawcze dla karnawałowej procesji dla dzieci’. (Ze strony http://
acentoespanol.pl/acentoblog/).
Wiele zależy od sposobu patrzenia (oraz widzenia) i myślenia, do
jakiego jesteśmy przyzwyczajeni
(wdrożeni) poprzez: miejsce urodzenia; stopień biegłości w języku,
w którym się porozumiewamy i
przyswajamy nowe informacje
zarówno w placówkach oświaty
(określony program nauczania),
jak i poza nimi (informacje, które
dobieramy sobie sami). Np. życie
i zwyczaje poławiaczy pereł.
Nawet jeśli powyższe sformułowanie mamy podane jak na patelni
(w osobnych soczystych słowach),
to pomimo że np. stoi jak wół „życie i zwyczaje poławiaczy pereł”
to – poprzez nabyte filtry – do
naszego umysłu dociera słowo
„pereł”, bo tylko perły są tu godne zainteresowania. Jeśli zaś idzie
o poławiaczy, to ich życie polega
głównie na zanurzaniu i wynurzaniu się z bulgocącego środowiska
oraz na zwyczajowym oddawaniu
zdobyczy swoim bossom, którzy
perłami handlują, a poławiaczowi
to od pereł wara! – Co to za życie?
Dlatego przedkładamy tęczowo-kuszący perłowy połysk pereł ponad trud ich pozyskiwania, mimo

że ów trud sprowadza się tylko do
sięgnięcia po kartę kredytową, bo
kto by tyle kasy ze sobą targał.
Inne czynniki służące do filtrowania rzeczywistości to: wychowanie,
zwyczaje i obyczaje, moda i trendy,
rozmaite potrzeby własne i cudze,
zagalopowania, zahamowania i
uprzedzenia, a także oczekiwania
porównywaczy (tych, którzy porównują swoje życie do naszego
w celu leczenia własnych kompleksów) – bo jakiś punkt odniesienia dla głębi naszego wnętrza
mieć trzeba).
Ważnym czynnikiem filtrującym
dopływ informacji bywa też nasze
odwieczne dążenie do stabilizacji
i komfortu, co może oznaczać
wygodnictwo i lenistwo, które
skutecznie przeszkadzają nam w
otwieraniu się na INNE i NOWE,
choć jest stare jak kapcie faraona.
Czym bowiem jest bezmyślne
wgapianie się w… (tutaj miejsce
dla własnych spostrzeżeń), które
skutkuje tylko znużeniem, więc po
co mi to było? Ale jeśli służyło to
wypoczynkowi (jak np. oglądanie
panoramy oceanu z okien naszej
przeszklonej rezydencji), to już
zmienia postać w tropikalnym
ukropie na poleżeć w środkowoeuropejskim cieniu.

Ale o co chodzi?
Chodzi o to, że do sedna dojdziemy
w drugim podtytule (śródtytule)
„Ale o co chodzi”. Bo jeśli określona informacja zostaje nam przekazana znanie… pardon, znienacka i
za friko, to wtedy za żadne skarby
nie potraktujemy jej poważnie: ot,
czyjeś kolejne wywody z serii „Jak
osiągnąć sukces”.
Tutaj znowu kłania się filtrowanie
rzeczywistości. Czytając sformułowanie „Jak osiągnąć sukces”,

często skupiamy się na słowie
‘sukces’, bo jest ono dla nas atrakcyjne nawet, jeśli sami nie wiemy,
jak je rozumiemy. Jeśli chodzi o
słowa „Jak osiągnąć”, to mamy
problem, gdyż wspomniane dążenie do komfortu i stabilizacji odstręcza nas od procesu osiągania.
Dlaczego? – Bo osiąganie wymaga
wysiłku i czasu, a nas interesuje
sam sukces. Natychmiast! Jeśli
nie dostarczą nam (oni) recepty
na osiągnięcie sukcesu bez procesu jego osiągania, to kłania się
Apocomito. Któżby bowiem zajmował się osiąganiem sukcesu, podczas gdy chce mieć sukces-instant
czyli gotowy gotowiec?

Ale o co chodzi?
– O to, że gdyby w tytule było słowo
sukces, u wielu Czytelników spowodowałoby ono odruch „na nie”
– no i klops, czyli nici z czytania
tego artykuliku. Tutaj dochodzimy
do osobliwości Jego Kwintesencji
Apocomito*.
Szeroki i wolny dostęp do nieprzebranej wiedzy wywołał w nas
swego rodzaju znużenie nawałem
informacji. Klikamy i klikamy,
aby ogarnąć jakąś dziedzinę wiedzy, przenosimy się do coraz bardziej odległej perspektywy, tracąc
zdolność widzenia rzeczy małych,
które na tę wiedzę się składają.
(Chyba że mamy zdolność dostrzegania fraktali w nieskończonym
łańcuchu mikro-makro – o czym
wypada tu wspomnieć, aby nie być
gołodu… pardon, gołosłownym,
bo nie wiadomo, jak daleko sięga
dociekliwość Szanownej Osoby
Czytającej).
Podobnie rzecz się ma z pojęciem
‘sukces’. Wystarczy kliknąć to
słowo, a z Internetu wysypie się
tak wielkie mnóstwo recept na
sukces, że nawet samego sukce-
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su nam się odechce, bo: za dużo,
za łatwo, za szybko, za tanio itd.
Bo drogie i słodkie lekarstwo z
apteki lepiej pomoże, niż jakieś
tam kwaśne zielsko, które rosło
przy… przydrożnym rowie. Lepiej
więc pozostać przy poczciwym i
mile widzianym przez innych altruizmie.
Na szczęście życie dla każdego z
nas przewidziało szereg atrakcji,
mających na celu rozbijanie skorupy naszego EGO poprzez wykopywanie spod nas stołka zadufania,
na którym się zasiedzieliśmy w
przeświadczeniu, że „wiemy” i tak
już będzie do końca czasu, (mierzonego w eonach) a przemijanie
nas nie dotyczy, bo kto by sobie
takimi pier… pierwotnymi zagadnieniami głowę zawracał.
My czasami mamy wrażenie, że
inni ludzie nie rozpoznają, albo
w ogóle nie dopuszczają do świadomości znaczenia wielu słów,
zdarzeń, informacji, sugestii, tzw.
dobrych rad, i tego wszystkiego,
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co NAM wydaje się oczywiste i
najprawdziwiej prawdziwe, a ONI
tego nie kumają, choć przecież to
takie proste jak zamarznięta kałuża błota.

Porażka
Tutaj posłużę się cytatem z publikacji Programowanie neurolingwistyczne którego autorem jest
Harry Adler.
„Tomasz Edison, po licznych próbach udoskonalenia żarówki elektrycznej, wciąż twierdził «Nie poniosłem porażki. Odkryłem tylko
kolejny sposób niewynalezienia
żarówki» ”.
Wiele wybitnych osób stosowało
w życiu tę zasadę: porażka nie istnieje, jest tylko zwrotna odpowiedź
od rzeczywistości, informująca, że
podjęte działania były nieodpowiednie do osiągnięcia danego
celu. Oznacza to po prostu uczenie się na błędach, najchętniej
własnych, bo kto by sobie zawracał głowę cudzymi błędami: tego
chłamu pełno jest w książkach, a

to jest moje życie.

Samodyscyplina
a sukces
Samodyscyplina to umiejętność
wybierania tego, czego w głębi
siebie chcesz w życiu najbardziej,
nad to, czego chcesz teraz.
Samodyscyplina to także umiejętność odróżnienia tego, co Ty
w głębi siebie chcesz, od tego, co
inni chcą, żebyś chciał chcieć, bo
oni dążą do swoich sukcesów, a
Twój niby sukces ma być kamlotem
na drodze do ich SUKCESU.
A może warto co dzień zrobić coś,
co Cię przybliża do Twojego celu?
Bo mnie w życiu chodzi o to, żebym ja: . . . . . . . . . . . . . . .**
*Jego Kwintesencja Apocomito
jest znakiem towarowym, zastrzeżonym przeze mnie dla mnie.
**wypełnić można, ale nie trzeba
.
Michał Nowacki
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Openingsuren Ma.-Vr.: 6.00 - 17.00

Verf

Sigma Supermatex 10L
Fox Color Mat 10L
Tikkurila Optiva 9L
Beckers Verf 10L
Caparol Capadin 12L

Gevelverf

Sigma Indurin 12,5L
Atlas Salta N Plus
Caparol Muresko Premium 15L

Pleisters Knauf
MP 75
Mixem Sub
Mixem Basic
Mixem Light
Fix Finish

Betokontakt Knauf
20kg

Stuc-primer Knauf
15kg

Unigrunt Atlas
10L

Tegelijm

Atlas Plus
Geoflex Szary
Atlas OK

78,00 €
56,50 €
65,00 €
42,00 €
55,00 €
115,00 €
85,00 €
110,00 €
6,60 €
6,80 €
6,85 €
9,40 €
13,40 €
49,50 €
39,50 €
18,50 €
14,80 €
11,80 €
8,90 €

Zaterdag: 7.00 - 13.00

Isolatie Lijm

7,90 €
11,80 €
8,40 €
13,50 €

Atlas Hoter U
Atlas K-20
Caparol 190 S
Caparol 190 grijs

Gipsplaat

waterdicht groen
witte
vuurbestendig

12,5x2600x1200mm
12,5x2600x1200mm
12,5x2600x1200mm

OSB-plaat
12 mm
15 mm
18 mm

Isolatie Knauf
Acoutstifit 50
Multifit 100
Multifit 150
Multifit 180

Isolatie EPS GR. 0,031λ
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

Legalizer Atlas
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SMS 30 (3-30mm)
SMS 15 (0-15mm)
SAM 150 (15-60mm)

9,50 € st
6,50 € st
10,80 € st
7,60 € st
8,00 € st
8,65 € st

23,50 € rol 9,72m2
43,51 € rol 8,88m2
45,00 € rol 5,52m2
48,22 € rol 4,92m2
4,70 € 1m2
6,71 € 1m2
7,83 € 1m2
9,40 € 1m2
11,80 €
13,40 €
12,80 €
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