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 „Walczyli dla innych, 
umierali za Polskę” 
75 lat temu, we wrześniu 1944 roku, 1. Dywizja Pancerna dowodzona przez generała 
Stanisława Maczka przyniosła wolność około 60 miastom i wioskom fl amandzkim. 
Polscy żołnierze, kierując się w stronę Holandii, toczyli krwawe walki wyzwalając 
kolejne belgijskie miejscowości. 

W czasie walk generał Maczek 
wydał rozkaz o unikaniu stoso-
wania ognia artyleryjskiego, aby 
zminimalizować zniszczenia i 
straty wśród cywili. Mieszkańcy 
byli wdzięczni i to zapamiętali. 
Maczek podkreślał nie tylko go-
ścinność mieszkańców Flandrii, 
ale też fakt, że pozbawieni ojczy-
zny Polacy poczuli się „jakby we 
własnym kraju”. 

Dumna polska armia walczyła 
u boku aliantów, by wyzwolić 
Europę spod niemieckiej okupa-
cji. Motywacja polskich żołnierzy 
była równie silna jak ich zapał do 
walki. 
Marzyli, żeby po wyswobodzeniu 
Francji, Belgii i Holandii, móc 
powrócić do ojczyzny i wypędzić 
z niej niemieckiego okupanta. 

Niestety, życie napisało dla nich 
inny scenariusz. 

Zawiłe koleje losu, długie na 1800 
kilometrów, wiodły ich plażami 
Normandii, przez Francję, Belgię i 
Holandię, by zakończyć się 5 maja 
1945 roku kapitulacją Niemców w 
portowym mieście Willemshaven 
w Niemczech. Polacy nie mieli oka-
zji wyzwolić własnego kraju spod 
władzy nieprzyjaciela. Podczas 
konferencji w Jałcie, w lutym 1945 
roku, alianci zadecydowali, że w 
powojennej Europie nie ma miej-
sca na polskie państwo. Churchill 
i Roosevelt oddali Polskę oraz in-
ne kraje Europy Środkowej w ręce 
władz sowieckich. 

Upokorzeni i zdradzeni, polscy we-
terani wojenni odmówili powrotu 

do kraju. Kilka lat wcześniej 
chwycili za broń na obcych 
ziemiach w imię solidarno-
ści i wolności. Ich ojczyzna 
również znajdowała się pod 
okupacją. Nie szczędzili 
swych sił w walce o niepod-
ległość innych państw, znacz-
nie przyczyniając się do ich 
zwycięstwa. Decyzje, podjęte 
podczas konferencji w Jałcie, 
były dla nich wstrząsające. 
Nie o to walczyli. Poczuli się 
przegrani. 

Zostali bez ojczyzny i per-
spektyw powrotu do wolne-
go kraju, większość z nich 
wybrała uchodźctwo. Około 
350 żołnierzy osiedliło się w 
Belgii. 

Podczas walk o Belgię zginęło 
około 400 polskich żołnierzy. 
Większość z nich spoczywa na pol-
skim cmentarzu w Lommel. Lecz 
wiele miast i wiosek pochowało 
polskich bohaterów na swoich pa-
rafi alnych cmentarzach. Co roku, 
począwszy od 1944, zostaje oddany 
im hołd w podzięce za zwróconą 
wolność. 

60 flamandzkich miejscowości 
wyswobodzonych przez Pierwszą 
Dywizję Pancerną 
Aalter, Lotenhulle, Poeke, 
Antwerpen, Heuvelland, Westou-
ter, Kemmel, Wijtschate, Ieper, 
Dikkebus, Voormezele, Zillebeke, 
Sint-Jan, Zonnebeke, Passendale, 
Staden, Oostnieuwkerke, 
Westrozebeke, Hooglede, Gits, 
Roeselare, Ardooie, Pittem, 
Meulebeke, Wingene, Zwevezele, 
Tielt, Schuiferskapelle, Ruiselede, 
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Nevele, Poesele, 
Hansbeke, Gent, 
Drongen, Maria-
kerke, Wondelgem, 
Lokeren, Eksaarde, 
S t e k e n e ,  S i n t -
Gillis-Waas, Sint 
Pauwels, De Klinge, 
Meerdonk, Beveren, 
Kallo, Kieldrecht, 
Hulst, Terneuzen, 
Axel, Sint Niklaas, 
Rijkevorsel, Ravels, 
Poppel, Weelde-
s t at ie ,  Beer se , 
Malle, Merksplas, 
Turnhout, Baarle-
Hertog, Zondereigen

Miejsca pochówku 
polskich żołnierzy w Belgii: 
Adegem, Antwerpen, Blan-
kenberge, Beringen, Charleroi, 
Chievres, De Klinge, Evere, 
Halle, Heverlee, Holsbeek, 
Hotton, Knokke, Kruishoutem, 
Leopoldsburg,Lombardsijde, 
Lommel, Maldegem, Middelkerke, 
Stekene, Oostende, Sint-Niklaas, 
Sint-Pieters-Rode, Tielt, Wansin, 
Willebroek, Sint-Denĳ s-Westrem . 

Bart Verstockt 
Anna Janicka 

DVD – Liberatorzy 
Polscy 
W 2016 roku belgijski reżyser Bart 
Verstockt wydał płytę DVD z dwo-
ma fi lmami dokumentalnymi, po-
święconymi polskim żołnierzom 
generała Maczka, pod wspólnym 
tytułem „Wyzwoliciele z Polski”. 
Pierwszy z fi lmów to „Fighting for 
others, Dying for Poland” (polski 
tytuł – „Walczyli dla innych, umie-
rali za Polskę”), ukazuje genezę, 
szlak bojowy i powojenne losy żoł-
nierzy 1. Dywizji Pancernej gen. 
Stanis-ława Macz-ka. 

Bohaterowie dokumentu to we-
terani Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie, którzy walczyli ramię 
w ramię z aliantami o wyzwolenie 
Europy. Dziesięciu z nich opowia-
da dramatyczną historię wojenną. 
Mówią o sobie, o swoim kraju. Ich 
wspomnienia ukazują historię 
wojny i jej konsekwencje, a także 
przedstawiają losy weteranów od-
działów dowodzonych przez gen. 
Maczka. 

Wkrótce po zakończeniu wojny 
polscy żołnierze zdali sobie spra-

wę, że ich ojczyzna po 
raz kolejny znalazła 
się pod okupacją. W 
związku z panującą 
w kraju sytuacją poli-
tyczną zdecydowana 
większość z nich po 
wojnie emigrowała na 
wszystkie strony świa-
ta w poszukiwaniu no-
wego domu i szansy na 
nowe życie, osiedliła 
się na Zachodzie, część 
zamieszkała w Belgii. 

Film „Walcząc dla 
innych, umierając za 
Polskę” zrealizowany 
został w 2004 roku. 

Wielkimi krokami zbliżała się 
wówczas 60 rocznica zakończenia 
II Wojny Światowej, tymczasem 
liczba weteranów i naocznych 
świadków szybko malała. Wraz z 
nimi znikały niezliczone przejmu-
jące, wzruszające i emocjonalne 
historie wojenne. 

Bart Verstockt, dobrze zdając so-
bie z tego sprawę, podjął się re-
alizacji fi lmu (dla fl amandzkiego 
programu ‚Histories’ emitowa-

©  Heemkundige Kring «De Roede van Tielt»
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nego przez stację Canvas), gdzie 
dziesięciu polskich kombatan-
tów, którzy po II wojnie światowej 
zdecydowali się na osiedlenie w 
Belgii, spogląda wstecz, relacjo-
nując dramatyczne wydarzenia z 
czasów wojny i ich konsekwencje. 

Reżyser przybliżył Belgom mało 
znaną kartę historii, pokazując, 
jak ważny był udział polskich żoł-
nierzy w bitwie o Normandię, a na-
stępnie w wyzwalaniu znacznych 
terenów Belgii oraz Holandii. 

W październiku 2016 roku 
dokument został nagrodzo-
ny Brązową Szablą podczas 
7 edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Historycznych 
i Wojskowych w Warszawie. 

W 2013 Verstockt rozpoczął zdję-
cia do filmu dokumentalnego za-
tytułowanego „Sylwester”. Jest to 
intymny i wzruszający portret pol-
sko-belgijskiego weterana wojen-
nego – Sylwestra Bardzińskiego. 

Reżyser przez rok podążał za kom-
batantem krok w krok. Pokazał 
życie weterana wojennego, który 
w domu, w Sint-Gillis-Waas jest 
kruchym, starszym, wymagają-
cym opieki mężczyzną, ale na do-
rocznych ceremoniach, upamięt-
niających wydarzenia II wojny 
światowej, jest szanowanym, po-
dejmowanym z honorami boha-
terem wojennym, który co roku, 
od sierpnia do listopada, bierze 
udział w obchodach i rocznicach 
na cześć bohaterskich działań 
polskiej armii we Francji, Belgii 
i Holandii. 

Udział w uroczystościach przez pa-
rę miesięcy w roku nadaje dyna-
miki jego dobiegającemu schyłku 
życiu. Weteran działa w imię pa-
mięci towarzyszy broni, którzy zgi-
nęli w walkach między 1939 a 1945 
rokiem. Sylwester nazywa siebie 

ambasadorem wolnej Polski i we-
teranów, którzy po wojnie znaleźli 
azyl gdzieś na świecie. 

„Sylwester” to intymny i wzrusza-
jący portret, głos narratora pomi-
nięto – bo tu cisza mówi najwięcej. 
To film, który pozostaje mocno od-
ciśnięty w pamięci widzów. 

Bart Verstockt, belgijski reżyser, 
jest twórcą historycznych filmów 
dokumentalnych o polskiej tema-
tyce. – Jestem Belgiem, skończy-
łem uniwersytet, ale nie wiedzia-
łem, że Polacy wyzwalali Belgię. 
Pomyślałem, że to niesprawiedli-
we i postanowiłem wyreżyserować 
film. Skupiłem się na emocjach: 
jak żołnierze przeżyli wojnę, jak 
radzili sobie z tym, że byli bezpań-
stwowcami – podkreśla reżyser. 

W 2016 roku Bart Verstockt otrzy-
mał Nagrodę Polonii w konkursie 
Polak Roku w Belgii.

Bart Verstockt 
Anna Janicka 

Źródło: polakroku.be 

DVD ma cztery opcje językowe: 
polski, niderlandzki, francuski  
i angielski. 
DVD Liberatorzy polscy można 
kupić, wpłacając 20 euro na kon-
to BIXBY Film Productions: BE 
35 7340 3403 0437 (KBC). Należy 
podać: imię, nazwisko i dokład-
ny adres, a w tytule przelewu 
(communication) wpisać: DVD 
LIBERATORZY POLSCY. 

Stowarzyszenie Pierwszej 
Polskiej Dywizji Pancernej 
Belgia 
Eerste Poolse Pantserdivisie Belgie 
asbl / Stowarzyszenie Pierwszej 
Polskiej Dywizji Pancernej Belgia. 
Celem stowarzyszenia jest zacho-
wanie i przekazywanie pamięci 
o żołnierzach Pierwszej Polskiej 
Dywizji Pancernej pod dowódz-

twem gen. Stanisława Maczka, 
która w 1944 r. wyzwoliła wiele 
miast we Francji, Belgii i Holandii. 

Chcemy wspomagać rozbudowę 
stosunków społecznych i kultu-
ralnych pomiędzy Polską i Belgią 
oraz w integracji poprzez kontakt 
z wielką bohaterską postacią, ja-
ką był legendarny gen. Stanisław 
Maczek. 

Zachęcamy tych z państwa, którzy 
chcą z nami tworzyć Rodzinę bo-
hatera gen. Maczka, do zostania 
członkiem naszego stowarzysze-
nia. 

Wpłacając 20 euro na rachunek 
BE81 4036 0721 5124 „Vereniging 
Eerste Poolse Pantserdivisie 
Belgie”, podając nazwisko i adres, 
zostaniesz członkiem stowarzysze-
nia. Jako członek otrzymasz bro-
szurkę informacyjną o naszej dzia-
łalności – Komunikat, zaproszenie 
na zebrania i wspólną wigilię. 

Zapraszamy na naszą stronę 
na Facebooku: „Eerste Poolse 
Pantserdivisie Belgie”. 
info: bvpo1978@gmail.com 

Bart Verstockt



Już za niespełna dwa tygodnie z miejscowości Tielt we 
Flandrii, w dniu 14 września, wystartuje amatorski rajd rowero-
wy „Liberation Bike Ride”, organizowany przez Ambasadę RP 
w Brukseli oraz Polską Organizację Turystyczną w Brukseli.

Celem rajdu jest podkreślenie wkładu Polski w wyzwole-
nie we wrześniu 1944 r. flamandzkich miast i miasteczek 
spod okupacji niemieckiej przez 1 Polską Dywizję Pancerną 
Generała Stanisława Maczka. W tym roku mija 75 lat od tych 
wydarzeń i jednocześnie przypada setna rocznica nawiązania 
stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Belgią. A 
ponadto, w roku 2019 przypada setna rocznica nawiązania 
stosunków dyplomatycznych między Polską a Belgią.

To wydarzenie, z obszaru dyplomacji historyczno-sportowo-
-kulturalnej, nie tylko wpisze się doskonale w szerszą promocję 
Polski jako destynacji turystycznej, a w szczególności jej boga-
tej oferty turystyki, w tym rowerowej, pozwalającej na odkry-
wanie walorów przyrodniczych polskich regionów i świetnej 
kuchni polskiej, ale jednocześnie pozwoli uwypuklić jakże waż-
ne dla naszego kraju historyczne rocznice.

Dlatego też, oprócz rajdu przebiegającego śladami dywizji 
pancernej gen. Maczka we Flandrii, program obejmie również 
utworzenie „polskiego miasteczka” w Tielt, gdzie w godzinach 

od 14 do 17-ej, czyli po zakończeniu porannych rajdów rowe-
rowych, uczestnicy będą mogli zasmakować specjałów kuchni 
polskiej, posłuchać muzyki polskiego zespołu DecoEnsemble, 
obejrzeć akrobację na rowerze w wykonaniu Krystiana Herby, 
zwiedzić wystawę „Pancerne skrzydła” o dywizji Generała 
Maczka czy wziąć udział w warsztatach dla dzieci i losowaniu 
ciekawych nagród ufundowanych przez sponsorów.

Wyznaczone zostały cztery rodzaje tras rowerowych rajdu: 
dla doświadczonych rowerzystów - 80 km i 100 km oraz dla 
rodzin z dziećmi - 20 km i 40 km. Profesjonalna firma, znana 
we Flandrii pod nazwą „Ride Together-Grinta”,  jest naszym 
partnerem i odpowiada za bezpieczną organizację  tego wy-
darzenia sportowego. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach 
w dniu 14 września w Tielt, aby wspólnie świętować roczni-
cę 75. rocznicę wyzwolenia Flandrii w bardziej „sportowy” i 
ludyczny sposób!

Oficjalne otwarcie polskiego miasteczka odbędzie się o go-
dzinie 14.00, kiedy  ukończone będą poranne jazdy rowerowe, 
natomiast  przed oficjalnym otwarciem odbędzie się uro-
czysta ceremonia składania wieńców przy Bramie Świętego 
Stanisława i na cmentarzu w Tielt (godz. 13.00).

RAJD ROWEROWY 
Śladami 1 Polskiej Dywizji Pancernej Generała Maczka we Flandrii 

14 września 2019, Tielt

Więcej szczegółowych informacji na stronie:  
www.polen.travel/nl-be. 
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Co słychać w Antwerpii 
Bevrijdingsdagen 
W sobotę 7 i niedzielę 8 września, 
z okazji 75 rocznicy wyzwolenia 
Antwerpii, władze miasta zapra-
szają do historycznego centrum 
na Dni Wyzwolenia. Program obej-
muje paradę wojskową,  pokaz hi-
storycznych statków, samolotów 
oraz widowisko audiowizualne. 

Tradycyjna ceremonia upamięt-
niająca wyzwolenie Antwerpii 
odbędzie się w niedzielę w parku 
miejskim. 

Szczegóły obchodów znajdują się 
na stronie: 
www.antwerpenherdenkt.be 

Bervoetstraat – nowa 
ulica szkolna 
Z inicjatywy szkoły Sint-Ludgardis 
od 23 września Bervoetstraat sta-
je się ulicą szkolną. Od tego dnia 
ruch samochodowy jest zakazany 
w poniedziałek, wtorek, czwartek 
i piątek od 8.00 do 8.30 i od 15.15 
do 15.35. W środy od 8.00 do 8.30 
i od 12.00 do 12.20. Projekt będzie 
trwał do 30 czerwca 2020 roku. 
Obecnie w Antwerpii jest 15 ulic 
szkolnych, Bervoetstraat będzie 
kolejną. 

atv.be

Budowa stacji  
pre–metra Opera  
na ukończeniu
Stacja Opera, usytuowana pod pla-
cem o tej samej nazwie, zaczyna 
nabierać kształtu. Na pe-
ronach ściany są już po-
kryte jasnymi kafelkami, 
w wielu miejscach podło-
ga jest również gotowa. W 
międzyczasie trwają prace 
na powierzchni. 

Stacja musi być gotowa 
do użytku pod koniec 

października lub na początku 
listopada. Do tego czasu zakoń-
czone zostaną również prace dla 
nowej linii tramwajowej. Tunele 
samochodowe i podziemny garaż 
zostaną oddane do użytku na po-
czątku przyszłego roku. 

gva.be 
 

Różowa strefa 
parkingowa w Kiel 
Od 30 września miasto wprowadza 
nowe stawki parkingowe w Kiel. 
Pojawi się różowa strefa, która 
zastąpi pomarańczową i część 
niebieskiej. Abdijstraat pozostaje 
strefą żółtą. Obowiązują tam zasa-
dy ulicy handlowej i parkowanie 
jest droższe. 
Co się zmieni w Kiel? Obecnie 
strefa pomarańczowa obowią-
zuje na obszarze pomiędzy 
Emiel Vloorsstraat a VIIde 
Olympiadelaan, niebieska mię-
dzy VIIde-Olympiadelaan a Jan de 
Voslei. Od końca września te dwa 
obszary staną się strefą różową. 
Zmiana nie obejmie niebieskiej 
strefy Antwerp Expo. 

W strefie różowej nie płaci się za 
dwie pierwsze godziny, ale trzeba 
się zarejestrować na parkometrze. 
Po pierwszych dwóch godzinach 
opłata wynosi 50 centów za godzi-
nę. Kierowcy, którzy wybiorą opcję 
długoterminową (maksymalnie 10 
godzin), zapłacą 2,70 euro. 

Wszystkie informacje na te-
mat parkowania i mobilno-
ści w Antwerpii są na stronie:  
www.parkereninantwerpen.be. 

Festiwal smoczych łodzi 
14 września port w Antwerpii 
zaprasza na kolejną edycję 
Drakenbootfestival. Fantastyczny 
wyścig smoczych łodzi, wioska 
dziecięca i całe mnóstwo innych 
atrakcji. Doskonała zabawa dla 
całej rodziny. 
Szczegóły na stronie:  
drakenbootfestival.be 

Młodzi ludzie  
spoza Europy na 
celowniku policji? 
Takie wnioski płyną z prac licen-
cjackich studentów z Uniwersytetu 
w Antwerpii. W badaniu wzięło 
udział ponad 600 osób w wieku 
od 15 do 23 lat. 
 
Młodzi mieszkańcy Antwerpii, 
wywodzący się z krajów spoza 
Europy, uważają, że są regular-

nie sprawdzani przez 
policję wyłącznie na 
podstawie koloru skóry, 
a nie dlatego, że zrobili 
coś złego.

atv.be 

Opracowała: 
Barbara Kamińska 
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Dwukrotnie większy 
defi cyt budżetowy 
Rok 2019, według wstępnych 
założeń miał się zakończyć z 
defi cytem w wysokości 0,7% 
PKB. Obecnie przewidywa-
ny defi cyt to 1,5% PKB (7,2 
miliarda euro, czyli o 3,8 
mld euro więcej). 

„Nie możemy dłużej pozwolić so-
bie na dalszą stratę czasu – mówi 
minister fi nansów Alexander De 
Croo. Od czasu upadku rządu fe-
deralnego w grudniu 2018 roku 
nie ma aktualnych danych doty-
czących sytuacji budżetowej kra-
ju, budżet na 2019 rok nie został 
poddany głosowaniu”. 

„W normalnej sytuacji rząd mógł 
wiosną przeprowadzić kontrolę 
budżetu, wziąć pod uwagę nowe 
realia gospodarcze, odpowiednio 
zareagować i podjąć działania. 
Ale rządu nie ma. Przez N-VA to 
wszystko stało się niemożliwe” – 
mówi minister. 

Odchodzący rząd tymczasowy nie 
ma większości, dlatego nie jest 
w stanie podjąć odpowiednich 
środków, aby przywrócić budżet 
do stanu równowagi. Dlatego jak 
najszybciej powinien powstać no-
wy rząd federalny. 

gva.be

Test Aankoop pomoże 
W pierwszej połowie 2019 r. Test 
Aankoop otrzymał ponad tysiąc 
skarg na nieprawidłowe faktury za 
energię elektryczną. To znacznie 
więcej niż w poprzednich latach. 
Większość skarg dotyczy znacznie 
zawyżonych faktur końcowych na 
kwotę nawet kilku tysięcy euro. 

Oprócz rozliczeń końcowych są 
i inne nieprawidłowości: ilość 

z u ż y t y c h 
kWh jest 
niepr a -
widłowa, 

nie było 
o d c z y t u 

stanu liczni-
ków, istnieją 

tymczasowe 
rozliczenia 

ryczałtowe, które nie są opar-
te na dokładnych danych itp. A 
jeśli dostawca energii ma zwró-
cić klientom pieniądze, często 
ten zwrot trwa kilka miesięcy. 
Konsekwencje niepłacenia fak-
tury mogą być przykre, odsetki i 
wpisanie na tzw. czarną listę. 

W wielu przypadkach, kiedy 
klient zwraca się do dostawcy 
energii z prośbą o wyjaśnienie je-
go zdaniem zbyt wysokiej kwoty 
na fakturze, otrzymuje informację, 
że rachunek… jest prawidłowy. 

Test Aankoop pomaga w reklama-
cji, a prawnicy organizacji mogą 
reprezentować interesy klienta. 

gva.be

Zwrot kosztów podróży, 
jeśli autobus 
nie przyjedzie
Flamandzki Rzecznik Praw 
Obywatelskich chce odszkodowa-
nia od De Lijn za odwołane prze-
jazdy autobusowe. Obecnie De 
Lijn wypłaca rekompensaty, gdy 
ostatni wieczorny auto-
bus zostanie odwoła-
ny. Refundowane są 
taksówki, jeśli po-
dróżni nie mają jak 
wrócić do domu. Ale 
rzecznik chce także od-
szkodowania za podróże, 
które zostały odwołane w cią-
gu dnia. 

vrt.be 

Kłopoty belgijskiej armii 
W ciągu najbliższych pięciu lat 11 
400 belgijskich żołnierzy (około 
40 procent wszystkich żołnierzy) 
przejdzie na emeryturę – wynika 
z danych belgijskiego minister-
stwa obrony. Bardzo mało praw-
dopodobne jest, że uda się zapew-
nić wystarczającą liczbę nowych 
żołnierzy w nadchodzących la-
tach. Armia będzie więc pustoszeć 
szybciej, niż przewidywano. 

Od teraz do końca 2024 ro-
ku wojsko musi zatrudnić nie 
mniej niż 13 400 nowych żołnie-
rzy. Oznaczałoby to, że każdego ro-
ku musi zostać przyjętych ponad 
2000 nowych ludzi. Nie wydaje się 
to możliwe. 

Na rynku pracy występuje niedo-
bór, a wojsko nie jest atrakcyjnym 
pracodawcą. Ma przestarzałe i nie 
do końca jasne warunki pracy, 
oferuje niezbyt atrakcyjne wyna-
grodzenie. 

Wojsko zakupiło ostatnio bar-
dzo drogie nowe systemy uzbro-
jenia dla statków, samolotów, 
dronów i pojazdów opancerzo-
nych.  Tymczasem w najbliższej 
przyszłości nie będzie wystarczają-
cej liczby personelu technicznego 
do obsługi tych systemów. 

Poza tym, nawet gdyby jakimś 
cudem udało się znaleźć wystar-

czającą liczbę nowych rekru-
tów, wszyscy musieliby zo-
stać przeszkoleni i zdobyć 

odpowiednie doświad-
czenie. To wyma-

ga czasu i pie-
niędzy.  Czyli 
czegoś, czego 
wojsko dzisiaj 
nie ma.

vrt.be 

ostatni wieczorny auto-

dróżni nie mają jak 
wrócić do domu. Ale 
rzecznik chce także od-
szkodowania za podróże, 
które zostały odwołane w cią-

vrt.be 

czającą liczbę nowych rekru-
tów, wszyscy musieliby zo-
stać przeszkoleni i zdobyć 

odpowiednie doświad-
czenie. To wyma-

ga czasu i pie-
niędzy.  Czyli 
czegoś, czego 
wojsko dzisiaj 
nie ma.

 Przegląd prasy belgijskiej 
Dwukrotnie większy 
defi cyt budżetowy 
Rok 2019, według wstępnych 
założeń miał się zakończyć z 
defi cytem w wysokości 0,7% 
PKB. Obecnie przewidywa-
ny defi cyt to 1,5% PKB (7,2 
miliarda euro, czyli o 3,8 

„Nie możemy dłużej pozwolić so-

z u ż y t y c h 

nie było 
o d c z y t u 

stanu liczni-
ków, istnieją 

tymczasowe 
rozliczenia 

ryczałtowe, które nie są opar-
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Chcesz mieć dziecko? 
Przetestuj się  
na 1200 chorób 
Od października tego roku osiem 
ośrodków genetyki medycznej w 
Belgii zaoferuje parom, pragną-
cym mieć dzieci, specjalny test 
genetyczny. Przyszli rodzice bę-
dą mogli dowiedzieć się, czy są 
nosicielami zaburzenia genetycz-
nego, które może prowadzić do 
rzadkiej ale poważnej choroby u 
dzieci. Proponowane badania ge-
netyczne umożliwią oszacowanie 
ryzyka urodzenia dziecka chore-
go na konkretną chorobę. Dzięki 
testowi można przewidzieć możli-
wość ok.1200 chorób u przyszłego 
dziecka. 

Po złożeniu wniosku i zareje-
strowaniu się w jednym z ośmiu 
ośrodków genetycznych rodzicom 

zostanie pobrana krew. Później 
specjalista od genetyki omówi 
wyniki. Jeśli para jest nosicielem 
zaburzenia genetycznego, podjęte 
zostaną dalsze kroki. 

Początkowo test będzie częścią 
projektu pilotażowego na małą 
skalę. Kosztować będzie ponad 
1000 euro i nie będzie refundo-
wany. Nie wszystkich będzie na 
to stać, ale też wielu przyszłych 
rodziców na test się zdecyduje, 
żeby uniknąć choroby i cierpienia 
dziecka. 

demorgen.be

Belgijskie produkty 
coraz popularniejsze  
za granicą 
Belgijskie produkty spożywcze sta-
ły się modne za granicą, a w ubie-
głym roku belgijski eksport żyw-

ności wzrósł o 3,5%. Organizacja 
belgijskich producentów żywno-
ści Fevia twierdzi, że coraz wię-
cej krajów wykazuje zaintereso-
wanie belgijskimi produktami 
spożywczymi. Ważnymi krajami 
eksportowymi stały się między in-
nymi Stany Zjednoczone, Kanada, 
Chiny i Korea Południowa. 

Większy eksport oznacza też 
zwiększenie zatrudnienia. W 
ubiegłym roku w belgijskim prze-
myśle spożywczym powstało 2000 
nowych miejsc pracy. Wiele firm 
dokonało znacznych inwestycji, 
zwłaszcza w dziedzinie automaty-
zacji. Włoski koncern Ferrero za-
inwestował w jedną z belgijskich 
fabryk ponad 100 milionów euro. 

Z powodu różnych stawek VAT 
i wysokich podatków zdarza się, 
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że belgijskie produkty spożywcze 
są czasem droższe w Belgii, niż 
za granicą. Z tego powodu obroty 
w kraju spadły w ubiegłym roku 
o 5,3%. Coraz więcej Belgów robi 
zakupy za granicą. Chcąc zwabić 
belgijskich klientów, francuskie 
supermarkety zaczęły nawet rekla-
mować się w Belgii i zatrudniać 
personel mówiący po niderlandz-
ku. 

niedziela.be  

Ratownicy na basenach 
chcą więcej uprawnień 
Według Vlaamse Redding-
sfederatie ratownicy powinni mieć 
więcej uprawnień do radzenia 
sobie z niewłaściwymi zachowa-
niami seksualnymi, kradzieżami 
i agresją na basenach. 

Zaczepiane są nawet kilkuletnie 
dziewczynki, grupy młodych lu-
dzi obmacują młode dziewczyny, 
czasem dochodzi do gwałtów. 
Młodociani chuligani atakują in-
nych chuliganów. Do tego docho-
dzą coraz częstsze kradzieże. 

Ratownicy mogą tylko poinformo-
wać policję, czekać na jej przyby-
cie i mieć nadzieję, że winowajcy 
zostaną ukarani. Niestety, nie 
zawsze tak bywa. Często są oni 

zabierani przez policję, a 
po kilku godzinach z sze-
rokim uśmiechem na twa-
rzy wracają. Mężczyzna, 
który nęka dziewczynkę w 
jednym basenie, robi to sa-
mo innego dnia w innym. 

Dlatego ratownicy chcą, 
aby w całej Belgii, na 
wszystkich basenach i 
obiektach rekreacyjnych, 
obowiązywała wspólna 
czarna lista z zakazem 
wstępu na baseny (analo-
gicznie do zakazu stadio-
nowego w piłce nożnej) i kontrole 
tożsamości. 

vrt.be 

Skręt w prawo przy 
czerwonym świetle 
dla rowerzystów 
Na fl amandzkich drogach pojawi 
się więcej skrzyżowań, na których 
rowerzyści będą mogli skręcać w 
prawo również przy czerwonym 
świetle. Rozwiązanie to sprawdziło 
się już w wielu innych miejscach 
i – jak wynika z badań – nie wpły-
wa na bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego. 

Flamandzka Agencja Ruchu 
Drogowego przekazała, że na nie-

których regionalnych 
skrzyżowaniach pojawi 
się dodatkowa sygna-
lizacja, umożliwiająca 

rowerzystom dokona-
nie skrętu w prawo. 

W innych przypad-
kach pojawią się zna-

ki informujące o moż-
liwości włączenia się do 

ruchu, choć Agencja 
chce zamontować jak 
najwięcej sygnalizacji 

świetlnych, aby sytu-
acja na drodze nie budziła 

żadnych wątpliwości. 

Podobny system zastosowano 
już w Brukseli, Antwerpii oraz w 
Gent, gdzie zamontowano specjal-
ne światła, informujące rowerzy-
stów o możliwości skrętu w prawą 
stronę. 

Jak twierdzi New Mobility, fla-
mandzkie władze zwlekały z 
wdrożeniem tego środka. Minister 
mobilności Ben Weyts wyrażał za-
niepokojenie, że rowerzyści będą 
skręcali w prawo na wszystkich 
skrzyżowaniach w sposób dowol-
ny. Zniesienie nakazu zatrzymania 
się ma dotyczyć bowiem wybra-
nych skrzyżowań, spełniających 
określone warunki. 

niedziela.be 

Opracowała: 
Karolina Morawska 
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Prawa i obowiązki 
pracownika w przypadku 
choroby, ciąży lub urlopu 
macierzyńskiego 
Każdy pracownik, zatrudniony na umowę o pracę, posiada ubezpieczenie zdrowotne. 
W razie choroby ma prawo do płacy gwarantowanej, którą wypłaca pracodawca, a 
w przypadku dłuższej niezdolności do pracy do zasiłku chorobowego, który wypła-
ca kasa chorych. Kobietom w ciąży, zatrudnionym na umowę o pracę, przysługują 
świadczenia chorobowe oraz macierzyńskie. Jednak w obydwu przypadkach muszą 
być spełnione podstawowe warunki wynikające z kodeksu pracy oraz z przepisów o 
ubezpieczeniu zdrowotnym. 

Powiadomienie 
pracodawcy o chorobie 
oraz dostarczenie 
zwolnienia lekarskiego 
Pracownik niezdolny do pracy w 
wyniku choroby powinien natych-
miast powiadomić o tym swojego 
pracodawcę (art. 31 §2 kodek-
su pracy). Można to zrobić te-
lefonicznie, pisemnie, pocztą 
elektroniczną czy faxem. 

Często pracodawca określa w 
regulaminie pracy, kiedy i w 
jaki sposób pracownik zobo-
wiązany jest do powiadomienia 
o swojej niedyspozycji. Należy 
zastosować się do tych wytycz-
nych i zadbać o to, by w razie 
potrzeby móc udowodnić, że 
pracodawca został powiado-
miony o chorobie w obowiązu-
jącym pracownika terminie (np. 
potwierdzenie wysłania faxu, po-
twierdzenie odebrania wiadomo-
ści elektronicznej przez praco-
dawcę). Oprócz powiadomienia 
o chorobie pracownik musi do-
starczyć pracodawcy zwolnienie 
lekarskie. 

Zwolnienie lekarskie musi być 
dostarczone w ciągu 48 godzin 
(dwóch dni roboczych) licząc od 
pierwszego dnia niezdolności do 

pracy, chyba że branżowy lub za-
kładowy układ zbiorowy lub re-
gulamin pracy przewidują inne 
terminy. Zwolnienie lekarskie naj-
lepiej jest dostarczyć listem po-
leconym lub za potwierdzeniem 
odbioru (data odbioru i podpis 

pracodawcy na kopii zwolnienia). 
Można ewentualnie przesłać ze-
skanowane zwolnienie lekarskie 
pocztą elektroniczną lub nadać 
faxem z potwierdzeniem odbio-
ru. W ten sposób, w razie wątpli-
wości czy problemów ze strony 
pracodawcy pracownik będzie 
mógł udowodnić, że w terminie 
dostarczył zwolnienie. 

Uwaga: Niepowiadomienie pra-
codawcy, czy niedostarczenie 
zwolnienia oznacza nieprzestrze-

ganie warunków umowy o pracę. 
W takiej sytuacji pracodawca mo-
że wstrzymać wynagrodzenie za 
okres choroby lub nawet zwolnić 
pracownika z pracy (również w 
trybie dyscyplinarnym), uznając 
jego nieobecność za nieusprawie-

dliwioną lub za porzuce-
nie pracy. W niektórych 
przypadkach pracodawca 
może żądać wynagrodze-
nia za zerwanie umowy o 
pracę. 

Płaca 
gwarantowana 
oraz zasiłek 
chorobowy 
Za okres choroby pracow-
nik ma prawo do płacy 
gwarantowanej, którą wy-

płaca pracodawca. Od 1.01.2014 
pracownikowi należy się płaca 
gwarantowana od pierwszego 
dnia choroby, niezależnie od tego 
czy dotyczy to pracownika umy-
słowego czy fizycznego. 

Pracownik nie ma prawa do pła-
cy gwarantowanej, jeśli choroba 
wystąpi podczas pierwszego mie-
siąca pracy w przedsiębiorstwie, 
chyba że branżowe lub zakładowe 
zbiorowe układy pracy przewidu-
ją inaczej. Jeśli pracownikowi w 
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pierwszym miesiącu zatrudnienia 
nie przysługuje płaca gwarantowa-
na, powinien zgłosić chorobę do 
kasy chorych w ciągu 48 godzin. 
Jeśli pracownik spełnia warunki 
stażowe w Belgii, otrzyma zasiłek 
chorobowy. 

Od 15 dnia choroby w przypad-
ku pracowników fi zycznych i od 
31 dnia choroby w przypadku 
pracowników umysłowych nie 
przysługuje już płaca gwaranto-
wana. Od tego momentu pracow-
nik otrzymuje zasiłek chorobowy 
wypłacany przez kasę chorych. 
Wypłata płacy gwarantowanej 
oraz zasiłku chorobowego kształ-
tuje się w zależności od statusu 
pracowniczego. (patrz tabelka 
poniżej) 

Pracownicy umysłowi, zatrudnie-
ni na okres krótszy niż 3 miesiące, 
otrzymują płacę gwarantowaną i 
zasiłek chorobowy na podobnych 
zasadach jak pracownicy fi zyczni, 
chyba że branżowe lub zakładowe 
układy zbiorowe pracy przewidują 
inaczej. 

Uwaga: o chorobie należy powia-
domić kasę chorych samemu – 
najlepiej jak najszybciej, jednak 
najpóźniej w czternastym dniu 
choroby. W przypadku pracowni-
ków agencji pracy tymczasowej 

(interim) kasę chorych należy 
powiadomić w ciągu 48 godzin. 

Kontrola lekarska 
i okres dyspozycyjności 
pracownika dla 
kontroli lekarskiej
Pracodawca ma prawo wysłać do 
pracownika lekarza kontrolnego 
w celu potwierdzenia jego niezdol-
ności do pracy. 

Jeśli lekarz nie zastanie chorego 
pracownika w domu, zostawi in-
formację o wizycie i swoje dane 
kontaktowe. W tym celu pracow-
nik powinien trzy razy dziennie 
sprawdzić skrzynkę pocztową. 
Należy zadbać o to, by na skrzynce 
widniało imię i nazwisko pracow-
nika. Pracownik powinien jak naj-
szybciej skontaktować się z leka-
rzem kontrolnym i umówić się na 
wizytę. W przeciwnym razie może 
stracić prawo do wynagrodzenia 
za okres od momentu wizyty le-
karza do momentu zgłoszenia się 
do niego lub też całkowicie utracić 
prawo do płacy gwarantowanej. 

Często w regulaminie pracy zawar-
te są informacje, w których godzi-
nach w ciągu dnia chory pracow-
nik powinien przebywać w domu 
w celu poddania się kontroli lekar-
skiej. Nieobecność nieusprawie-
dliwiona oznacza uchylanie się 

od kontroli i może spowodować 
utratę płacy gwarantowanej. 
Okres dyspozycyjności nie mo-
że przekroczyć 4 godzin w ciągu 
dnia między 7.00 a 20.00. 

Nieobecność spowodowana po-
bytem w szpitalu, na badaniach 
lub np. w aptece w celu zakupu 
niezbędnych leków jest nieobec-
nością usprawiedliwioną i nie 
może być powodem utraty płacy 
gwarantowanej. 

Zakaz wykonywania 
innej pracy 
w trakcie choroby
Pracownik, przebywający na 
zwolnieniu lekarskim, jest zobo-
wiązany do powstrzymania się od 
wykonywania pracy, z wyjątkiem 
sytuacji gdy jest zatrudniony rów-
nież u innego pracodawcy i wyka-
że, że był zdolny do tej pracy (u 
innego pracodawcy). 
Okres zwolnienia lekarskiego to 
okres jego rekonwalescencji w 
celu odzyskania zdrowia i zdol-
ności do wykonywania pracy. 
Pracownik jest zobowiązany do 
optymalnego wykorzystania tego 
okresu. Zabronione jest też wyko-
nywanie ciężkich prac na terenie 
własnego do-
mu. 

Pracowniczy fi zyczni Pracownicy umysłowi

Od 1 do 7 dnia choroby 100% płacy 
(płaci pracodawca)

Od 1 do 30 dnia choroby 100% płacy 
(płaci pracodawca)

Od 8 do14 dnia choroby 85, 88% płacy 
(płaci pracodawca)

Od 31 dnia choroby Zasiłek z kasy chorych 
60% płacy

Od 15 do 30 dnia 
choroby

Zasiłek chorobowy z ka-
sy chorych 60% płacy + 
dodatek od pracodawcy 
25,88% płacy

Od 31 dnia choroby
Zasiłek z kasy chorych 
60% płacy

własnego do-
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Nawrót choroby
Jeśli w ciągu 14 dni od chwili po-
wrotu do pracy pracownik ponow-
nie zachoruje na tę samą chorobę, 
wówczas nie ma prawa do pełnego 
okresu płacy gwarantowanej. 

Przykład:
Pracownik fi zyczny chorował 10 
dni. Pracował 5 dni i ponownie 
zachorował na tę samą chorobę. 
W tej sytuacji ma prawo do płacy 
gwarantowanej za 4 dni. Jeśli je-
go choroba trwa dłużej, wypłatę 
świadczenia chorobowego przej-
muje kasa chorych.

Jeśli w ciągu 14 dni od momentu 
powrotu do pracy pracownik za-
choruje na inną chorobę, na nowo 
ma prawo do płacy gwarantowa-
nej wypłacanej przez pracodawcę 
(maksymalnie 14 dni w przypadku 
pracownika fi zycznego i maksy-
malnie 30 dni w przypadku pra-
cownika umysłowego).

Zwolnienie pracownika 
z pracy podczas choroby
Prawo pracy w Belgii przewiduje, 
pod pewnymi warunkami, możli-
wość rozwiązania stosunku pracy 
z pracownikiem podczas zwol-
nienia lekarskiego. Pracodawca 
musi dobrze uargumentować 
zwolnienie pracownika i albo 
wypłacić mu płacę za przysłu-
gujący mu okres wypowiedze-
nia, albo zlecić przepracowanie 
okresu wypowiedzenia jednak 
dopiero po powrocie pracownika 
do zdrowia. Choroba nie może 
być przyczyną rozwiązania sto-
sunku pracy przez pracodawcę. 
Tylko w przypadku stałej niezdol-
ności do pracy z powodu stanu 
zdrowia pracownika obie strony 
mogą rozwiązać umowę o pracę 
z przyczyn medycznych. 

Urlop macierzyński 
i zasiłek macierzyński 
(dla pracowników)
W Belgii urlop macierzyński dla 
pracowników trwa 15 tygodni a 
w przypadku ciąży mnogiej 19 
tygodni. 
Urlop macierzyński dzieli się na 
dwa okresy: 
• Okres urlopu macierzyńskiego 

przed porodem (prenatalny) – 
maksymalnie 6 tygodni przed 
porodem, z czego obowiązko-
wo trzeba wykorzystać tydzień 
przed przewidywaną datą poro-
du. 

• Okres urlopu macierzyńskie-
go po porodzie (postnatalny) – 
trwa 9 tygodni i zaczyna się w 
dniu porodu. Ten okres trzeba 
wykorzystać w całości i obo-
wiązkowo. 

• W przypadku ciąży mnogiej 
okres prenatalny trwa maksy-
malnie 8 tygodni a postnatalny 
11 tygodni. 

Maksymalnie 5 tygodni, a w przy-
padku ciąży mnogiej 7 tygodni z 
prenatalnego urlopu macierzyń-
skiego można przenieść na okres 
urlopu macierzyńskiego po poro-
dzie (postnatalny). Wówczas okres 
postnatalny może trwać maksy-
malnie 14, a w przypadku ciąży 
mnogiej 18 tygodni. 

Ostatnie dwa tygodnie urlopu ma-
cierzyńskiego można zamienić na 
dni urlopu, który trzeba wykorzy-
stać w ciągu ośmiu tygodni od 
momentu rozpoczęcia pracy po 
urlopie macierzyńskim. 
Aby skorzystać z takiego urlopu, 
trzeba obowiązkowo wykorzystać 
9 tygodni urlopu postnatalnego 
(11 w przypadku ciąży mnogiej) 
oraz przenieść minimum 2 tygo-
dnie z okresu urlopu prenatalne-
go na okres urlopu postnatalnego. 
Oznacza to, że okres urlopu prena-
talnego będzie krótszy o minimum 
2 tygodnie. 

Najpóźniej 4 tygodnie przed 
końcem obowiązkowego okresu 
urlopu macierzyńskiego (9 lub 
11 tygodni) należy powiadomić 
pracodawcę o chęci skorzystania 
z takiej możliwości. 

Choroba w czasie ciąży 
Jeśli w czasie ciąży kobieta za-
choruje, obowiązują takie same 
zasady wynagrodzenia jak w przy-
padku normalnego zwolnienia le-
karskiego.
Jeśli z powodu choroby lub wypad-
ku kobieta jest niezdolna do pracy 
na 6 (8 tygodni przy ciąży mnogiej) 
tygodni przed datą rozwiązania 
i już nie wraca do pracy przed 
porodem, automatycznie rozpo-
czyna się jej urlop macierzyński. 
Oznacza to, że po porodzie zosta-
nie do wykorzystania 9 (11 przy 
ciąży mnogiej) tygodni urlopu.

Zasiłek macierzyński 
Za okres urlopu macierzyńskiego 
(prenatalnego i postnatalnego) 
należy się zasiłek, który wypłaca 
kasa chorych. 
Należy odpowiednio wcześnie 
powiadomić zarówno pracodaw-
cę jak i kasę chorych o planowa-
nym terminie rozpoczęcia urlopu 
macierzyńskiego.
Po porodzie należy dostarczyć do 
kasy chorych akt urodzenia dziec-
ka. 
Zasiłek macierzyński wynosi 82% 
płacy brutto przez pierwsze 30 dni 
urlopu. Od 31 dnia wynosi on 75% 
płacy brutto. 

Ochrona przed 
zwolnieniem z pracy 
Pracodawca nie może zwolnić 
z pracy kobiety z powodu ciąży. 
Ochrona kobiet w ciąży przed 
zwolnieniem działa od momentu 
powiadomienia pracodawcy o cią-
ży aż do miesiąca po zakończeniu 
urlopu macierzyńskiego. Należy 
jednak pamiętać, że nie jest to 
ochrona absolutna. Pracodawca 
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może zwolnić kobietę z przyczyn 
niemających nic wspólnego z 
faktem, iż jest ona w ciąży. Na 
przykład jeśli pracownica popeł-
niła poważny błąd w pracy, jeśli 
przedsiębiorstwo jest w trakcie 
reorganizacji, bądź z przyczyn 
ekonomicznych.
Jeśli kobieta w ciąży została zwol-
niona z pracy, ma prawo poprosić 
pracodawcę o pisemne podanie 
przyczyny zwolnienia. 

Jeśli pracodawca nie potrafi po-
dać powodu zwolnienia z pracy, 
a pracownica może udokumento-
wać, że powiadomiła pracodawcę 
o tym, że jest w ciąży (potwierdze-
nie wysłania zaświadczenia o cią-
ży listem poleconym lub potwier-
dzenie przez pracodawcę odbioru 
atestu medycznego), wówczas 
pracownica ma prawo do płacy za 
normalny okres wypowiedzenia 
+ dodatkowo do wynagrodzenia 
brutto za okres 6 miesięcy. 

Prawo do zasiłku 
chorobowego lub 
macierzyńskiego a staż 
pracy w Belgii
Prawo do zasiłku chorobowego i 

macierzyńskiego regulują przepi-
sy o ubezpieczeniu zdrowotnym. 
Problemem obcokrajowców w 
Belgii jest to, iż nie zawsze od mo-
mentu podjęcia pracy przysługują 
im wszystkie prawa socjalne. Tak 
jest w przypadku zasiłku macie-
rzyńskiego oraz chorobowego. 
Aby uzyskać prawo do tego ro-
dzaju świadczeń w chwili niezdol-
ności do pracy z powodu choro-
by, wypadku lub ciąży, trzeba 
wykazać, iż przepracowało się w 
Belgii minimum 12 miesięcy oraz 
wykazać 180 przepracowanych 
(lub równoznacznych z przepra-
cowanymi) dni w pełnym wymia-
rze czasu pracy w ciągu czterech 
ostatnich kwartałów (minimum 
12 miesięcy) bezpośrednio po-
przedzających kwartał, w którym 
rozpoczął się okres chorobowy 
lub urlop macierzyński. Osoby, 
pracujące w niepełnym wymiarze 
godzin, mogą wykazać 800 godzin 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy po-
przedzających kwartał, w którym 
rozpoczął się okres chorobowy lub 
urlop macierzyński. 
Okres ten może być przedłużony 
do 36 miesięcy pod warunkiem, że 
w każdym roku były odciągnięte 

wystarczające składki na poczet 
zabezpieczenia społecznego w 
Belgii. 

Osoby, które w Belgii nie przepra-
cowały jeszcze 12 miesięcy oraz 
180 dni na etacie w pełnym wy-
miarze lub 800 godzin na etacie w 
niepełnym wymiarze, mogą przed-
łożyć w kasie chorych formularz 
S1/E104 z innego kraju europej-
skiego, jeśli bezpośrednio przed 
podjęciem pracy w Belgii miały 
ubezpieczenie zdrowotne w innym 
kraju europejskim, np. w Polsce. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem 
okresu chorobowego lub urlopu 
macierzyńskiego trzeba pozosta-
wać w stosunku pracy lub ewen-
tualnie przebywać już na płatnym 
zwolnieniu lekarskim bądź na za-
siłku dla bezrobotnych. 

Więcej informacji można uzyskać 
w lokalnych oddziałach ACV-CSC. 
Adresy na stronach: www.acv-on-
line.be , www.csc-en-ligne.be lub 
http://adressen.acv-online.be, ht-
tp://adresses.csc-en-ligne.be, wy-
starczy wpisać swój kod pocztowy. 

ACV 
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 Lekcje życiowe na przykładzie 
naszych klientów
Lekcja nr 3: Horsepower scam – czyli cudowne tabletki na cudowne oszustwo 

Nasz klient zobaczył na 
Facebooku reklamę tabletek 
na potencję. Przekonany o 
ich właściwościach zamó-
wił jednorazową ilość. Nie 
ponowił zamówienia, ale 
fi rma automatycznie 
wysyła kolejne 
porcje pigułek 
na jego adres. 

Zgłosił się do nas, po-
nieważ otrzymał fakturę z 
nakazem zapłaty w wyso-
kości 198,80 euro. Koperta wy-
glądała tak, jakby pochodziła 
od komornika lub prawnika. 
Posiadała pieczęć, która imitowa-
ła wyglądem sądowe polecenie 
zapłaty. 

Na czym 
polega 
całe 
oszustwo? 

• Kwota wypro-
dukowania i wy-
słania tabletek 

do klienta może 
kosztować firmę 

około 20€. 
• Pierwsze zamówie-

nie opiewa na kwotę 
50€. 

• Firma ponawia te zamó-
wienia i wysyła do ludzi w ca-
łej Europie. Oszustwo to miało 
miejsce również w Niemczech, 
Holandii i Francji. 

• Klient w końcu otrzymuje faktu-
rę na kwotę 198,80 €. Być może 

70% ludzi nie zapłaci, ale 30% lu-
dzi boi się poważnie wyglądają-
cej koperty i uznaje to za swój 
błąd, dlatego płaci. 

W ten sposób firma zarabia na 
przestraszonych klientach. 

Lekcja, która płynie z tej sytuacji: 
Prawo mówi, że jeśli otrzymasz 
od fi rmy zamówienie, którego nie 
składałeś, nie musisz za nic płacić. 
Wszystko, co musisz zrobić, to 
wysłać e-mail z oświadczeniem, że 
nie składałeś takiego zamówienia 
i chcesz, aby usunęli twoje dane z 
ich systemu. 

Należy bardzo uważać na to, co 
zamawiamy. 

Wsparcie i informacja
Dla wielu nowych mieszkańców Belgii procedury 
administracyjne oraz przepisy prawne są niejasne. 
Komunikacja w urzędach oraz wszelkiego rodzaju firmach i 
organizacjach bywa trudna. Dlatego też wspieramy członków 
Welcome.

Jesteśmy po to by Ci pomóc!

Członkowie naszej organizacji chcą być częścią wspólnoty, 
czasem jednak nie mają takiej możliwości. Dlatego też 

organizacja Welcome oferuje szkolenia oraz sieć kontaktów. 
Członkowie pomagają sobie np. w sprawach administracyjnych.

 Osoby należące do naszej organizacji rozwijają się i zdobywają 
doświadczenie co znacznie zwiększa ich możliwości na rynku 

pracy oraz osiągają sukcesy w zamierzonych przedsięwzięciach.

Rozwój i współpraca

Wsparcie   Informacja 
Rozwój   Współpraca 

Bezoek ons kantoor of bel voor een afspraak

Bredabaan 371, 2170 Merksem https://wwelcome.be
+32 (0)3 484 3141 hallo@wwelcome.be 

Zostań członkiem
doświadczenie co znacznie zwiększa ich możliwości na rynku 

pracy oraz osiągają sukcesy w zamierzonych przedsięwzięciach.

 Z członkostwem Welcome tworzysz prężnie rozwijającą 
się organizację składającą się z obywateli świata. Wspólnie 
tworzymy międzynarodową sieć możliwości. Możesz również 
skorzystać z wielu usług, które oferują nasi członkowie.

Członkostwo Członkostwo 
(€25 / rok)

Rozszerzone 
Członkostwo 
(€50 /rok)

Administracja
Za godzinę
Za miesiąc (1 jaar)
Za rok

15 euro
15 euro
150 euro

10 euro
10 euro
120 euro

Wizyty domowe/ 
sprawy urzędowe

1wsza godzina 
2ga godzina
3cia godzina
Koszty dojazdu 
powyżej  25 km

25 euro
20 euro
15 euro
0.25 euro

20 euro
15 euro
10 euro
0.20 euro

Usługi specjalne Energia, telecom I 
ubezpieczenia

+ rosnący pakiet part-
nerów *

Inne usługi
Grupa wolontariuszy Taryfa indywidualna 80% ceny członkowskiej

* Oferujesz usługł lub produkt dla członków organizacji Welcome – 
poinformuj nas przez: diensten@wwelcome.be.

Bredabaan 371, 2170 Merksem, tel. 03 484 31 41 https://wwelcome.be, hallo@wwelcome.be
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Tomasz Tyszkiewicz
‘Tyszol‘ GOSTYNIN

A więc reaktywujemy się wykorzystując 
20-letnie doświadczenie na rynku

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Tomek: PL 0048 693 136 881, BE 0032 498 181 808, 
www.oski-bus.pl

‘Tyszol‘ GOSTYNIN‘Tyszol‘ GOSTYNIN‘Tyszol‘ GOSTYNIN‘Tyszol‘ GOSTYNIN

WYJAZDY:
z Polski: niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
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

‘Mówiły 
jaskółki 

że niedo
bre 

są spółki
‘
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Polskie dzieci maharadży 
17 września 1939 roku, kilkanaście dni po wybuchu II wojny światowej, wojska so-
wieckie zajęły wschodnie tereny Polski. Od stycznia następnego roku, zgodnie z 
rozkazem Stalina, rozpoczęła się masowa deportacja polskiej ludności. W głąb Związ-
ku Radzieckiego, do Kazachstanu, na Syberię, wywożono całe rodziny, także dzieci, 
które jeśli przeżyły głód i liczne choroby podczas transportu w bydlęcych wagonach, 
najczęściej trafiały do przytułków zwanych szumnie domami dziecka. Jakie były ich 
dalsze losy? 

W lipcu 1941 roku 
generał Władysław 
Sikorski i Iwan Majski 
(radziecki ambasador 
w Londynie) podpisali 
układ, na mocy którego 
przywrócono polsko-
-radzieckie stosunki 
dyplomatyczne. Stalin 
zgodził się, aby w ZSRR 
powstała polska armia. 
Zesłańców objęła am-
nestia. Polacy zaczęli 
masowo zgłaszać się 
do punktów rekruta-
cyjnych armii generała 
Władysława Andersa, z 
którą wkrótce opuścili 
radzieckie terytorium. 

W grudniu tego sa-
mego roku Stalin 
wyraził zgodę, aby ze Związku 
Radzieckiego wyjechały polskie 
osierocone dzieci. Przedstawiciele 
polskich władz, a zwłaszcza ochot-
nicy, na olbrzymich przestrzeniach 
sowieckiego imperium szukali 
dzieci. Z Uzbekistanu, Turkmenii, 
Tadżykistanu, Kazachstanu, z sy-
beryjskich łagrów zwożono je do 
utworzonego dla nich sierocińca 
w miejscowości Aszchabad nieda-
leko granicy z Iranem. 

Indyjski dobroczyńca 
O tragicznym losie polskich dzie-
ci dowiedział się indyjski maha-
radża Jam Saheb Digvijay Sinhji, 
dziedzic księstwa Navanagar 
(Dobra Ziemia); wykształcony w 
Europie przewodniczący Rady 

Książąt Indyjskich i jeden z dwóch 
hinduskich delegatów w gabine-
cie wojennym Wielkiej Brytanii. 
Tam poznał generała Władysława 
Sikorskiego. 
W czasach swojej młodości 
Jam Saheb mieszkał z ojcem w 
Szwajcarii, gdzie zaprzyjaźnił się 
z ówczesnym polskim premie-
rem, słynnym pianistą Ignacym 
Paderewskim. 
Ich wielogodzinne rozmowy o 
Polsce zrobiły na młodym księ-
ciu ogromne wrażenie i do koń-
ca swojego życia interesował się 
losami naszego kraju. Maharadża 
uwielbiał polski folklor i literaturę, 
zwłaszcza „Chłopów” Reymonta, 
które namiętnie czytał w angiel-
skim przekładzie. 

Po podpisaniu ukła-
du Sikorski – Majski, 
kiedy pojawiła się 
szansa ocalenia 
dzieci rozrzuconych 
na terenie komuni-
stycznego Związku 
Radzieckiego, indyj-
ski książę postano-
wił udzielić dzieciom 
schronienia. 

Zlecił architektowi 
wybudowanie w po-
bliżu swojej letniej re-
zydencji w Balachadi 
osiedla Polish Chil-
dren Camp. 

Gdy wiosną 1942 ro-
ku, po długiej podróży 
ciężarówkami przez 

Iran i Pakistan, dzieci stanęły na 
indyjskiej ziemi, zobaczyły sześć-
dziesiąt nowo wybudowanych 
domków z czerwoną dachówką i 
maszt, na którym powiewała bia-
ło-czerwona flaga. 

Śladem Saheba poszli inni indyj-
scy możnowładcy. W Delhi, z ini-
cjatywy Konsulatu Generalnego 
RP w Bombaju, powstał Komitet 
Pomocy Dzieciom Polskim, na 
który prywatne osoby wpłacały po-
kaźne sumy. Zasilali to konto rów-
nież bogaci maharadżowie. Został 
także otwarty specjalny rachunek 
bankowy „The Polish Children’s 
Account”, na którym zdeponowa-
no wyjściową dotację w wysokości 
50 tysięcy indyjskich rupii. 

Polskie dzieci, którymi zaopiekował się maharadża Jam Saheb Digvijay 
Sinhji (fot. ze strony http://madhu-madhusree.blogspot.com/)

/INTERIA.PL



19wrzesień  2019 Antwerpia po polsku 

Mastermedia Sp. J. to największy polski dystrybutor FMCG w Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech oraz Belgii.

Rozwijamy się intensywnie i poszukujemy osoby na stanowisko:

Przedstawiciel handlowy
Miejsce pracy: Belgia

Potrafisz budować relacje z klientami, masz doświadczenie w sprzedaży, 
posiadasz czynne prawo jazdy, znasz angielski lub niderlandzki/francuski?

Aplikuj! rekrutacja.lublin@mastermediauk.com
Więcej informacji na www.mastermediauk.com/praca

Oprócz sfinansowania budowy 
osiedla w Balachadi, Jam Saheb 
nakłonił Izbę Książąt Indyjskich, 
aby przyjęła na siebie obowiązek 
utrzymania pięciuset polskich 
dzieci do końca II wojny świato-
wej. 

Życie w Balachadi 
Dzieci, które przeżyły piekło so-
wieckich sierocińców, półżywe, 
zawszone, owrzodzone, cierpiące 
na szkorbut, koklusz, gruźlicę, 
znalazły się nagle w zupełnie in-
nej rzeczywistości. Nierealnej, 
bajkowej, wśród palm, daktyli, 
słoni i fakirów. Przywitał ich Jam 
Saheb – dobroduszny, postaw-
ny mężczyzna, który po latach 
wspominał, jak ze strachem i cie-
kawością wpatrywały się w niego 
setki dziecięcych oczu. Przywitał 
dzieci słowami: „Nie uważajcie 
się za sieroty. Jesteście teraz 
Nawanagaryjczykami, ja jestem 
Babu, ojciec wszystkich miesz-
kańców, w tym również i wasz”. 

W pięknych górach, leżących nad 
brzegiem morza, dzieci wracały 
do zdrowia i powoli zapominały 
o przeżytym na zesłaniu piekle. 
Opiekował się nimi sam mahara-
dża, na którego wołały Babu, czyli 
ojciec. 

Dzieci zapamiętały go jako sympa-
tycznego, wiecznie uśmiechnięte-
go człowieka. Rozmawiał z nimi, 
słuchał ich opowieści, rozwiązy-
wał problemy. Obdarowywał je 
słodyczami, a dla tych, które osią-
gały najlepsze wyniki w szkole, 
fundował nagrody. 

Życie w Balachadi zostało zorga-
nizowane na wzór skautowskie-
go obozu, którego komendantem 
został ksiądz Franciszek Pluta. 
Każdy kolejny dzień rozpoczynał 
się porannym apelem w szere-
gu zwróconym w stronę Polski. 
Starsze dzieci uczęszczały do szko-
ły, a ich nauczycielkami były mię-
dzy innymi ocalone z sowieckich 
łagrów kobiety. Dzieci uczyły się 
pisania, czytania, języka polskie-
go, angielskiego i historii. 

Podopieczni maharadży mieli 
zapewnioną opiekę lekarską, 
bibliotekę, brali udział w zaję-
ciach tanecznych i sportowych. 
Powstała drużyna harcerska. 
Wychowankowie wspólnie z na-
uczycielami organizowali przed-
stawienia i jasełka, na których 
zawsze gościł maharadża. 
Na piąte urodziny jego syna polscy 
mieszkańcy miasteczka sprezen-
towali mu ludowy strój krakowski 

z indyjskim motywem pawiego 
pióra. 

Maharadża często zabierał swoich 
podopiecznych na przyjęcia do 
pałacu. W czasie jednej z takich 
uroczystości powiedział: „Zawsze 
będę sympatyzował z przyszłością 
waszego kraju. Jestem pewny, że 
Polska będzie wolna, że wy po-
wrócicie do waszych szczęśliwych 
domów, do kraju wolnego od  uci-
sku”. 

„Hurtowa” adopcja 
Pod koniec wojny w Polish 
Children Camp zostało ok. dwu-
stu najmłodszych dzieci, które 
nie miały prawnych opiekunów. 
Przypomnieli sobie o nich komu-
niści i zażądali od brytyjskiego 
rządu (Indie były wtedy brytyjską 
kolonią) zgody na wydanie dzieci 
i ich powrót do Polski. 

Aby uchronić je przed komu-
nistycznym koszmarem, dzieci 
zostały „hurtowo” adoptowane 
przed indyjskim sądem przez 
maharadżę, jego adiutanta 
Brytyjczyka Jeffreya Clarka i księ-
dza Franciszka Plutę, który był 
potem ścigany przez komunistów 
listem gończym jako międzynaro-
dowy kidnaper. 
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Dzieci mieszkały w Balachadi do 
1946 roku, następnie zostały prze-
niesione do Valivade – polskiego 
miasteczka w Indiach. Pożegnalna 
scena, która rozegrała się na ko-
lejowym dworcu, wyglądała jak 
wyjęta żywcem z bollywoodzkiego 
filmu. Maharadża osobiście żegnał 
się ze wszystkimi, przytulał dzieci, 
rozmawiał z nimi i co rusz wycie-
rał wilgotne oczy. Widać było, że 
rozstanie jest dla niego nadzwy-
czaj trudne. 

W Valivade wszyscy uchodźcy mu-
sieli podjąć decyzję, co dalej. Był 
to czas, kiedy Indie odzyskały nie-
podległość i „goście” maharadży 
musieli opuścić ten kraj. Za po-
średnictwem Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża niektóre 
dzieci odnalazły jedno lub oboje 
rodziców. Część wychowanków, 
osiągnąwszy w Indiach pełnolet-
ność, zdecydowała się na wyjazd 
do USA, Kanady, Nowej Zelandii 
czy Australii. Niewielu z nich po-
wróciło do Polski. 

Do dzisiaj żyje kilkadziesiąt „dzieci 
maharadży”, z czego tylko kilkana-
ście osób w Polsce. Pod koniec lat 
osiemdziesiątych część z nich po-
nownie odwiedziła Indie. Spotkali 
się z synem Jama Saheba i odsło-
nili pamiątkową tablicę w Polish 
Children Camp. Do dzisiaj mają ze 
sobą kontakt i wspominają swój 
„indyjski raj na ziemi”. 

A jak potoczyły się losy mahara-
dży? Rządził w swoim księstwie 
do roku 1948. Po uzyskaniu przez 
Indie niepodległości pełnił różne 
odpowiedzialne funkcje publicz-
ne. Zmarł w 1966 roku. 

Zapytany kiedyś przez generała 
Władysława Sikorskiego czym 
Polska mogłaby się odwdzięczyć 
za przygarnięcie bezdomnych dzie-
ci, odpowiedział: „W wyzwolonej 
Polsce nazwijcie moim imieniem 

którąś z warszawskich ulic”. I tak 
się stało. Władze warszawskiej 
dzielnicy Ochota nazwały jeden 
ze skwerów imieniem „Dobrego 
Maharadży”. 

Liceum i gimnazjum na ulicy 
Bednarskiej w Warszawie nosi na-
zwę Jam Saheba Digvijay Sinhji. 
To jedna z najlepszych warszaw-
skich szkół, która fundując sty-
pendia najzdolniejszym dzieciom 
uchodźców przebywających w 
Polsce, spłaca dług, jaki Polska 
zaciągnęła wobec maharadży. 

Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski „w uznaniu wybitnych za-
sług w niesieniu pomocy dzieciom 
polskich zesłańców” pośmiertnie 
odznaczył maharadżę Krzyżem 
Komandorskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Indyjska dziennikarka i dokumen-
talistka Anu Radha zrealizowała 
film „Mała Polska w Kathiawar” 
(Kathiawar, to dystrykt w którym 
leży Balachadi). Dokument opo-
wiada o losach sześciu Polaków, 

którzy przeżyli wojenną tułaczkę i 
trafili do Balachadi. Całość zosta-
ła nakręcona w konwencji historii 
rodem z Bollywood, nie zabraknie 
więc wzruszających momentów, 
niesamowitych plenerów i niepo-
wtarzalnej muzyki. 

„To film o miłości. Do Indii, do 
sportu, harcerstwa, do drugiego 
człowieka […] Wierzę, że na świe-
cie nie ma granic. A historia oca-
lałych dobitnie pokazuje, że grani-
ce są wymysłem elit politycznych. 
Przecież naszych krajów z pozoru 
nic nie łączy; kto by pomyślał, że 
taka historia w ogóle może się 
wydarzyć. A jednak. W obliczu 
ludzkiej tragedii graniczne zasieki 
i różnice kulturowe tracą na zna-
czeniu, wystarczy odrobina współ-
czucia, empatii i miłości bliźniego” 
– powiedziała autorka filmu. 

W 1942 roku Jam Saheb powie-
dział: „Głęboko wzruszony, prze-
jęty cierpieniami polskiego na-
rodu, a szczególnie losem tych, 
których dzieciństwo i młodość 
upływa w tak tragicznych warun-
kach najokropniejszej z wojen, 
pragnąłem w jakiś sposób przy-
czynić się do polepszenia ich lo-
su. Zaoferowałem więc im gościnę 
na ziemiach położonych z dala od 
zawieruchy wojennej. Może tam, w 
pięknych górach, położonych nad 
brzegami morza, te dzieci będą 
mogły powrócić do zdrowia, mo-
że tam uda im się zapomnieć o 
wszystkim, co przeszły i nabrać sił 
do przyszłej pracy jako obywatele 
wolnego kraju”. Jego marzenia się 
spełniły. 

Na postawie: Polskie dzieci maha-
radży. Indyjskie losy sierot urato-
wanych ze Związku Radzieckiego 
(nowahistoria.interia.pl)

Opracowała  
Anna Janicka. 

Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji 
(1895-1966) 

- fot. z książki «Śladami  
zapomnianych bohaterów»

/INTERIA.PL
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 Przegląd prasy polskiej 
Spis powszechny 
przez Internet 
Pierwszy raz w histo-
rii samodzielnie i 
przez Internet 
odpowiemy 
na pytania 
narodowego 
spisu powszechnego. 

Mazowiecka gmina Czerwińsk 
nad Wisłą i Sierakowice w 
Pomorskiem w październiku prze-
testują specjalną aplikację inter-
netową, która w 2021 roku będzie 
podstawowym narzędziem zbiera-
nia informacji o Polakach podczas 
narodowego spisu powszechnego. 
Druga próba, już w 16 gminach 
każdego województwa, m.in. w 
Pucku i Gubinie, odbędzie się w 
kwietniu 2020 roku. 
Obie próby dadzą odpowiedź na 
pytanie, czy aplikacja jest czytelna 
dla użytkownika, czy też należy ją 
poprawić lub uzupełnić. 

Narodowy spis powszechny jest 
obowiązkowy – formularz muszą 
wypełnić osoby pełnoletnie, także 
w imieniu niepełnoletnich. W kwe-
stionariuszu będziemy musieli po-
dać m.in., jak długo mieszkamy w 
danym miejscu, skąd przybyliśmy, 
gdzie jest główne miejsce naszej 
pracy, czy odczuwamy przynależ-
ność do danej wspólnoty etnicznej 
czy narodu. 
Narodowy spis powszechny jest 
przeprowadzany co dziesięć lat. 

niezalezna.pl 

Od października 
niższy PIT 
Podatek PIT zostanie obniżony z 
18 do 17 proc. Dodatkowo obni-
żone będą koszty pracy przez co 
najmniej dwukrotne podniesienie 
kosztów uzyskania przychodów 
dla pracowników. 

Osoba zarabiająca np. 2 
250 zł zyska rocznie 472 

zł, a przy pensji 4 765 zł 
zysk wyniesie rocznie 732 
zł – wylicza rząd. 

Po zmianach koszty uzy-
skania przychodów wyniosą 

dla jednoetatowców 250 zł mie-
sięczne (obecnie 111,25 zł) oraz 3 
000 zł roczne (obecnie 1 335,00 zł). 
Dla osób dojeżdżających do pracy 
spoza miejsca zamieszkania kosz-
ty te wyniosą 300 zł miesięczne 
(obecnie 139,06 zł) i 3 600 zł rocz-
ne (obecnie 1 668,72 zł). Dla osób 
na kilku etatach koszty wzrosną 
do 4500 zł rocznie (obecnie ok. 2 
tys.), a dla dojeżdżających wielo-
etatowców 5 400 zł roczne (obec-
nie 2 502,56 zł). 

Skutki fi nansowe obniżenia PIT 
oraz podniesienia kosztów uzyska-
nia przychodów wyniosą rocznie 
ponad 9,6 mld zł (w tym budżet 
państwa oraz samorządy po 4,8 
mld zł). 

rp.pl 

Ogromne długi u fi rm 
telekomunikacyjnych 
Z danych Krajowego Rejestru 
Długów wynika, że długi Polaków 
wobec firm telekomunikacyj-
nych przekroczyły 1,14 mld zł. 
Najszybciej rosną one wśród 18-
25 latków. 

O ile średnie zadłużenie konsu-
menta względem operatora ko-
mórkowego wynosi obecnie 2 
643,58 zł, o tyle w gronie dłużni-
ków 18-25 lat średni dług jest wyż-
szy o 400 zł – sięga 3 070,25 zł. I 
jest najwyższy spośród wszystkich 
kategorii wiekowych. 

Według KRD największe zaległo-
ści wobec telekomów mają klien-

ci ze Śląska, Mazowsza i Dolnego 
Śląska. Najbardziej rzetelnych 
płatników spotkamy natomiast w 
województwie podlaskim, święto-
krzyskim i opolskim. 

wprost.pl 

Jazda na suwak i 
korytarze ratunkowe – 
obowiązkowe
1 października 2019 roku mają 
wejść w życie przepisy dotyczące 
jazdy „na suwak” oraz tworzenia 
„korytarzy życia”. 

W przypadku jazdy „na suwak” 
wpuszczenie jednego samocho-
du z kończącego się pasa będzie 
obowiązkowe. Kto tego nie robi, 
ten narazi się na fi nansową karę. 
Zdaniem twórców nowego prawa, 
coś takiego poprawi płynność 
ruchu, ograniczy korki, a także 
powinno ograniczyć drogową 
agresję. 

„Korytarz życia” - nowe przepisy 
mają opisać to zachowanie i narzu-
cić jego stosowanie. Dzięki temu 
służby kontrolne otrzymają moż-
liwość karania kierowców, którzy 
zatrzymają się w inny sposób. W 
efekcie „korytarz życia” powinien 
stać się powszechny, poprawiając 
bezpieczeństwo. 
40ton.net 

Nowa ustawa śmieciowa 
Ustawa ma zmotywować Polaków 
do segregowania odpadów komu-
nalnych. Osoby, które nie segre-
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Po zmianach koszty uzy-
skania przychodów wyniosą 

dla jednoetatowców 250 zł mie-
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gują śmieci, zapłacą co najmniej 
dwukrotność, a maksymalnie na-
wet czterokrotność opłaty śmie-
ciowej. 

Opłaty będą niższe, jeżeli właści-
ciel nieruchomości ma przydomo-
wy kompostownik i samodzielnie 
zagospodaruje część produko-
wanych przez siebie odpadów. 
Jednak jeżeli okaże się, że złożo-
na przez niego deklaracja nie jest 
zgodna z prawdą i nie kompostu-
je śmieci jak zapowiedział, straci 
zniżkę. 

Ustawa przewiduje również, że 
właściciele nieruchomości nie-
zamieszkałych, takich jak sklepy 
i galerie handlowe, będą mogli 
sami zdecydować, czy chcą dzia-
łać zgodnie z systemem zorgani-
zowanym przez gminę, czy wolą 
się z niego wyłączyć i skorzystać z 
konkurencyjnej oferty. Dla właści-
cieli nieruchomości rekreacyjno-
-wypoczynkowych opłata będzie 
ryczałtowa i nie będzie przewyż-
szała 10% dochodu miesięcznego. 
Ustawa pozwoli też gminom two-
rzyć specjalne punkty napraw 
sprzętów oraz takie, w których 
można będzie zostawić nadal na-
dające się do użytku rzeczy, ale już 
niepotrzebne właścicielowi. 

pl.sputniknews.com 

Rekordowa podwyżka 
składek ZUS w 2020 r. 
W 2020 roku przedsiębiorców obo-
wiązywać będą nowe składki ZUS. 
Osoby prowadzące działalność 
gospodarczą zapłacą składki o 
prawie 10 proc. większe niż w ro-
ku bieżącym. Dzięki temu comie-
sięcznie na konto ZUS-u wpłacą 
prawie 1500 zł. 

Z dokumentu opublikowanego 
przez ministerstwo fi nansów wy-
nika m.in., na jakim poziomie 
ustalona została wartość progno-
zowanego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego na przyszły 
rok. 

To właśnie poziom tego wynagro-
dzenia decyduje o tym, jak wy-
sokie będą składki ZUS płacone 
przez przedsiębiorców w 2020 
r. Podstawa wymiaru skła-
dek kalkulowana jest 
bowiem jako 60% 
tego przewi-
dywane-
go wy-
n a -
g r o -
dzenia. 

Prognozowane prze-
ciętne wynagrodzenie miesięcz-
ne na 2020 r. przyjęte zostało na 
poziomie znacznie wyższym niż 
w roku obecnym. Wzrosło ono z 
4765 zł w roku 2019 do aż 5227 zł 
w roku 2020. Podstawę wymiaru 
składek ZUS stanowić będzie 60% 
tej kwoty, czyli 3136,20 zł. 

Minimalne składki ZUS dla przed-
siębiorców na rok 2020: 
• Składka emerytalna – 612,19 zł 

(wzrost o 54,11 zł w porównaniu 
z 2019 r.) 

• Składka rentowa – 250,90 zł 
(wzrost o 22,18 zł) 

• Składka chorobowa – 76,84 zł 
(wzrost o 6,79 zł) 

• Składka wypadkowa – 52,37 zł 
(wzrost o 4,62 zł) 

• Składka na Fundusz Pracy – 
76,84 zł (wzrost o 6,79 zł) 

Łącznie więc pełne składki ZUS na 
rok 2020 (bez składki zdrowotnej) 
wyniosą 1069,14 zł wobec 974,65 zł 
w roku 2019. Oznacza to wzrost o 
94,49 zł, czyli o 9,7% w stosunku 
do roku 2019. 

money.pl 

Dziecko odebrane 
rodzicom trafi  do 
rodziny zastępczej 
tożsamej kulturowo 
Rada Unii Europejskiej przyjęła 
poprawkę, dzięki której dziecko 
odebrane rodzicom będzie trafi a-
ło do rodziny zastępczej tożsamej 
kulturowo, religijnie i językowo. 

Nowelizacja rozporządzenia 
Bruksela II bis reguluje sprawy 
rodzinne na terenie Unii. Przyjęta 
poprawka ma m.in. usprawnić 
funkcjonowanie przepisów o 

ochronie dziecka w transgra-
nicznych sporach o odpowie-

dzialność rodzicielską, np. zwią-
zanych z pieczą nad dzieckiem, 
prawem do osobistej styczności 
z dzieckiem czy uprowadzeniem 
dziecka. 

Dzięki przyjętej zmianie dziecko 
odebrane rodzicom na terenie UE 
umieszczane będzie przez sąd w 
rodzinie zastępczej tożsamej mu 
religijnie, kulturowo i językowo. 
Jeśli dziecko będące np. chrze-
ścijaninem trafi  do rodziny mu-
zułmańskiej, będzie to złamanie 
praw tego dziecka i postanowień 
znowelizowanego rozporządzenia. 
Jeśli jakieś państwo będzie łamało 
ten przepis, w końcu będzie moż-
na skutecznie egzekwować prawa 
dziecka. Nowe prawo ma wejść w 
życie za trzy lata. 

tvp.info 

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska 
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Rubenshuis, czyli Dom Rubensa  
w Antwerpii 
Rubenshuis, czyli Dom Rubensa to najważniejsze muzeum w Antwerpii i jedno z 
najbardziej znanych. Jest wyjątkowym miejscem. W tym domu Rubens mieszkał z ro-
dziną. Tutaj, w swoim majestatycznym atelier, wraz z kolegami, asystentami i ucznia-
mi malował wyjątkowe obrazy. Tu jest ogród, w którym Rubens lubił spędzać czas, 
spotykał się z przyjaciółmi i prowadził filozoficzne dysputy, spacerował i odpoczywał. 
Tu, w tym domu, w roku 1640 zakończył życie. 

Wielki malarz epoki baroku Peter 
Paul Rubens, gdy po powrocie z 
Włoch ożenił się z Izabelą Brant, 
w roku 1610 kupił duży dom w 
stylu flamandzkim, który posta-
nowił rozbudować. Zainspirowany 
włoskimi pałacami, sam zaprojek-
tował drugie skrzydło budynku, 
które w rzeczywistości wygląda 
jak osobny budynek. Oba skrzydła 
rezydencji łączy wyjątkowy łuk w 
stylu włoskiego baroku. 

Powstała rezydencja z monumen-
talnym portykiem na dziedzińcu. 
Rubens zaprojektował też ogród 
w taki sposób, aby stanowił in-
tegralną część nowego skrzydła 
domu, dlatego znajduje się tam 
barokowy pawilon ogrodowy. W 
ogrodzie uprawiane były warzywa, 
owoce, kwiaty a wszystko otoczo-
ne niskim żywopłotem. 

W nowo wybudowanym skrzydle 
budynku, który jest uosobieniem 
artystycznych ideałów Rubensa, 
mieściła się pracownia mistrza. 
Była to prawdziwa fabryka ma-
larstwa. W wyjątkowym atelier 
Rubens i jego studenci malowali 
duże panele i mniejsze obrazy na 
płótnie. Tu powstała większość 
prac Rubensa. Dziś ten budynek 
z bogatą dekoracją inspirowaną 
stylem antycznym stanowi praw-
dziwą wizytówkę Antwerpii. 

W budynku w stylu flamandz-
kim, czyli w lewym skrzydle 

Rubenshuis znajdowały się poko-
je mieszkalne rodziny. Zwiedzając 
dom warto zwrócić uwagę na 
wystrój tej części muzeum, bo to 
doskonały przykład rezydencji 
bogatego mieszczaństwa z epoki 
Rubensa. Na ścianach w kuch-
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ni znajdują się ozdobne kafle, 
a ściany w salonie są obłożone 
hiszpańskim kurdybanem. W 
tamtych czasach był to modny 
i bardzo drogi sposób dekoracji 
ścian, bo kurdyban to specjalnie 
wyprawiona skóra, wytłaczana 
we wzory, malowana i często zło-
cona. Można powiedzieć, że to 
rodzaj ówczesnej tapety. Kolejne 
pomieszczenia to: jadalnia, duża 
sypialnia, mała sypialnia i absy-
da, czyli półkoliste pomieszczenie 
wyłożone marmurem, które było 
prywatnym muzeum Rubensa. Tu 
znajdowała się prywatna kolekcja 
rzeźb, bo Rubens był zafascynowa-
ny epoką antyku. 

Po śmierci Rubensa jego druga 
żona – Helena Fourment wypro-
wadziła się do Brukseli, gdyż po-
nownie wyszła za mąż. W latach 

1648-1660 budynek wynajmowali 
William i Margaret Cavendish, 
następnie w roku 1660 został on 
sprzedany przez spadkobierców 
Rubensa. 

Prawdopodobnie aż do połowy 
XVIII wieku budynek przetrwał 
bez remontów i modernizacji. 
Następnie został wyremontowany 
i przebudowany zgodnie z ówcze-
śnie panującą modą. W roku 1798 
budynek przejęli Francuzi i utwo-
rzyli tu więzienie dla duchownych. 
Po burzliwym okresie napoleoń-
skim dom Rubensa ponownie stał 
się własnością prywatną. 

Do roku 1937 był to jeden z wie-
lu budynków prywatnych w 
Antwerpii, i w dodatku bardzo 
zniszczony. Został wówczas odku-
piony od właścicieli przez miasto 
Antwerpia. Po wieloletnim grun-
townym remoncie w roku 1946 
otwarto muzeum – Rubenshuis 

w Antwerpii. Z czasów Rubensa 
w rezydencji zachowały się dwa 
oryginalne elementy – portyk, 
łączący oba skrzydła rezydencji i 
pawilon ogrodowy. 

Dziś w muzeum można podziwiać 
kolekcję dzieł Rubensa i jego 
uczniów oraz innych malarzy z 
epoki Rubensa, takich jak Jacob 
Harrewijn, Frans Snijders, Willem 
van Haecht, Jacob Jordaens, 
Justus van Egmont, Matthijs van 
den Bergh, Jan Brueghel, Adriaen 
Brouwer, Anthony van Dyck i 
Adriaen van Utrecht. 

Na koniec informacje praktyczne: 
Rubenshuis mieści się tuż obok 
ulicy Meir przy placu Wapper 9-11. 
Dodatkowe informacje na stronie 
www.rubenshuis.be 

Wstęp do muzeum jest płatny, ale 
w każdą ostatnią środę miesiąca 
wstęp jest wolny. 



28 Antwerpia po polsku            wrzesień  2019



29wrzesień  2019 Antwerpia po polsku 



30 Antwerpia po polsku            wrzesień  2019

 Tańczyć warto od dziecka 
Taniec to same korzyści. Sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji, 
pomaga wyładować nadmiar energii i rozładować stres. 
Rozwija pewność siebie, niweluje nieśmiałość i lęk przed pu-
blicznymi występami. Dzięki nauce tańca dziecko nawiązuje
nowe znajomości, potrafi  współdziałać w grupie. Staje się bardziej 
samodzielne, ma w sobie więcej samodyscypliny oraz wytrwałości 
w pracy nad sobą. 

Ponadto taniec pomaga dzieciom 
w nauce, zwłaszcza matematyki. 
Wspomaga u dzieci wyobraźnię 
przestrzenną, która z kolei ułatwia 
rozwiazywanie zadań matematycz-
nych. 

Taniec z cyferkami w tle 
W dzisiejszych czasach w cenie 
jest wszechstronny rozwój i samo-
dzielność. Aby tego nauczyć dziec-
ko, warto zapisać je na dodatkowe 
zajęcia. Jedną z propozycji – bar-
dzo interesującą, jest nauka tańca. 

Wydawać by się mogło, że za 
sprawą wszechobecnych telewi-
zyjnych programów taniec stał 
się przereklamowany. Nic z tych 
rzeczy. Taniec ma się dobrze, a 
tańczące dzieci lepiej radzą so-
bie z codziennymi wyzwaniami. 
Także z matematyką. Naukowcy 
dowiedli, że kiedy nasze pociechy 
wykonują taneczne pląsy, w ich 
mózgu uaktywnia się obszar od-
powiadający za położenie ciała 
w przestrzeni i uczestniczący w 
kierowaniu ruchami. 

Wpływem tańca na matema-
tykę – przedmiot nie zawsze 
przez dzieci lubiany, uczeni 
zajmowali się przez wiele 
lat. W jednym z ekspe-
rymentów, sporą grupę 
trzynastolatków naukow-
cy poddali specjalnym ba-
daniom. Na początku wszyscy 
uczestnicy musieli wykonać 
test na komputerze, polegający 
na obracaniu brył w przestrzeni 

tak, aby jak najdokładniej wypeł-
niały wolne miejsca. 

Następnie dzieci zostały podzie-
lone na dwie grupy. Pierwsza 
uczęszczała na dodatkowe zajęcia 
z wychowania fi zycznego, druga 
w tym samym czasie trenowała 
taniec. Po pewnym czasie dzieci 
po raz drugi zasiadły przed ekra-
nami monitorów i wykonały prze-
strzenny test. Wyniki okazały się 
zaskakujące. Grupa sportowa z za-
daniami poradziła sobie całkiem 
nieźle, ale dzieci biorące udział
w zajęciach tanecznych rozwiązały 
test doskonale. 

Co jeszcze daje dzieciom nauka 
tańca? Zapamiętywanie kroków 
doskonale wpływa na pamięć i 
ją rozwija. Taneczne ćwiczenia 
usprawniają w mózgu obszary od-

powiedzialne za zbieranie in-
formacji, przetwarzanie ich 
i dostrajanie do otoczenia. 

Medyczne czasopismo 
„The New England 
Journal of Medicine” po-
dało do wiadomości wy-

niki trwających ponad 
dwadzieścia lat ba-

dań dotyczących 
wpływu tańca na 

rozwój człowieka. 
Okazuje się, że dzieci 

biorące udział w zajęciach 
tanecznych, w przyszłości 
w o wiele mniejszym stop-
niu narażone będą na za-
chorowanie na demencję. 

Taniec leczy 
Współczesna medycyna jest 
wobec wielu chorób bezradna. 
Dotyczy to między innymi upo-
rczywych zawrotów głowy, na któ-
re cierpi co czwarty mieszkaniec 
Ziemi. 
Naukowcy przyjrzeli się tance-
rzom, dla których niezliczona 
ilość obrotów i piruetów w tańcu 
nie jest czymś skomplikowanym i 
na dodatek wykonują oni te fi gury 
nie tracąc równowagi. Podczas tre-
ningów tancerze uczą się skupiać 
wzrok na konkretnym punkcie i 
obserwują go przy każdym obro-
cie. 

Inne badania dowiodły, że mózg 
osób tańczących pracuje wydajniej 
i jest bardziej odporny na uszko-
dzenia. Tancerze lepiej radzą sobie 
z zadaniami związanymi z koordy-
nacją ruchową, łatwiej im się sku-
pić i trudniej ich rozproszyć. 

I tu dochodzimy do choreoterapii 
– leczniczej terapii tańcem i ru-
chem dla tych wszystkich, którzy 
chcą poprawić kontakty z otocze-
niem czy mają trudności z okazy-
waniem uczuć. Jest sposobem na 
rozładowanie stresu i napięcia. 
Tańcząc na zajęciach, doznaje się 
uczucia jedności, jakie daje bycie 
w grupie, zadowolenia i radości, 
jaką daje ruch. 
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Szkoła życia 
Taniec uczy nie tylko dyscypliny, 
ale też szeroko rozumianej otwar-
tości, a otwartość w tańcu wyzwa-
la wiele pozytywnych uczuć i jest 
doskonałą formą zabawy. Jeżeli 
kilkuletnia dziewczynka uczęsz-
cza na zajęcia taneczne, to takie 
trenowanie w dzieciństwie z pew-
nością wpłynie na jej przyszłe ży-
cie, a także na elegancję i estetykę 
ruchu. 

Nauka tańca to nie tylko kroki 
i fi gury. Także – a może przede 
wszystkim – to samodyscyplina, 
kontrola nad własnym ciałem, po-
znawanie swoich słabości i walka 
z nimi, oraz kształtowanie charak-
teru. Zajęcia taneczne rozwijają 
w dzieciach potrzebę wspólnego 
działania, zwiększają poczucie od-
powiedzialności, uczą dyscypliny 
w grupie i dyscypliny indywidu-
alnie. 

Tańczące dziecko musi sprostać 
dużej ilości zadań i podejmować 
trudne wyzwania. Znaczną część 
swojego wolnego czasu poświę-
ca na taneczne treningi, bierze 
udział w koncertach, konkursach. 
Narasta w nim wola walki i odpor-
ność na stres. 

Poprzez taniec dzieci rozwijają 
swoje zdolności, uczą się podejmo-
wania decyzji, są bardziej aktywne 
i samodzielne. Konieczność zapa-
miętania następujących po sobie 
w tańcu kroków zmusza dzieci do 
uwagi, szybkiej orientacji w prze-
strzeni. 

Zajęcia taneczne pomagają poko-
nać psychiczne opory i stwarza-
ją wiele okazji do uaktywnienia 
się dzieci bardziej nieśmiałych. 
Tancerze rozbudzają swoje pasje 
i dostają sporą dawkę zdrowego, 
fi zycznego wysiłku. Uwrażliwiają 
się na muzykę, która jak wiado-
mo „łagodzi obyczaje”. Mają swój 

magiczny świat pełen kolegów 
i przyjaciół. 

Nauka tańca niesie ze sobą 
wiele korzyści, jak choćby 
i taką, że jest to najlepszy 
sposób zawierania znajo-
mości i nawiązywania 
kontaktów. Wzmacnia 

ciało, daje radość życia, pozwala 
czuć się młodo, rozwija pewność 
i wiarę w siebie, zapewnia dobrą 
sylwetkę bez względu na wiek. 

Tańczyć można w wieku pięciu lat 
i cieszyć się nim mając 70 lat. To 
lekarstwo na wiele dolegliwości, 
bowiem „ciało nigdy nie kłamie i 
zawsze wiernie wyraża emocje”. 
To dobry sposób na zachowanie 
młodości i sprawności intelektu-
alnej, możliwość odreagowania 
stresu i wyładowania nagroma-
dzonego napięcia. Taniec jest na 
wyciągnięcie ręki. Dla każdego. 

Hanna Korcz 
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Rozpoczęcie roku Katechetycznego

Uroczyste rozpoczęcie roku katechetycznego odbędzie się 14 września 2019
 uroczystą Mszą św. celebrowaną w polskiej szkole o godz. 08.00.

Gdzie: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gen St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli  z siedzibą w Antwerpii
Adres: Sint-Jan Berchmanscollege, Jodenstraat 15,  2000 Antwerpen

Zapraszamy p. dyrektor mgr. Monikę Pruską z całym gronem pedagogicznym, 
rodziców z dziećmi i młodzież.

      o. Ryszard Kurowski ofm, 
      s. Małgorzata Lubas fmm
      i całe grono katechetyczne

Informacja dla kandydatów 
którzy pragną przystąpić 
do sakramentu bierzmowania

- Zapisy trwają przy parafi i Pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
- Czas przygotowania w roku katechetycznym 2019/2020
- Pierwsze spotkanie organizacyjne 14.09.2019  o godz. 18.30.
- Spotkanie po mszy św. Sint-Theresia, Grotesteenweg 646, Berchem

S. Małgorzata Lubas fmm

Miejsce 
na twoją 
reklamę

- Zapisy trwają przy parafi i Pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
- Czas przygotowania w roku katechetycznym 2019/2020
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 Wit - Rood Antwerpen
Przed nami rozpoczęcie sezonu piłkarskiego. Dopiero drugi rok działalności na-
szego klubu, a już 120 zawodników będzie reprezentować Wit-Rood Antwerpen. 

W sezonie 2019-2020 nasi piłkarze zagrają w następujących kategoriach wie-
kowych: U8, U9, U11, U13 oraz drużyna Weteranów. Rozpoczęcie rozgrywek 
dla dzieci to 31.08.2019, natomiast Weterani rozpoczną pierwszy mecz u siebie 
01.09.2019. 

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej:
www.wit-roodantwerpen.com

Oczywiście nadal prowadzimy nabór do wszystkich grup wiekowych, zwłaszcza do grupy U15, która roz-
pocznie rozgrywki od stycznia 2020r.

Od połowy sierpnia Reprezentacja Polski 35+ 
na czele z Panem Tomaszem Porwetem objęła 
patronatem honorowym nasz klub!!

Dziękujemy za zaufanie i liczymy na bardzo 
owocną współpracę.

Zarząd, trenerzy i piłkarze serdecznie zapra-
szają do kibicowania.

Spotkajmy się na boisku!

Przed nami rozpoczęcie sezonu piłkarskiego. Dopiero drugi rok działalności na-
szego klubu, a już 120 zawodników będzie reprezentować Wit-Rood Antwerpen. 
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Marta Terlecka
Fizjoterapeutka

Gitschotellei 258, 2140 Borgerhout
gsm 0483 182 663, marta.terlecka@hotmail.com

√ Rehabilitacja ogólna
√ Rehabilitacja pourazowa
√ Rehabilitacja sportowa
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 Jak, choćby na chwilę, stać się 
gwiazdą Internetu 
Czy z dnia na dzień można stać się osobą znaną i rozpo-
znawalną? – Można. Trzeba tylko mieć pomysł (najle-
piej szalony), trochę szczęścia i wyczuć odpowiedni 
moment. Talent i pracowitość niekoniecznie. Jeśli się 
uda, dotychczasowe życie całkowicie się zmieni. Nie 
wiadomo czy na lepsze, czy na gorsze, ale z pewno-
ścią nie będzie już takie samo. 

Czasy, w których żyjemy diame-
tralnie różnią się od tych choćby 
sprzed 15-20 lat. Wtedy na sławę 
trzeba było sobie zapracować. 
Teraz „gwiazd”, których nazwiska 
nikomu nic nie mówią, jest coraz 

więcej. Chyba nie 
tylko ja mam 

problem z 
zapamięta-

niem ludzi 
pokazy-
wanych 

przez ko-
lorowe ma-

gazyny, wi-
dzianych w 
telewizji. 

Jednak najwięk-
szy problem 
mam z tymi 
z Internetu, 
bo przyby-
wa ich w 

zastrasza-
j ą c y m 
tempie. 

Pojawiają się znikąd i szybko zni-
kają. No, może nie wszyscy, ale 
większość z nich. 

Wielu młodych ludzi marzy o po-
pularności, dużych pieniądzach, 
błysku fleszy, zainteresowaniu 
mediów, uwielbieniu fanów, dlate-
go zrobią (prawie) wszystko, żeby 
osiągnąć cel. Pół biedy, gdy mamy 
do czynienia z kimś sensownym, 
kto potrafi  poprawnie po polsku 
się wysłowić (o angielskim nie 
wspomnę), kto stworzył dobry 
kanał na YouTube, kto COŚ wie i 
COŚ potrafi . Gorzej, gdy gwiazdą 
zostaje osoba, która wzięła kąpiel 
w sosie chili… 

Modę na „gwiazdorskość” w na-
rodzie rozpoczęły przed laty pro-
gramy typu talent show, które z 
założenia miały wyłuskiwać i pro-
mować talenty. I sporo utalento-
wanych ludzi się zgłaszało. Polskie 
schody do sławy zaczęły się, kiedy 
w naszej telewizji zaistniał „Idol”. 
Porównując go do dzisiejszych me-
dialnych spektakli, ten program 
sprzed wielu lat był chyba najbar-
dziej autentyczny. 

Z biegiem czasu zmieniły się prio-
rytety, producenci sięgali nie po 
osoby utalentowane, ale po te wno-
szące do programu aspekt weso-
łości, komizmu, ludzi, którzy nie-
koniecznie byli warci uwagi, ale 
publiczność ich zaakceptowała, 
a kamera pokochała. Coraz wię-
cej scen było wyreżyserowanych, 
mniej tych spontanicznych. 

Dzięki takim programom, córka 
sąsiadki, która od zawsze śpiewała 
i od zawsze wiedziała, że jest w tym 
kierunku wybitnie uzdolniona, na-
gle mogła pochwalić się swoim 
talentem przed całym narodem, 
czego wcześniej nie miała możli-
wości uczynić. 

Dzisiaj, żeby dotrzeć do ludzi, 
wystarczy smartfon i dostęp do 
Internetu. Nagrać materiał i 
zamieścić w sieci może każdy. 
Tematyka? Im dziwniejsza, tym 
lepsza. Na przykład scena ze 
sklepu, gdzie widać pędzącego 
sklepowym wózkiem prosto w sto-
sik pomidorów człowieka, który 
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nieco później, z przyklejonymi do 
twarzy i ciała pomidorami ucieka 
ze sklepu. Wrzuca fi lmik do sie-
ci i czeka. Ludzie klikają, a przy 
odrobinie szczęścia może temat 
podłapią media. 

Pierwszy krok zrobiony, zosta-
ło się zauważonym. Już jest się 
gwiazdą, a może niedługo zosta-
nie się celebrytą. Trzeba pójść za 
ciosem i nakręcić kilka kolejnych 
fi lmików. Jeżeli szczęście znowu 
dopisze, kliknięć będzie coraz 
więcej, media zauważą i kariera 
nabierze rozpędu. 

Zaczną się wywiady i zaprosze-
nia do stacji telewizyjnych. Jedna 
wypowiedź, druga, a potem jak z 
rękawa posypią się propozycje, 
aby wziąć udział w popularnych 
programach o bardzo – co istotne 
– zróżnicowanej tematyce. W jed-
nej telewizji, jako ekspert od jazdy 
na rolkach, w drugiej od tańca, w 
trzeciej od gotowania, w czwartej 
od śpiewania… Ba, może nawet 
o polityce uda się porozmawiać. 
Wszystko zależy od determinacji 
gwiazdo-celebryty. 

Co dalej? Z biegiem czasu zain-
teresowanie mija, trzeba wymy-
ślić coś nowego, zaskakującego. 
W sieci ludzie szybko się nudzą, 
a jeszcze szybciej zapominają. 
Ciągle chcą czegoś innego. A prze-
bić kolejną gwiazdę jest trudno, 
a k c j a z pomidorami 

drugi raz nie 
przejdzie. Za 
to nadejdzie 
dzień, w któ-
rym Internet 
zapomni. 

Szybki i łatwy dostęp do wszel-
kich treści umieszczonych w 
Internecie sprawia, że coraz trud-
niej zainteresować czymś przecięt-
nego odbiorcę. Dlatego każdy, kto 
chce zaistnieć w sieci i mieć swoje 
przysłowiowe pięć minut, musi 
wymyślić coś oryginalnego. Nie 
zawsze wystarcza parodia dyskote-
kowego hitu, czy rodzinna scenka 
z agresywnym młodszym bratem.

By zostać „gwiazdą”, ludzie są w 
stanie posunąć się daleko, często 
przekraczając granice zdrowe-
go rozsądku. Dlatego przybywa 
„gwiazd”, których sława nie trwa 
latami, miesiącami, nawet tygo-
dniami. Bach! Byli… i ich nie ma. 

Czy powrócą czasy, kiedy mianem 
„gwiazdy”, określało się ludzi zdol-
nych, pracowitych, obdarzonych 

talentem? Nie pseudo 

piosenkarzy, których zdolności 
wokalne są żadne, za to szaleją 
za nimi nastolatki? Nie wiem. 
Ale dzisiaj tysiące młodych ludzi 
zadaje sobie pytanie: co zrobić, by 
każde wyjście z psem na spacer, 
zakupy w galerii, wyjazd na waka-
cje powodował tłumy biegnących 
z mikrofonem dziennikarzy. Bo 
skoro nastoletnia Youtuberka już 
zarobiła tyle kasy, że kupiła sobie 
mieszkanie, to dlaczego ja tak nie 
mogę? 

Ludzie dla sławy zrobią wiele. 
Teraz próg wejścia w „celebryc-
kość” jest tak niski, że praktycz-
nie każdy może go przekroczyć. 
Szkoda, że dla sławy ludzie tra-
cą zdrowy rozsądek, a czasami i 
swoje zdrowie. 

Aleksandra 
Dobiecka 
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Chcesz pomagać innym?

Jesteś zainteresowany lub zainteresowana pracą w Van Osta?

Oferujemy:
• Stały kontrakt (brak kontraktów

czasowych)

• Możliwość wyboru pracy na pół

etatu lub pełny etat

• Klientów w swojej okolicy

• Korzystne wynagrodzenie +

ubrania robocze

• Wsparcie ze strony koordynatorów

i szkoleniowców

• Wizyty koordynatora u klientów

• Wieczory informacyjne na

ciekawe tematy wraz ze

współpracownikami

• Codzienną wdzięczność,

szacunek i poczucie bycia

docenianym przez swoich

klientów i cały zespół Van Osta!

Wyślij swoje CV na: poetsdienst@vanosta.net

lub skontaktuj sie z nami poprzez stronę internetową

www.poetsdienst-vanosta.be
Kontakt w języku polskim:

Agnieszka: 0499 88 07 83
Aleksandra: 0484 57 78 49

Zostaniesz naszą

nową koleżanką

lub kolegą?
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NOWE 
POŁĄCZENIE: 

ANTWERPIA - LUBLIN

4999€
od

NOWE 

POLEĆ Z ANTWERPII TEŻ DO TULONU, FLORENCJI, NA MAJORKĘ, DO INSBRUCKA, TANGERU, 
ALICANTE, SPLITU, MALAGI, ENFIDHY, NADORU, NA IBIZĘ I DO MURCJI.

Szczegóły: Ceny za osobę, za lot w jedną stronę, opłaty lotniskowe wliczone. Okres na dokonanie rezerwacji: 01.07.2019–30.03.2020. Okres podróży: 01.07.2019–30.03.2020. 
Ilość biletów w tak niskich cenach jest ograniczona. Sprzedaż biletów w tych cenach będzie prowadzona do wyczerpania limitu.

WWW.TUIFLY.BE
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Grzech starości 
W dzisiejszym świecie starość to niemal grzech. Grzech wyjątkowo trudny do udźwi-
gnięcia, ponieważ każdy go widzi, ocenia, komentuje. I jeśli tylko czyni to jedynie w 
swojej głowie, w myślach, to nie jest jeszcze tak źle. Często jednak dosłownie pastwi-
my się nad drugim człowiekiem i jego starzeniem się, nad skutkami nieubłaganego 
czasu, który, nadmienię tylko, sprawiedliwie tak samo biegnie dla nas wszystkich, 
także dla rozlicznych komentatorów. 

My się pastwimy nader często nad 
wiekiem średnim, nad osobami 
czterdzieści, czy pięćdziesiąt lat 
plus, a co dopiero nad wiekiem 
sędziwym. Chciałam jednak przy 
tej okazji wspomnieć, że w wieku 
tak zwanym „średnim” każdy z 
nas – jeśli tylko będziemy mieli 
szczęście i dożyjemy – spędzi więk-
szą część swojego życia, bo jak to 
mawiają mądrzy ludzie „młodość 
nie wieczność”. I to jest prawda, 
choć młodzi ludzie nie zdają sobie 
z tego sprawy. I dobrze, bo cechą 
i przywilejem młodości jest nie 
mieć tej świadomości, którą dys-
ponuje człowiek dojrzały. 

Rzeczywistość mamy taką, że dziś 
starzeć się nie wypada. Tak jak nie 
wypada być brzydkim czy choćby 
przeciętnym i nie daj Panie Boże 
z nadwagą. Starzenie się, nawet to 
z klasą i godnością, też jest jakieś 
niepożądane i niemodne. W zasa-
dzie to wypadałoby za nieuchron-

ny proces przekwitania 
i jego widocznych po-
stępujących skutków, 
także na naszej twarzy 
i sylwetce, chyba prze-
praszać. 

Gdzie się podziały te 
czasy, kiedy osoba doj-
rzała, mądra i życiowo 
doświadczona (tak, tak, 
życiowo doświadczona 
właśnie z racji swojego 
wieku) była obdarzona serdecz-
nym uśmiechem, szacunkiem i 
należytą uwagą? Czasów tych już 
nie ma. Dziś, im człowiek starszy, 
tym młodziej musi wyglądać i się 
młodzieżowo zachowywać, aby w 
morderczym wyścigu o wdzięk, 
styl, sylwetkę i urodę nie przegrać 
z kretesem. A spróbujmy tylko te-
go nie zrobić, to wszyscy dookoła 
nam to wypomną i bezceremonial-
nie wypunktują nam wszelkie nie-
doskonałości. 

Straszne to, przy-
znam. I smutne, 
bo przecież ta 
walka jest z góry 
skazana na niepo-
wodzenie.

 A ileż niedostrze-
ganego, a co za 
tym idzie niedo-
cenianego pięk-
na, ile mądrości i 
głębokiej świado-
mości życia jest w 
byciu człowiekiem 
w średnim wieku. 

No i ta wszechobecna wolność 
słowa. Tylko że owa wolność wy-
powiedzi bardzo często graniczy 
dziś ze zwyczajnym prostactwem, 
łamanym na chamstwo, niemają-
ce nic wspólnego z kulturą, etyką 
czy zwykłą ludzką uprzejmością, z 
byciem przyzwoitym człowiekiem. 
Bo co komu tak naprawdę do tego, 
jak wyglądamy, jak się ubieramy 
i ile ważymy. I czy to wygląd ma 
stanowić o naszej wartości? 

Nie rozumiem, a też i nie akcep-
tuję postępującej małostkowości, 
hejtu i braku szacunku dla dru-
giego człowieka. Bo dziś wielu lu-
dzi uważa, iż można powiedzieć 
wszystko i każdemu. Otóż nie moż-
na. A jeśli już decydujemy się na 
bezsensowne, negatywne i krzyw-
dzące drugą osobę komentarze, to 
pamiętajmy o tym, iż świadectwo 
wystawiamy jedynie sobie. I dziś 
bardziej niż kiedyś aktualne są sło-
wa polskiego poety i felietonisty 
Antoniego Słonimskiego: „Jeśli 
nie wiesz, jak należy się w jakiejś 
sytuacji zachować, na wszelki wy-
padek zachowuj się przyzwoicie”. 
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Takie proste, a jak się okazu-
je tak trudne do wykonania. 
Bo do przyzwoitości to nam 
akurat bardzo daleko. 

Dziś komentujemy wszyst-
ko i wszystkich. Że gruby, 
że chudy, że zdziadział, że 
biedny i niczego się nie do-
robił, albo odwrotnie, że przy 
forsie, więc pewnie nakradł. 
Tak jakby nie można było w 
życiu czegoś się dorobić uczci-
wie pracując. A czy przypadkiem 
nie z dojrzałym wiekiem wiąże się 
dość często i w sposób zupełnie 
naturalny fakt, że mamy jako tako 
ułożone życie, także to zawodowe i 
finansowe? Tego w każdym razie 
wszyscy byśmy sobie życzyli.
 
Dojrzałość to mądrość, to świado-
mość spraw na tym świecie waż-
nych i tych zupełnie nieistotnych. 
Wiek średni to życiowe doświad-
czenie, przemyślenia i głęboka, re-
fleksyjna obserwacja świata oraz 
ludzi. I naprawdę nie mam nic 
przeciwko dbaniu o siebie, dbaniu 
o buzię, sylwetkę i ciekawy ubiór, 
ale ludzie kochani, nie dajmy się w 
tym wszystkim zwariować i spro-
wadzić naszego życia do terroru 
dyscypliny w imię kultu młodości 
i piękna. Bo nawet jeśli będziemy 
się fantastycznie prowadzić, jeść 
same warzywa i kiełki, a także 
regularnie uprawiać sport, to nie 
staniemy się nieśmiertelni. Ja 
wiem, że nauka i medycyna czy-
nią wszelkie próby sprawienia, 
abyśmy żyli coraz dłużej, ale póki 
co nasza droga się kiedyś kończy. 

Dziś żyjemy oczywiście w lepszym 
zdrowiu i zdecydowanie dłużej, 
ale nasz byt na ziemi ma jednak 
swój kres. I osobiście myślę, że tak 
jest lepiej, że świadomość naszej 
śmiertelności czyni życie bardziej 
wartościowym i nadaje mu głębo-
ki sens, choćby jedynie z samego 
faktu przemijania. Osobiście nie 

bardzo wyobrażam sobie bycie 
nieśmiertelną. 

I jeszcze słowo o wnętrzu, o na-
szej osobowości, psychice, tem-
peramencie i tym wszystkim, co 
dla mnie jako psychologa stanowi 
fascynujący obszar rozważań i ob-
serwacji: gdybyśmy tyle czasu co 
urodzie poświęcali swojemu wnę-
trzu, to nasz świat naprawdę byłby 
dużo prostszy i sympatyczniejszy. 
Bo co z tego, że piękna buzia – 
sylwetka również, jak w środku 
brzydko, niemiło i zgryźliwie. 

Warto myślę, z grubsza mówiąc, 
przestać nadmiernie zajmować 
się swoim zewnętrzem na rzecz 
przyjrzenia się temu, co drzemie w 
środku. Dlaczego? Bo tylko wtedy 
jest szansa, że uda nam się oswoić 
starość i mniej odczuwać jej nie-
przyjemne skutki. Wtedy dopiero 
otworzymy się w życiu na taki mo-
ment, kiedy sobie uprzytomnimy, 
że istnieje inna tożsamość, inny 
świat służący 
czemuś o wie-
le większemu 
i ważniejsze-
mu niż nasze 
zmarszczki i 
kilogramy. 

T o ż s a m o ś ć 
służąca sze-
roko pojętej 
prawdzie, do-
bru, pięknu. 
Bo ktoś, kto z 

głębokim oddaniem poświę-
ca się pracy, doświadcza po-
czucia spełnienia. Człowiek, 
który wyrusza do Afryki 
celem nauczania języka an-
gielskiego, także doświadcza 
spełnienia i realizowania mi-
sji. Tak naprawdę to właśnie 
poczucie spełnienia i takie-
go zwyczajnego robienia w 
życiu czegoś pożytecznego, 
cokolwiek by to nie było, dla 

świata i ludzi, nadaje naszemu 
życiu sens i głęboką wartość. 

Gdyby wszyscy ci rozliczni komen-
tatorzy i krytykanci skoncentro-
wali się bardziej na sobie i swoim 
życiu, a mniej na życiu innych, to 
naprawdę zrobiliby dobry uczynek 
i wielką grzeczność nam wszyst-
kim, którzy nie mamy specjalnej 
potrzeby wysłuchiwania ich nic 
nie wnoszących do naszego ży-
cia opinii. Skupmy się więcej na 
sobie, a mniej na innych. Bo od 
zawsze wszystkim powtarzam, że 
jak by tak każdy najpierw zadbał 
o siebie, to wszyscy bylibyśmy za-
dbani. Sprzątanie świata zacznij-
my od sprzątania siebie, a nie od 
krytykanctwa, od raniących ko-
mentarzy i zaśmiecania otoczenia 
brzydkimi, niemiłymi opiniami na 
temat wszystkich i wszystkiego. 
Czego sobie i Państwu z całego 
serca życzę. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog 



Nie rozliczyłeś się jeszcze z podatku 
za rok dochodowy 2018?

Nic się nie stało.

Prins Boudewijnlaan 321, 2610 Wilrijk 
TEL 0496/08.49.33 

info@bs-boekhouding.be 
www.bs-boekhouding.be

Serdecznie zapraszam, 
Barbara Salwin 

Nr licencji BIBF 30179023

Wystarczy podejść do księgowego z dowodem ( ID kaart) i pinem do dowodu aby dać mu 
upoważnienie. Upoważnienie daje się drogą elektroniczną. Najlepiej zrobić to do końca 
sierpnia, aby uniknąć upomnienia lub kary. Księgowi mają czas do 26 października, aby 
wysłać deklarację swoich klientów. 

Umówić się na spotkanie można:
dzwoniąc: od poniedziałku do piątku od 09:00 do 12:00 na numer telefonu 0496/08.49.33
mailem: podając wstępnie odpowiadające terminy i godzinę; info@bs-boekhouding.be
przez stronę internetową: www.bs-boekhouding.be, w zakładce „kontakt” znajduje się 
formularz 

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



Nie-rezydenci podatkowi
1. Osoby, które nie mają meldunku w Belgii, ale osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu w 

Belgii. 

2. Osoby, które są zameldowane w Belgii, ale ich centrum życia znajduje się w innym kraju, tam, 
gdzie mieszka ich rodzina. Na przykład mąż przebywa w Belgii, tutaj jest zameldowany, ale po-
siada również stały meldunek razem z rodziną w Polsce. Przebywa w Belgii tylko i wyłącznie ze 
względów zawodowych, nie tracąc więzi rodzinnych z żoną i dziećmi, które mieszkają w innym 
kraju. 

Nie-rezydenci podatkowi w Belgii mają inne terminy rozliczeń podatkowych.
Przez Internet, z dowodem i pinem, od 12 września 2019 do 5 grudnia 2019.

Jednak nie wszyscy nie- rezydenci mają możliwość wysyłania deklaracji online. W takim przypad-
ku muszą rozliczyć się na formularzu papierowym. 

Od drugiej połowy września do końca października urząd skarbowy zacznie wysyłać formularze 
podatkowe dla nie-rezydentów. Na dokumentach będzie data, do której urząd skarbowy powinien 
otrzymać z powrotem uzupełniony formularz.

Do tych, co będą rozliczać się po raz pierwszy jako nie-rezydenci,  urząd skarbowy nie wysyła 
automatycznie formularzy podatkowych. Muszą oni zarejestrować się w urzędzie skarbowym w 
Brukseli i poprosić o wysłanie formularza podatkowego. Robi się to przez Internet. Rejestracją i 
prośbą o wysłanie formularza podatkowego dla nie-rezydentów zajmuje się też nasze biuro. 
Po otrzymaniu formularz podatkowego należy go uzupełnić i odesłać.

Dokumenty potrzebne do dołączenia do deklaracji dla BNI: 
1. Fiche 281.10 – roczny zestaw dochodów z Belgii oraz, jeśli dotyczy to: wakacyjne, zasiłki 

chorobowe, premia końca roku 
2. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego z Polski lub ich braku z podziałem na do-

chody uzyskane w Polsce i innych krajach: druk „Zaświadczenie UE/EOG” albo zwykłe zaświad-
czenie i tłumaczenie

Opcjonalnie: 
3. Jeśli rozliczenie jest z żoną /mężem 

a) Europejski akt ślubu (Urząd Stanu Cywilnego) 
b) Zaświadczenie o dochodach współmałżonka: druk „Zaświadczenie UE/EOG” albo zwykłe 

zaświadczenie o dochodach i tłumaczenie 
c) Zaświadczenie z gminy o wspólnym zameldowaniu plus tłumaczenie 

4. Jeśli rozliczenie jest z dziećmi: 
a) Europejskie akty urodzenia 
b) Zaświadczenie z gminy o wspólnym zameldowaniu 

plus tłumaczenie 
c) Dla pełnoletnich dzieci dodatkowo zaświadczenie o do-

chodach i zaświadczenia ze szkoły, że się uczą plus tłu-
maczenie 

c) Zaświadczenie z gminy o wspólnym zameldowaniu plus tłumaczenie 
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Wszyscy mamy traumę, czyli skąd 
się biorą nasze problemy? Część II 
Trauma ma wiele odmian i jestem zdania, że jakaś jej forma jest w każdym z nas. 
Skąd tak naprawdę bierze się trauma i jak możemy zapobiec jej powstawaniu? 

Wszyscy nosimy  
w sobie traumę 
Niezależnie od  tego, czy  masz 
dzieci, czy nie, Ty również nosisz 
w sobie traumy. 

Jeśli przeczytawszy te słowa budzi 
się w  Tobie sprzeciw, daj sobie 
chwilę, zanim zanegujesz to, co 
chcę Ci przekazać. Nie mam bo-
wiem na myśli tutaj dużych, cięż-
kich traum, które zwykle rozumie-
my mówiąc słowo “trauma”. Mam 
na  myśli wszystkie te sytuacje, 
które w świecie dziecka, na tam-
tym etapie jego życia, były dla nie-
go na tyle trudne, że nie umiało 
ono sobie samodzielnie poradzić 
z emocjami, które były tej sytuacji 
konsekwencją. 

W psychologii nazywamy to trau-
mą typu II, określanej czasem mia-
nem traumy relacyjnej. Zaliczają 
się do niej takie sytuacje jak nad-
użycia fizyczne (np. bycie uderza-
nym, nawet w mało dotkliwy spo-
sób), przemoc psychiczna, czyli 
nadużycia emocjonalne (np.  za-
wstydzanie, wyśmiewanie, groź-
by słowne, karanie), molestowa-
nie lub nadużycia seksualne, jak 
również emocjonalne zaniedbanie 
(np. obojętność na emocje dziec-
ka). 

Dochodzą do tego traumy między-
pokoleniowe. Nawet, jeśli nasze 
dzieciństwo było sterylnie czyste 
od  stresujących sytuacji, więk-
szość z nas nosi w sobie traumy 
naszych przodków. Kilkadziesiąt 
lat po II wojnie światowej odkryto, 
że wnukowie i wnuczki osób, któ-
re przetrwały Holokaust, szukają 

pomocy psychiatrycznej 3 razy 
częściej od swoich rówieśników. 
Odpowiedzialne są za  to  odzie-
dziczone zmiany epigenetyczne, 
czyli zmiany ekspresji naszych 
genów (które zachodzą znacznie 
szybciej, niż powolna ewolucja 
zapisu DNA).
Wygląda więc na to, że Twoje pro-
blemy mogą mieć swoje źródło 
w czasie, w którym jeszcze nawet 
Cię nie było na tym świecie.

A skoro mowa o traumach mię-
dzypokoleniowych, to  nie  za-
pomnijmy również o  traumach 
prenatalnych. Wszystko, co się 
przytrafiło Twojej mamie, gdy jesz-
cze byłeś, lub byłaś w  brzuchu, 

miało na  Ciebie bezpośredni 
wpływ. Gdy ja miałem 4 miesią-
ce, mojej mamie umarł tata. Była 
z nim bardzo blisko i to wydarze-
nie było dla niej czymś absolutnie 
tragicznym (tym bardziej, że była 
to śmierć, na którą nie była ona 
przygotowana). Choć nie byłem 
jeszcze wtedy na świecie, ta trau-
ma jest również czymś, co wpływa 
na moje życie i nad czym pracuję 
podczas mojej psychoterapii.
Pracowałem również z  kobietą, 
która na pewnym etapie terapii 
dotarła do  głęboko zakopanego 
uczucia bycia “niechcianą”. W wy-
obraźni przyszedł do  niej obraz 
małego płodu i po kilku chwilach 
nawiązała kontakt z tym przejmu-
jącym i niezwykle trudnym uczu-
ciem. Nagle zrozumiała, dlaczego 
się tak czuje. Kilka lat temu do-
wiedziała się od rodziców, że była 
“wpadką” i że jej rodzice bardzo 
bali się mieć dziecko i mieli dużo 
wątpliwości względem tej ciąży. 

Niejednokrotnie w  mojej  pracy 
z klientami docieraliśmy do mo-
głoby się wydawać prozaicznych 
sytuacji z przeszłości, które pozo-
stawiły po sobie trwały ślad. Nie je-
stem w stanie zliczyć, ile razy zaraz 
po sesji usłyszałem słowa w stylu 
„Nie spodziewałem się, że tamta 
sytuacja miała na  mnie tak  du-
ży wpływ”. Oczywiście, że miała, 
i  oczywiście, że  się nie  spodzie-
wałeś. To  zupełnie naturalne, 
że  nie  jesteśmy tego świadomi 
przez  te wszystkie lata naszego 
życia. 

Dzieje się tak dlatego, że gdy (tak 
  jak w  przypadku Artura) na-
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sze emocje nie  zostały 
przyjęte z  otwartymi 
ramionami (lub gdy sa-
mi nie  umieliśmy ich 
do siebie przyjąć, bo zo-
staliśmy nauczeni braku 
akceptacji dla trudnych 
uczuć), te emocje nie zo-
stały wyrażone, uwol-
nione, uspokojone. Żyją 
więc w nas dalej, zamro-
żone w naszym ciele. 
To ładunek energetycz-
ny, który  stale szuka 
swojego ujścia. Te części naszej 
osobowości, które noszą emo-
cjonalne ciężary, pragną zostać 
zauważone i  usłyszane. Dają 
więc o sobie znać na najróżniejsze 
sposoby. Czasami zupełnie bez po-
wodu, w ciągu dnia, możemy po-
czuć się zalani smutkiem, żalem 
lub poczuciem winy – to wszystko 
emocje, które nadal w nas żyją, bo 
kiedyś zostały potraktowane jako 
coś złego – coś, co należy w sobie 
stłumić. 

Nasza psychika nie może pozwo-
lić na  to, abyśmy każdego dnia 
doświadczali tych wszystkich 
emocji. Nie bylibyśmy w stanie 
normalnie funkcjonować. Dlatego 
w momencie powstania traumy 
do straży zostały powołane inne 
części naszej osobowości – takie, 
które nas przed nimi chronią. Ich 
zadaniem jest tłumienie i negowa-
nie trudnych emocji – trzymanie 
ich w ryzach: 

• Czasami jest to  wewnętrz-
ny perfekcjonista, który  robi 
wszystko, aby nie doświadczyć 
uczucia odrzucenia (gdy ktoś 
negatywnie oceni moją pracę). 

• Czasami jest to wewnętrzny pra-
coholik, który chce jak najwię-
cej osiągnąć, aby nie doświad-
czyć uczucia bezwartościowości 
(gdy odniosę porażkę). 

• Czasami jest to  nieśmiała 
część osobowości, która stroni 

od wchodzenia w głębsze rela-
cje, bo boi się ponownego zra-
nienia, gdy otworzy swoje serce 
na drugiego człowieka. 

Jeśli takich zranień mamy wię-
cej, nasze mechanizmy obronne 
zaczynają dominować nasze ży-
cie wewnętrzne. Czasami do  te-
go stopnia, że jesteśmy zupełnie 
odcięci od naszych emocji. U nie-
których objawia się to jako posta-
wa skrajnie racjonalna, u innych 
jako chroniczne uczucie obojęt-
ności na wszystko, co się dzieje. 
Wszystko zależy od tego, jakich 
strategii radzenia sobie z bólem 
emocjonalnym nauczyliśmy się 
w ciągu naszego życia. 

Jeśli nasze mechanizmy obronne 
nie radzą sobie z ogromnym ła-
dunkiem trudnych uczuć, które 
w sobie nosimy, wtedy do pracy 
zostają powołane te części nas, 

których celem jest przyno-
szenie nam ulgi i łagodzenie 
tego bólu. W ten sposób po-
wstają rozmaite uzależnie-
nia, dzięki którym choćby 
na chwilę jesteśmy w stanie 
poczuć się dobrze. Od alko-
holu, przez  narkotyki, ha-
zard czy słodycze, aż po me-
dia społecznościowe i seks 
– wszystko to może być dla 
nas ucieczką przed wypły-
wającym na powierzchnię 
bólem, który jest w nas na-

dal aktywny. 

Traumy, jakich doświadczyli-
śmy w przeszłości, w dużej mie-
rze determinują to, jaką w życiu 
dorosłym mamy osobowość. 
Oczywiście dobra wiadomość jest 
taka, że uzdrawianie traum uwal-
nia nas od tych aspektów naszej 
osobowości, które stały się dla nas 
niewygodne i które zwykle chce-
my w sobie zmienić. 

Nasze emocjonalne rany z dzieciń-
stwa są często tak dobrze zakopa-
ne, że zupełnie tracimy do nich 
świadomy dostęp. Zapominamy 
o tym, że coś takiego się w ogó-
le wydarzyło. Psychoterapia jest 
okazją do zanurkowania w siebie 
na tyle głęboko, aby było możli-
we wyłowienie tych doświadczeń 
i przejście przez proces wewnętrz-
nego uzdrawiania. 
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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 najpopular-
niejszych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego i edukacji Mi-
chalpasterski.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.

Besser Van Der Kolk (profesor 
psychiatrii i dyrektor medyczny 
„The Trauma Center” w Bostonie) 
w swojej (świetnej!) książce „Strach 
ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało 
w terapii traumy” napisał: 

„Tak długo, jak utrzymujesz 
przed  sobą sekrety i  wypierasz 
informacje, prowadzisz ze  sobą 
wojnę… Kluczową kwestią jest po-
zwolenie sobie na uświadomienie 
sobie tego, co już wiesz. To wyma-
ga ogromnej odwagi”. 

Daj sobie to, czego Ci 
zabrakło kiedyś 
Każdy z nas ma rany, które nie 
spotkały się z takim przyjęciem i 
zaopiekowaniem, z jakim powinny 
się spotkać. 
 
Co możemy zrobić, aby je uleczyć? 
Podczas pracy z psychoterapeutą 
możesz dać sobie wszystko to, cze-
go kiedyś Ci zabrakło w trudnej 
sytuacji (przeczytaj więcej o tym, 

czym jest psychoterapia, jak wy-
brać dla siebie odpowiednią me-
todę). Możesz zajrzeć do  swojej 
przeszłości i zaopiekować się swo-
imi własnymi emocjami – dać im 
zrozumienie i współczucie, dać im 
swoją obecność i przyjąć je z sze-
roko otwartymi ramionami. To, 
co nie zagoiło się kiedyś, wciąż 
może się zagoić. Już sama relacja 
terapeutyczna dostarczy Ci tego, 
czego kiedyś mogło Ci zabraknąć. 
Dla wielu z nas bycie głęboko wy-
słuchanym i zaakceptowanym jest 
doświadczeniem, którego nigdy 
nie mieliśmy, jak byliśmy mali. 

Wspomniany wyżej Bessel Van 
Der Kolk również pisze o  tym 
w swojej książce: 
„Badania z  zakresu neuronauk 
pokazują, że jedynym sposobem 
na zmianę tego, jak się czujemy, 
jest stawanie się świadomym 
naszego wewnętrznego doświad-
czenia i uczenie się tego, jak za-
przyjaźnić się ze wszystkim, co się 

dzieje w środku nas”. 
Pierwszym krokiem do tego, aby 
to w ogóle było możliwe – jest zro-
zumienie, że wszyscy, bez wyjątku, 
nosimy w sobie takie rany. Dlatego 
choćbyś nie  wiem jak bardzo 
wzbraniał się przed  zajrzeniem 
w  siebie – żeby  poradzić sobie 
z tym, co dla Ciebie trudne w te-
raźniejszości, w większości przy-
padków będziesz musiał spotkać 
się z tymi zapomnianymi emocja-
mi i częściami swojej osobowości, 
tak aby w końcu puścić je wolno. 

Jeszcze kilka lat temu byłem prze-
konany do tego, że abyśmy mogli 
wieść szczęśliwe i świadome życie, 
wcale nie musimy „grzebać w swo-
jej przeszłości”. Dzisiaj wiem, że ta 
podróż w czasie jest nie tylko war-
tościowa, ale w większości przy-
padków wręcz konieczna, jeśli 
chcemy uwolnić się od ciążących 
nam napięć i emocji. Co więcej, ta-
ka podróż może być również oka-
zją do dokonania nieco głębszej, 
wewnętrznej przemiany, nie  tyl-
ko na poziomie czysto „mental-
nym”, ale  również na  poziomie 
duchowym. Psychoterapia jest dla 
wielu okazją ponownego zdefinio-
wania tego, „kim jestem” oraz ja-
kie jest moje miejsce na tym świe-
cie i jaki ma to wszystko dla mnie 
sens. 

To zrozumienie w dość znaczący 
sposób wpłynęło na to, jak postrze-
gam swoją misję w tym świecie. 



47wrzesień  2019 Antwerpia po polsku 

Do tej pory skupiałem się na tym, 
że aby „uzdrowić” nasze zagubio-
ne społeczeństwo, musimy doko-
nać rewolucji w tym, jak rozumie-
my i budujemy edukację. Zmiana 
edukacji nadal jest jednym z mo-
ich priorytetów, ale  teraz wiem, 
że to za mało. Potrzebujemy rów-
nież rewolucji w  psychoterapii. 
Potrzebujemy poradzić sobie z mi-
tami na temat terapii, uświadomić 
społeczeństwo o wadze i ważności 
tej metody radzenia sobie z naszy-
mi trudnościami oraz promować 
i  tworzyć nowe metody pomocy 
terapeutycznej. 

W następnych artykułach na te-
mat traumy napiszę więc więcej 
o tym, jak wpływa ona na naszą 
psychikę i  nasze ciało, napiszę 
też o kryzysie opieki zdrowia psy-
chicznego na świecie oraz o kilku 
innowacyjnych, wciąż mało po-
wszechnych formach i metodach 
leczenia traumy. 

Na koniec chciałbym podzielić się 
z Tobą optymistyczną wizją wspo-
mnianego już wcześniej Peter’a 
Levine: 

„Doszedłem do wniosku, że isto-
ty ludzkie rodzą się z  wrodzo-
ną zdolnością do  zwyciężenia 
traumy. Wierzę, że  trauma jest 
nie  tylko uleczalna, ale również 
że proces leczenia może być kata-
lizatorem dla głębokiego przebu-
dzenia – portalem otwierającym 
nas na emocjonalną i prawdziwie 
duchową transformację. Nie mam 
wątpliwości, że jako jednostki, ro-
dziny, społeczności i nawet narody, 
mamy zdolność nauczenia się jak 
uzdrawiać i zapobiegać większo-
ści zniszczeń, które czyni trau-
ma. Robiąc to, możemy znacząco 
zwiększyć naszą zdolność do osią-
gania zarówno indywidualnych, 
jak i kolektywnych marzeń”. 

Michał Pasterski



48 Antwerpia po polsku            wrzesień  2019

Tapping 
Z techniką EFT Tapping po raz pierwszy spotkałam się całkiem przypadkiem. Wie-
czorem, po całym dniu pracy, jak zwykle, siadałam totalnie padnięta na łóżku i nie 
miałam ochoty na nic. No może tylko na zjedzenie czegoś co mnie ukoi i uspokoi, i 
obejrzenie czegoś, co nie będzie nic ode mnie wymagało, poza oglądaniem obrazków. 

Taki był mój zwykły cowieczorny 
stan po całym dniu na terminalu 
portowym, gdzie wtedy pracowa-
łam. Przeglądałam sobie filmiki 
na YouTube i szukałam jakiegoś 
ciekawego wykładu do posłucha-
nia. Natknęłam się na filmik ja-
kichś warsztatów Nicka Ortnera. 

Na sali było 5 tysięcy ludzi, a on 
opowiadał o bólu fizycznym i stre-
sie. Mówił bardzo ciekawie, o ob-
jawach długotrwałego stresu, że 
jesteśmy tak nauczeni „lecieć” na 
stresogennych hormonach typu 
adrenalina i kortyzol, że nawet o 
tym nie wiemy. Stąd te wszystkie 
bóle chroniczne i tzw. wędrujące, 
bo organizm się nie regeneruje. 

Miałam zawsze taki jeden ból 
w plecach, w dolnym odcinku. 
Zawsze od kiedy pamiętam. 
Towarzyszyła też temu sztywność 
w biodrach. Codziennie musiałam 
ćwiczyć i rozciągać te partie ciała, 
żeby mnie nie bolały. I gdy Nick 
poprosił publiczność, aby nadać 
numer intensywności tego bólu w 
ciele, od zera do 10, u mnie było 8, 
normalka, myślałam. No i usłysza-
łam: pomimo tego, że boli mnie to 
miejsce, całkowicie i głęboko ak-
ceptuję siebie. 

Pomyślałam, niezłe! Co za bzdu-
ra! Ale ciekawość zwyciężyła i już 
lekko rozbawiona, czekałam co 
będzie dalej. Dalej to pukał się pal-
cami w czubek głowy, brwi przy 
nosie, boki oczu, pod oczami, pod 
nosem, pod ustami, na piersiach 
i pod pachami, cały czas mówiąc: 
ten ból w moim ciele. To wydawa-
ło mi się takie głupie i trywialne, 

że aż śmieszne. Aż nagle coś się 
wydarzyło. 

Siedziałam na kanapie opukując 
te punkty, a tymczasem przed 
oczami stanęła mi sytuacja, o 
której ponad 20 lat już nie myśla-
łam. To było tak intensywne, jak-
bym tam była. Wtedy, na klatce 
schodowej, walczyłam o życie z 
mężczyzną, który próbował mnie 
zgwałcić i ostatecznie okaleczył 
mnie nożem. Byłam wtedy w ta-
kim szoku, że nie wiedziałam, że 
cały lęk przed śmiercią skumulo-
wałam w biodrach. 

Walczyłam wtedy o życie. Nie było 
czasu czuć i bać się. A tego dnia, na 
kanapie, wydarzyło się coś dziwne-
go. Ten potworny lęk wreszcie dał 
o sobie znać i opuścił moje ciało. 
Bardzo się popłakałam, czułam 
się zmęczona i położyłam się spać. 
Rano obudziłam się, usiadłam na 
łóżku i poczułam jak pośladki po-
de mną rozjeżdżają się… To było 
takie dziwne, myślałam, że coś mi 
się stało! Nie pamiętałam już po 
prostu, jakie to uczucie nie mieć 
sztywnych pleców i zblokowanych 
bioder. Nie mogłam w to uwierzyć! 
Jak to się stało? Co się właściwie 
stało? Czy to możliwe, żebym w 20 
minut uleczyła traumę, pozbyła się 
bólu i dolegliwości chronicznej? 
To wydawało się niemożliwe. 

Od wielu, bo prawie 15 lat, aktyw-
nie pracuję z ludźmi nad ich roz-
wojem osobistym. Sama też prze-
szłam wiele terapii i programów 
rozwoju osobistego. I jeżeli mówię 
„wiele”, to moi przyjaciele wiedzą, 
że jestem typem osoby, która miała 

ogromną potrzebę zmiany i z upo-
rem szukałam dróg samopozna-
nia. Odważnie przechodziłam ko-
lejne terapie, warsztaty, szukałam 
zawsze drogi do bycia swobodną i 
szczęśliwą. Moja trudna i trauma-
tyczna przeszłość nieraz dawała o 
sobie znać. Miałam wrażenie, że 
większość traum przez duże i małe 
„T” już uleczyłam. 

To, co przeżyłam na tej mojej ka-
napie, robiąc tapping, zaintrygo-
wało mnie ogromnie. Zaczęłam 
poszukiwać więcej informacji o tej 
metodzie. I tak trafiłam na stronę 
kursu „7 tygodni do wolności fi-
nansowej i spełnienia osobistego” 
(7 Weeks to financial freedom and 
personal fulfilment). To był kurs 
internetowy, który można było ro-
bić samemu w domu, we własnym 
czasie i rytmie. Bardzo dużo tam 
było pisania prac terapeutycznych 
i dużo tappingu, sporo wykładów. 
Oddałam się temu bez reszty. 

Nawet nie zdawałam sobie spra-
wy, jak zmieni się moje życie. 
Siedziałam na swojej kanapie, pi-
sałam prace, opukiwałam sobie 
łeb, płakałam, a moi bliscy myśleli 
że nieźle mi odbiło. 

Tematem przewodnim tej pracy 
terapeutycznej była wolność osobi-
sta i finansowa. Bardzo ważny dla 
mnie temat. Pracując od zawsze z 
ludźmi nigdy nie stało się to mo-
im głównym zawodem. Wciąż nie 
wierzyłam w siebie na tyle, żeby 
poświęcić się tylko temu. 

Zazwyczaj pracowałam gdzieś dla 
kogoś, a prawdziwej życiowej pa-
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sji oddawałam się „po godzinach”. 
Miałam poczucie, że to się nie uda. 
Lepszy wróbel w garści, niż gołąb 
na dachu, lepiej dostawać pienią-
dze na konto co miesiąc i się „nie 
martwić”, niż ganiać za marzenia-
mi i ułudą. 

Tak wtedy myślałam. Dlatego w 
żadnej z prac, które wykonywa-
łam, nie czułam się w pełni sobą. 
Chodziłam tam tylko z powodu 
tego cholernego wróbla. A zaczy-
nając ten swój kurs, byłam bliska 
wypalenia zawodowego. 

Po upływie siódmego tygodnia 
tego kursu poczułam ogromne 
współczucie. Do siebie. Jak ja 
tak mogę żyć? Ludzie, z którymi 
pracuję, wzrastają, są wdzięczni. 
Kocham to, co robię, rozumiem 
powagę i odpowiedzialność bycia 
czyimś przewodnikiem w pracy 
nad sobą, mam talent, czuję to całą 
sobą… Więc, dlaczego ja jeszcze so-
bie to robię? Dlaczego skazuję się 
na pracę w stresie, smrodzie, krzy-
ku, korkach drogowych? Dlaczego 
nie będę swoim największym fa-
nem i nie postawię na siebie cho-
ciaż raz? To uczucie było tak silne 
i po raz pierwszy czułam, że muszę 
coś zmienić. I chociaż dalej bardzo 
się bałam, złożyłam wymówienie 
z pracy. I nie pamiętam, kiedy by-
łam tak szczęśliwa i przerażona 
jednocześnie. 

Ale miałam tapping. Otworzył 
się dla mnie całkiem nowy świat. 
Napisałam do osób pracujących 
dla fundacji Nicka Ortnera, 
Tappingsollution.com z zapyta-
niem, czy ja też mogę zostać prak-
tykiem EFT Tapping. Okazało się, 
że mogę i polecili mi szkołę, która 
szkoli ludzi z całego świata, a klasy 
są przez komunikator Zoom. EFT 
Universe to szkoła założona przez 
Dawsona Churcha, który konty-
nuuje pracę Garyego Craiga, ojca 
metody EFT Tapping. 

I tu nastąpił kolejny szok. 
Myślałam, że ta metoda to takie 
trochę „czary mary”. Działa cuda, 
tylko nikt nie wie jak i dlaczego. 
Nic bardziej mylnego! Tapping ma 
za sobą ponad trzydziestoletnie 
badania kliniczne. Potwierdzono 
skuteczność metody w pracy nad 
lękami, fobiami, uzależnieniami, 
trudnymi uczuciami, bólem, aler-
giami, smutkiem i depresją. Jest to 
też jedyna uznana metoda pracy z 
pacjentami z tzw. PTSD, czyli po-
sttraumatycznym syndromem dys-
funkcji, który to syndrom zniszczył 
życie tysięcy weteranów wojen w 
Wietnamie, Afganistanie czy Syrii 
oraz innych misjach wojennych. 
Stany Zjednoczone Ameryki po-
wołały specjalny program rządo-
wy, dając weteranom możliwość 
odbywania sesji z praktykami 
na zasadzie pro bono. Obniżona 
samoocena, traumy, dysleksja, 
poczucie winy, stres i wypalenie 
zawodowe – na to również tap-
ping pomaga. Byłam zszokowana 
i szczęśliwa. 

Pisząc ten artykuł patrzę na spako-
waną walizkę. Lecę do Kopenhagi 
spotkać Dawsona oraz wszystkich 
tych cudownych ludzi, niezwy-
kłych pasjonatów pomagania in-
nym, takich samych marzycieli i 
idealistów jak ja. To ostatni etap 
mojej certyfikacji. Warsztaty, na 
których ostatecznie poznają mnie 
i ocenią moje zasoby jako przyszłe-
go dyplomowanego praktyka. Nie 
mogę uwierzyć, w jak szybkim cza-
sie nastąpiły u mnie te zmiany i 
jaką drogę przeszłam. 

W lutym 2019 roku otworzyłam 
Tapping with Karo. Odważyłam 
się, a odbiór tej metody przez 
ludzi tu w Belgii przeszedł moje 
najśmielsze oczekiwania. Daję 
wykłady, prowadzę koło trampin-
gowe co środa dla E patów anglo-
języcznych, zrobiłam też pierwszy 
warsztat dla Polek na Merksem w 
siedzibie organizacji Wwelcome, 
mojego partnera biznesowego. 

Pracuję z Polakami i klientami an-
glojęzycznymi w Belgii i poza jej 
granicami. Sesje można odbywać 
przez popularne dziś komunikato-
ry, co daje mi szanse pomagania 
na szerszą skalę, gdzie odległość 
nie gra roli. 

Czuję ogromną wdzięczność. Moje 
objawy chronicznego stresu i wy-
palenia zawodowego ustąpiły. 
Nastąpił też spadek wagi ciała, a 
moje nietolerancje pokarmowe 
zniknęły zupełnie. Lęk i niepew-
ność zostały zastąpione przez pa-
sję i energię do życia i działania. 
Dużo się dzieje nowego w moim 
życiu, a ja nie mogę się doczekać 
następnego dnia. 

Dziękuję redakcji gazety „Ant-
werpia po Polsku”, że mogłam 
podzielić się tutaj swoją historią. 
W następnym artykule chciała-
bym opowiedzieć więcej o samej 
metodzie i co się dzieje z nami w 
czasie tappingu – lub opukiwania, 
jak mówią niektórzy. 

Karolina Żbikowska 

• Uzależnienia (papierosy,alkohol,jedzenie,narkotyki) 
• Bezsenność • Negatywne wspomnienia • Ból • PTSD 

• Nadużycia seksualne • Zmiana systemu przekonań 
• Alergie • Obsesje i kompulsje • Depresja i smutek 

• Dysleksja • Obniżona samoocena • Lęki i fobie 
• Żal, strata • Poczucie winy

Tapping with Karo   Tirinusstraat 42, 2100 Deurne Antwerpia
GSM: 0485 43 99 30, email: karo@efttherapy.be, Facebook: EFT Tapping with Karo

BTW: BE0719.698.725
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Boulevard du Jardin Botanique 44 Brussels

www.benka.be, Tel 0 496 734 428, bilety@benka.be
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Passage 44
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dostawy 2 razy 
w tygodniu

przyjmujemy zamówienia indywidualne 
na imprezy okolicznościowe

nowy polski 
sklep spożywczy

Van Breestraat 39
2018 Antwerpia
gsm 0484 900 756

Otwarte:
wtorek - sobota: 10 - 20
niedziela: 10 - 16
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przyjmujemy zamówienia indywidualne 

GARMAzERKA:

-pierogi : ruskie , 
z miesem, serem, 
szpinakiem, 
truskawkami 

-de volaille
-kotlety schabowe
-kotlety miel� e
-codziennie zupa
-paszteciki
i wiele innych...

.

,
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 Książka na dziś 
„Pozwól mi wrócić” jest najnowszą pozycją w dorobku B.A. Paris, uznanej i cenionej 
autorki poczytnych thrillerów psychologicznych. 

B.A. Paris to pseudonim artystycz-
ny Bernadette Anne MacDougall, 
pisarki urodzonej w 1958 r. i dora-
stającej w Wielkiej Brytanii, któ-
ra od ponad trzydziestu lat żyje i 
pracuje w Paryżu. Jej pseudonim 
literacki powstał z pierwszych li-
ter imion oraz nazwy miasta, które 
pokochała. 

Bernadette Anne, matka pięciu 
córek, pisać chciała już od dzie-
ciństwa. Jednak dopiero kiedy 
zaczęła zbliżać się do sześćdzie-
siątki, a jej starsze córki stały się 
samodzielne, postanowiła, że speł-
ni swoje marzenie. 

Zadebiutowała w roku 2016 powie-
ścią „Za zamkniętymi drzwiami”, 
która w ciągu kilku miesięcy stała 
się bestsellerem. Sprzedana zosta-
ła w ponad milionowym nakładzie 
na całym świecie, przetłumaczo-
na na ponad trzydzieści języków. 
Wydawniczy sukces odniosła 
także kolejna napisana przez nią 
książka zatytułowana „Na skraju 
załamania”. 

„Pozwól mi wrócić” – trzecia po-
zycja w dorobku B.A. Paris ma to, 
czym powinien się charakteryzo-
wać dobry thriller psychologiczny. 
Pokazuje, do czego naprawdę zdol-
ny jest człowiek i jego psychika. Z 
każdym kolejnym rozdziałem czy-
telnik czuje coraz większy dresz-
czyk emocji i ciekawość. Kiedy 
dotrze do końca, uświadomi sobie, 
że nic w tej książce nie było takie, 
jak się początkowo wydawało. 

Główni bohaterowi opowieści – 
Finn i Layla poznają się przypad-
kiem w Londynie, w ostatni dzień 
roku. Finn, zauroczony urodą za-
gubionej i przestraszonej dziew-

czyny, postanawia zaopiekować 
się rudowłosą Laylą, która uciekła 
z prowincji od ojca alkoholika, po-
zostawiając w domu siostrę. 

Layla i Finn zakochują się w sobie 
i tworzą szczęśliwą parę. Wracając 
z wakacji we Francji, zatrzymują 
się w nocy na małym parkingu. 
Gdy Finn wraca z toalety, okazuje 
się, że samochód jest pusty. Layla 
zniknęła. Finn zgłasza na policji 
zaginięcie dziewczyny i przed-
stawia swoją wersję wydarzeń. 
Intensywne śledztwo nie przyno-
si żadnych rezultatów. Layla po 
prostu rozpłynęła się w powie-
trzu. Jednak nie wszyscy wierzą 
w wersję Finna i podejrze-
wają go o najgorsze. A 
on przez kolejne lata 
będzie zadręczał się 
myślą, co stało się z 
jego narzeczoną i czy 
jeszcze żyje. 

Po kilkuletniej żałobie Finn 
związuje się z Ellen, siostrą 
Layli. Tworzą udany zwią-
zek, planują nawet ślub. 
Lokalna gazeta zamieszcza 
informację o ich zaręczy-
nach. Wtedy zaczynają dziać 
się dziwne rzeczy. Policja 
odbiera sygnał, że starszy 
mężczyzna, dawny sąsiad, 
widział Laylę. W różnych 
miejscach pojawiają się 
znaki kojarzące się jedno-
znacznie z byłą narzeczoną. 
Po pewnym czasie Finn za-
czyna dostawać niepokojące 
maile… 

Bohater nie jest człowie-
kiem bez skazy, za jakiego 
się podaje. Tylko on wie, że 
przed laty nie powiedział po-
licji całej prawdy. Nie potra-

fi  zdobyć się na szczerość wobec 
Ellen. Uświadamia sobie, że nigdy 
nie przestał kochać Layli. 

Zachęcam do przeczytania 
„Pozwól mi wrócić”. To opowieść 
o tym, co dzieje się z człowiekiem, 
który nie potrafi  być szczery, za-
gubi się w labiryncie własnych 
kłamstw i nie wie, co ma dalej 
czynić. A za swoje błędy trzeba 
płacić… 

Polecam 
Agnieszka B. Intensywne śledztwo nie przyno-
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wają go o najgorsze. A 
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Verf
Sigma Supermatex 10L 78,00 €
Fox Color Mat 10L 56,50 €
Tikkurila Optiva 9L 65,00 €
Beckers Verf 10L 42,00 €
Caparol Capadin 12L 55,00 €

Gevelverf
Sigma Indurin 12,5L 115,00 €
Atlas Salta N Plus 85,00 €
Caparol Muresko Premium 15L 110,00 €

Pleisters Knauf
MP 75 6,85 €
Mixem Sub 6,80 €
Mixem Basic 6,85 €
Mixem Light 9,40 €
Fix Finish 13,40 €

Betokontakt Knauf
20kg 49,50 €

Stuc-primer Knauf
15kg 39,50 €

Unigrunt Atlas 
10L 18,50 €

Tegelijm
Atlas Plus 14,80 €
Geofl ex Szary 11,80 €
Atlas OK 8,90 €

Isolatie Lijm
Atlas Hoter U 8,90 €
Atlas K-20 11,80 €
Caparol 190 S 8,40 €
Caparol 190 grijs 13,50 €

Gipsplaat
waterdicht groen 12,5x2600x1200mm 9,50 € st
witte 12,5x2600x1200mm 6,50 € st
vuurbestendig 12,5x2600x1200mm 10,80 € st

OSB-plaat
12 mm 7,60 € st
15 mm 8,00 € st
18 mm 8,65 € st

Isolatie Knauf
Acoutstifi t 50 23,50 € rol 9,72m2

Multifi t 100 43,51 € rol 8,88m2

Multifi t 150 45,00 € rol 5,52m2

Multifi t 180 48,22 € rol 4,92m2

Isolatie EPS GR. 0,031λ
60 mm 4,70 € 1m2

80 mm 6,71 € 1m2

100 mm 7,83 € 1m2

120 mm 9,40 € 1m2

Legalizer Atlas
SMS 30 (3-30mm) 12,50 €
SMS 15 (0-15mm) 13,40 €
SAM 150 (15-60mm) 12,80 €

Openingsuren Ma.-Vr.: 6.00 - 17.00 Zaterdag: 7.00 - 13.00
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n	przyjmujemy zamówienia na ciasta, wyroby 
garmażeryjne, wędliny, mięso i inne

n	szeroki asortyment produktów BIO i zdrowej 
żywności

n	regularne promocje z gazetki 

n	świeże dostawy w każdy wtorek i piątek

n	obsługujemy płatności kartami Sodexo, 
Monizze, Edenred

Carnotstraat 104, 2060 Antwerpia

PSS u Rudej
Polski Sklep Spożywczy

www.facebook.com/pssurudej
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