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Co słychać w Antwerpii
Tramwaje wracają
na Italiëlei
i na stację Opera
Prace na Italiëlei i Frankrijklei oraz
stacji premetro Opera są prawie
ukończone. Linie tramwajowe i
stacja metra zostaną oddane do
użytku podczas uroczystego weekendu 7 i 8 grudnia.
Nad ziemią prace też są prawie
ukończone. W listopadzie posadzone zostaną pozostałe drzewa
na Leien. Po przebudowie Aleje
będą miały 550 drzew – prawie o
200 więcej niż przed przebudową.
Tunele, parking samochodowy
i parking dla rowerów zostaną otwarte w kwietniu 2020 r.
Parking samochodowy pomieści
340 samochodów, rowerowy 400
rowerów.
atv.be

Antwerpska giełda
przywrócona do
dawnej świetności
Po latach prac konserwatorskich
„Perła Antwerpii” – jak nazwał
giełdę burmistrz miasta – wygląda
tak imponująco, jak kilka wieków
temu. Handelsbeurs stanie się gospodarczym, ekonomicznym i turystycznym centrum miasta. Będą
się tam odbywać imprezy firmowe
i publiczne, pokazy mody, uroczy-

ste kolacje, kongresy, targi i
koncerty. Centralny plac na
parterze może pomieścić do
1600 osób.
gva.be

Antwerpia pomoże
gminom w walce
z oszustwami
mieszkaniowymi
Coraz więcej towarzystw
budownictwa społecznego
chce rozpoczęcia dochodzenia w sprawie oszustw związanych z nieruchomościami
za granicą, dokonywanych
przez lokatorów mieszkań
socjalnych.
Spółka mieszkaniowa
Woonhaven w Antwerpii
rozpoczyna europejską procedurę przetargową dla jednej lub
większej liczby firm, które mogą
prowadzić badania nieruchomości najemców społecznych za granicą, przede wszystkim w Turcji,
na kontynencie afrykańskim, w
krajach Unii Europejskiej i Azji.

przejąć inicjatywę w poszukiwaniu firm prowadzących dochodzenia w takich sprawach za granicą. W przypadku mniejszych
firm mieszkaniowych trudno jest
samemu przeprowadzić taki proces i go sfinansować” – mówi Fons
Duchateau (N-VA).

Woonhaven współpracuje z taką firmą od kilku lat. „Mamy już
pewne doświadczenie w tej dziedzinie. To bardzo złożona sprawa. Dlatego inne spółki mieszkaniowe zapytały nas, czy chcemy

Jeśli Woonhaven zdecyduje się na
współpracę z jakąś firmą, towarzystwa i spółki budowlane z różnych
gmin również będą mogły z tej
współpracy skorzystać.
hln.be
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China Light ZOO
– Festiwal światła
w antwerpskim ZOO
Kolejna edycja świetlnego festiwalu w ZOO w Antwerpii. Jungle
Book Light Festival potrwa od 29
listopada do 12 stycznia 2020 roku (z wyłączeniem 24 i 31 grudnia). Trzy przedziały czasowe dla
oglądających: od 18.00 do19.30, od
19.00 do 20.30, od 20.00 do 21.30.
Bilety już do kupienia.

Antwerpski DOT
w rozsypce
Drugsondersteuningsteam (DOT),
sztandarowy oddział policji w
Antwerpii w walce z dealerami
narkotyków, w praktyce nie działa.
Agenci z DOT w ostatnich latach
aresztowali wielu handlarzy narkotyków, działających na antwerpskich ulicach.
Z piętnastu śledczych, którzy pracowali w terenie, pozostało tylko
pięciu. Dziesięciu odeszło, ponieważ nie mieli już zaufania do swoich przełożonych.
Kryzys w DOT wybuchł pod koniec sierpnia w efekcie długotrwałych napięć pomiędzy śledczymi a
szefem wydziału, jego zastępcą i
szefem zespołu. Czterech inspektorów zwróciło się do kierownictwa
agencji z informacją, że nie wierzą
już kierownictwu DOT. Mówili o
autorytarnym stylu przywództwa,
zastraszaniu, faworyzowaniu i
dziwnie łagodnym zachowaniu
wobec niektórych podejrzanych.
Władze antwerpskiej policji postanowiły rozpocząć „proces
mediacji”, ale nic z tego nie wyszło. Agenci odeszli, a kontrowersyjny szef służby i jego zastępcy zostali na stanowiskach, chociaż, jak
mówi szef policji, popełniali błędy.
nieuws.vtm.be
Opracowała:
Barbara Kamińska
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Konkurs "Polak Roku w Belgii"
Konkurs „Polak Roku w Belgii” jest największym wydarzeniem promocyjnym dla
Polonii belgijskiej. Jego ideą przewodnią jest wyróżnianie Polaków aktywnie budujących pozytywny wizerunek naszego kraju w Belgii. Dzięki zgłaszanym w Konkursie
Polaka Roku kandydaturom dowiadujemy się o istnieniu wielu wartościowych osób,
często bardzo skromnych, działających z czysto altruistycznych pobudek i niepretendujących do jakichkolwiek nagród. Dzięki Konkursowi uświadamiamy sobie, jak
wielu wybitnych i godnych naśladowania osób jest wśród nas. To dzięki nim bycie
Polakiem jest powodem do dumy.
W tym roku do Konkursu zgłoszony został o. Ryszard Kurowski
ofm, duszpasterz polonijny z
Antwerpii. W chwili oddania tego numeru do druku nie znamy
jeszcze wyników Konkursu. Ale
sam fakt zgłoszenia kandydatury
ks. Ryszarda jest wyróżnieniem
i docenieniem Jego działalności
dla antwerpskiej Polonii.
O. Ryszard Kurowski ofm
(brat mniejszy), imię zakonne
o. Cezary, a dla parafian ks.
Ryszard. Urodzony w 1944 r. w
Golędzinie (woj. mazowieckie).
Do zakonu ojców Bernardynów
wstąpił w 1960 r. Po święceniach
kapłańskich otrzymanych w 1970
r., pracował kilka lat w Polsce w
domach zakonnych. Władze zakonu wysłały o. Ryszarda na Uniwersytet Katolicki
w Leuven. Po ukończonych studiach ksiądz czynił
posługę w Holandii (od 1979 r.).
W tamtych latach sytuacja polityczna w Polsce ulegała zmianie, wielu Polaków wyjeżdżało za chlebem
za granicę, także do Belgii. Istotną potrzebą stała się
opieka duchowa dla przybyłych do Belgii rodaków.
Ówczesne władze Polskiej Misji Katolickiej zwróciły się z prośbą do władz zakonu oo. Bernardynów
o przysłanie kapłana, który zaopiekowałby się duchowo zamieszkującymi w Antwerpii Polakami. W
1984 r. o. Ryszard został proboszczem w Polskiej Misji
Katolickiej w Antwerpii.
Początkowo, w jednej z przyklasztornej kaplicy
sióstr, gromadziła się niewielka liczba wiernych. Z
biegiem czasu Polakom został przydzielony kościół
oo. Jezuitów przy Frankrijklei, gdzie polska wspólnota stawała się coraz bardziej liczna. Obecnie Polacy

gromadzą się w kościele św. Teresy
na Berchem.
O. Ryszard, przez lata posługi
w Antwerpii, służył pokoleniom
Polaków żyjących na obczyźnie.
Dbał o zachowanie polskiej tradycji Bożego Narodzenia, śpiewania
kolęd, przeżywania nabożeństw
Wielkiego Postu, święcenia pokarmów, świąt Wielkanocnych, wielkich uroczystości Maryjnych jak
i zwykłych nabożeństw, które dla
Polaków są przypomnieniem polskości i tradycji.
Ojciec Ryszard był jednym z inicjatorów i współzałożycieli w
1998 roku Szkolnego Punktu
Konsultacyjnego przy Konsulacie
RP w Antwerpii. Przyczynił się do
ustalenia tożsamości polskiego żołnierza spoczywającego w grobie na terenie cmentarza w Antwerpii.
Nie sposób w kilku zdaniach opisać kilkudziesięciu lat poświęconych posłudze kapłańskiej przy ołtarzu, w konfesjonale, w szpitalach i w więzieniu. O.
Ryszard jest człowiekiem modlitwy, na stole zawsze
stoi pulpit z brewiarzem. Godzinami samotnie rozmawia z Panem, powierzając Jego opiece Polonię w
Antwerpii.
O. Ryszard jest wielkim patriotą, kocha historię, godzinami może snuć opowieści o waleczności polskich
żołnierzy pod sztandarem „Bóg Honor Ojczyzna”.
To za Jego sprawą w parafii jest Maryjny Sztandar
Bractwa Żywego Różańca. Ten człowiek z sercem na
dłoni w czerwcu przyszłego roku będzie obchodził
50-lecie kapłaństwa.
s. Małgorzata Lubas fmm
Izabela Kitaszewska
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„Dziękujemy wam, Polacy”
Polski Cmentarz Wojenny, ukryty w lesie na peryferiach miasteczka Lommel, jest
największą w Belgii polską nekropolią. Tu spoczywają żołnierze 1. Dywizji Pancernej, dowodzonej przez generała Stanisława Maczka, oraz lotnicy z Dywizjonów 302,
308 i 317 Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Polegli oni podczas wyzwalania belgijskich miast i miasteczek spod niemieckiej okupacji w czasach II wojny
światowej.
Rzędy białych krzyży, ułożonych wzdłuż
wyznaczonych alejek,
wskazują miejsca pochówku polskich bohaterów,
zaś ściana pamięci, znajdująca się w centralnej części
cmentarza, z umieszczonymi na niej nazwami
takimi jak: Ieper, Tielt,
Gent, Stekene, Roesllare,
Merksplas, znaczy szlak
bojowy żołnierzy, którzy
właśnie tu znaleźli miejsce
wiecznego spoczynku.
Co roku we wrześniu na Polskim
Cmentarzu Wojennym w Lommel
odbywają się uroczystości upamiętniające tych, którzy marząc o
wolnej Polsce, „bili się za wolność
wielu narodów” i na obczyźnie
odeszli na wieczną wartę.

Następnie, po krótkiej
modlitwie o pokój, odprawianej w obrządku
rzymskokatolickim,
prawosławnym, żydowskim i ewangelickim, uczestniczące w
ceremonii głowy obu
państw wygłosiły mowy pełne szacunku, podziwu i wdzięczności
dla dokonań polskich
żołnierzy walczących o
niezależność Belgii.
Tegoroczne obchody były jednak
wyjątkowe – w bieżącym roku
przypada bowiem 75. rocznica wyzwolenia Flandrii przez 1. Dywizję
Pancerną generała Stanisława
Maczka oraz stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między odrodzoną Polską
a Królestwem Belgii. Z tej
okazji ceremonię w Lommel
swoją obecnością zaszczycili
znamienici goście: Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda z Małżonką oraz
Król Belgów Filip I. Obecni
również byli weterani walk o
Flandrię oraz syn i wnuczka
generała Stanisława Maczka.
Całość uroczystości, upamiętniających 75 rocznicę wyzwolenia Belgii przez 1. Dywizję
Pancerną, rozpoczęła się zapaleniem znicza przez prof.
Andrzeja Maczka i Karolinę
Maczek-Skillen – syna i wnuczkę zasłużonego dowódcy pancerniaków.

Prezydent RP w swoim przemówieniu przypomniał o zasługach
1. Dywizji Pancernej w niezwykle
ważnych strategicznie bitwach
Operacji Overlord: pod Falaise i
Mont Ormel, o belgijskich miastach (takich jak: Ypres, Tielt,
Ruiselede, Gandawa), które wyzwolili przy minimalnych zniszczeniach mienia i stratach wśród
ludności cywilnej. Zaznaczył,
iż wierzy, że ofiara żołnierzy 1.
Dywizji Pancernej – którzy „uczestnicząc w owych szlachetnych zmaganiach poświęcili własne życie”,
„złotymi zgłoskami zapisali się w
dziejach Belgii oraz w kronikach
polskiego oręża” – nie pójdzie na
marne, że „nie zawiedziemy ich
nadziei, że wypełnimy ich testament wolności i pokoju”.
Król Belgów także podkreślał w
swojej mowie, że Polacy w czasie II wojny światowej z zapałem
walczyli o wolność, gdziekolwiek
było to możliwe, mimo zniewolenia własnego państwa. Między
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innymi brali udział w wyzwalaniu
Belgii. Właśnie im, jak zaznaczał,
chciałby oddać hołd, wyrazić
wdzięczność w imieniu swego
całego kraju. „Dziękujemy wam,
Polacy” – padło z ust Filipa I w
języku polskim.
Niewątpliwą atrakcją obchodów
rocznicowych był artystyczny występ uczniów Szkoły Polskiej im.
generała Stanisława Maczka przy
Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii. Przygotowany
przez placówkę pokaz zdjęć archiwalnych dotyczących 1. Dywizji
Pancernej unaocznił zebranym,
jak wyglądało codzienne życie
pancerniaka z innej, niż powszechnie znana, bardziej prywatnej strony, zaś piękne wykonanie piosenki
Jorji Smith “Don’t watch me cry”
przez jedną z uczennic sprawiło, że
w niejednym oku zakręciła się łza.
Z kolei archiwalne nagranie słów
generała Maczka: „Trzeba się znoić i trudzić (…), a pozostawiać za
sobą szlak smutnych mogił żołnierskich… Dziś rozciąga się w
obramowaniu zieleni cmentarz
polski wojenny z grobami żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej,
dla których Święto Żołnierza polskiego nie było czczym słowem,
ale głęboką prawdą życia i śmierci”, jakże trafnie opisujące nekropolię w Lommel, było doskonałym
wprowadzeniem w minutę ciszy
ku czci poległych żołnierzy.
Celebracja obchodów rocznicowych zakończyła się tradycyjnym
złożeniem wieńców i kwiatów pod
pomnikiem. Delegacje oficjalne
oraz osoby prywatne mogły w ten
sposób wyrazić pamięć, wdzięczność oraz hołd żołnierzom, którzy
odegrali znaczącą rolę w wolności
całej Europy.
Anna Piekut
Fot. Łukasz Kobus
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Przegląd prasy belgijskiej
Priorytety nowego
rządu flamandzkiego
Jednym z wyzwań tego rządu
jest bezrobocie. Nowy premier
Flandrii Jan Jambon zapowiedział
m.in. utworzenie we Flandrii 120
tys. miejsc pracy dzięki nowym inwestycjom, wprowadzenie reform,
które mają zachęcić ludzi do szukania pracy, oraz ulgi podatkowe
dla osób o niskich kwalifikacjach
i nisko opłacanych.
Zwiększone mają zostać wymagania wobec imigrantów. Osoby
ubiegające się o azyl nie będą już
otrzymywać automatycznie zasiłku na dziecko, ale ich dzieci
otrzymają bezpłatne nauczanie.
Większy nacisk zostanie położony
na naukę języka niderlandzkiego
podczas kursów integracyjnych.

znają wystarczająco niderlandzkiego, stowarzyszenia, pracownicy socjalni: jeśli będą chcieli skorzystać
z usług tłumaczy socjalnych, będą
musieli za to w całości zapłacić.
Het Vlaams Agentschap Integratie
en Inburgering nie będzie już partycypować w kosztach. W chwili
obecnej stawka wynosi 8 euro za
godzinę plus koszty transportu,
od przyszłego roku wzrośnie do
48 euro za godzinę.
vrt.be

Zniesiony obowiązek
głosowania w
wyborach lokalnych
Rząd flamandzki zdecydował o
zniesieniu obowiązku głosowania
w wyborach na szczeblu gminy i
prowincji.

Rząd chce też poprawić jakość
nauczania, rozwiązać problem
niedoboru nauczycieli, zwiększyć
inwestycje na domy opieki i inne świadczenia opiekuńcze, oraz
uznawać pierwszeństwo pracujących rodziców przy przyznawaniu wsparcia. Zmniejszone mają
zostać podatki od zakupu nieruchomości.

Używany powszechnie termin
„obowiązkowe głosowanie” nie
jest precyzyjny, należałoby mówić
o obowiązku frekwencji w połączeniu z prawem głosu. Na wyborcy
ciąży obowiązek udania się do lokalu wyborczego, gdzie może oddać pustą kartkę do głosowania.
Głos wstrzymujący się traktowany
jest jak pusty lub nieważny.

Jambon zapowiedział też prowadzenie „ambitnej”, ale „realistycznej” polityki klimatycznej. Jako
cel wskazał redukcję emisji gazów
cieplarnianych o co najmniej 80
proc. do 2050 roku.
gva.be, forsa.pl

Według politologów zniesienie
obowiązku frekwencji niewiele
zmieni w wynikach wyborów.
Zmieni się natomiast kampania, w
której wszystkie partie polityczne
będą musiały przekonać do siebie
wyborców. A kandydat z największą liczbą głosów, z największej
partii w koalicji, automatycznie
zostanie burmistrzem (system,
który już obowiązuje w Walonii).

Tłumacze socjalni
będą drożsi
Od przyszłego roku sześciokrotnie
wzrosną usługi tłumaczy socjalnych. OCMW, szpitale, domy spokojnej starości, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, władze lokalne,
nowo przybyli, którzy jeszcze nie

Do tej pory, podczas każdych wyborów, około 10 procent wyborców
pozostawało w domu. Oficjalnie
ryzykowali karę w wysokości od

40 do 80 euro, ale
rzadko była ona egzekwowana.
hln.be

Co trzeci uczeń
jest nękany w szkole
Jeden na trzech uczniów w wieku
od 12 do 16 roku życia cierpi z powodu nękania w szkole na terenie
Federacji Bruksela-Walonia – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez UCL.
Jak informuje Le Libre, pojawienie się i rozwój mediów społecznościowych zaostrzyły jeszcze
stosowanie przemocy w szkole.
„Zasięg nękania zwiększa się
dziesięciokrotnie dzięki stosowaniu cyber-przemocy” – przekazał
Jerome Gherroucha z organizacji
udzielającej pomocy ofiarom prześladowań Openado.
niedziela.be

Kierunek Bruksela
lub Walonia
Rząd flamandzki zdecydował o
ograniczeniu świadczeń dla osób
ubiegających się o azyl. Zasiłki
rodzinne na dzieci wnioskodawców będą zlikwidowane, uchodźca będzie musiał zapłacić za kurs
integracyjny 360 euro; nie będzie
już pomocy społecznej dla osób,
które nie mieszkały w Belgii
przez co najmniej 10 lat, w tym 5
lat bez przerwy; nie będzie mieszkań socjalnych, jeżeli dana osoba
nie mieszkała przez 5 lat w danej
gminie.
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Wszystkie te ograniczenia mają
zniechęcać uchodźców do osiedlania się we Flandrii i zamieszkania
w Brukseli i Walonii. Uchodźców
do Flandrii ma napływać mniej,
bo jak na razie zdecydowana większość z nich jako miejsce do życia
wybiera właśnie północną część
kraju
rtl.be

Poseł Tim Vandenput (Open Vld)
wzywa do zainwestowania dodatkowych 500 do 900 milionów
w policję, sprawiedliwość i wojsko. „Naprawdę musimy więcej
zainwestować w nasze podstawowe bezpieczeństwo”.
demorgen.be

Policja nie radzi sobie
z terroryzmem

Pomysł wprowadzenia odcisków
palców w dowodach osobistych
wywołuje wiele kontrowersji.
Padają oskarżenia, że jest to naruszenie prywatności, projekt ryzykowny i zbędny. Rząd odpowiada,
że jest to „ważny krok w walce
z oszustwami związanymi
z fałszywymi dokumentami i tożsamością
przestępców oraz
terrorystów”.

Federalna Rada Policji – w której skład wchodzą burmistrzowie
miast i gmin, eksperci do spraw
bezpieczeństwa państwa, sędziowie i szefowie policji – opublikowała raport, z którego wynika,
że jeśli pojawi się nowe zagrożenie terrorystyczne lub
jakakolwiek sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu
kraju, policja federalna nie
będzie w stanie sobie z tym
poradzić.
„Nie ma pieniędzy, rezerwy personelu, przepisy są
zbyt sztywne – powiedział
przewodniczący rady policji
federalnej Willy Bruggeman.

Odciski palców w
dowodach osobistych

Kilka miesięcy temu UE ostatecznie
przyjęła nowe zasady dotyczące dowodów osobistych,
zobowiązując państwa członkowskie
do umieszczania odci-
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sków palców na dowodach osobistych od 2021 r.
Od końca tego roku w Belgii
rozpocznie się faza pilotażowa
projektu. Wybrano następujące miejscowości: Lokeren, SintGenesius-Rode, Waasmunster,
Aalst, Wichelen, Lievegem,
Oostende, Merelbeke, Berlare,
Geraardsbergen, Denderleeuw,
Wetteren, Sint-Lievens-Houtem,
Leuven, Aat, Charleroi, Frameries,
Saint-Ghislain, Colfontaine, Leuze,
Komen-Waasten, Sint-LambrechtsWoluwe, Eupen, Doornik i
Bruksela.
standaard.be

Meczety we Flandrii
pod lupą służb
Obecnie kontrola meczetów jest
zadaniem służby bezpieczeństwa
państwa. Ale we Flandrii zaufanie
do powyższej służby zostało mocno nadwyrężone.
Wątpliwości pojawiły się po
kontroli meczetu Al Ihsaan w
Leuven. Sprawa dotyczyła muzułmańskiego „nauczyciela”, który
upowszechniał treści niezgodne
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z prawem belgijskim i nawołujące do dżihadu.

Tabletki jodu
na wypadek
katastrofy atomowej

Była minister spraw wewnętrznych Liesbeth
Homans z N-VA, na podstawie raportu dostarczonego w maju przez służby
bezpieczeństwa, rozpoczęła pod koniec lipca procedurę cofnięcia uznania meczetu przez państwo. A w
sierpniu państwowe służby
poinformowały panią minister, że kontakty meczetu
z podejrzanym zostały zerwane
w lutym, czyli przed pierwszym
raportem.

Rząd Niemiec zamówił w austriackiej firmie farmaceutycznej Gerot
Lannach 189,5 mln tabletek jodu
za 8,4 mln euro. Austriacy byli w
szoku, gdyż nigdy wcześniej w historii firmy nie mieli tak dużego
jednorazowego zamówienia. Do tej
pory największe pojedyncze zamówienie na tabletki jodu opiewało
na 50 mln szt.

Minister Homans otrzymała sierpniowy raport dopiero we wrześniu
– miesiąc po jego sporządzeniu.
Państwowe służby bezpieczeństwa uznały meczet za nieekstremistyczny.

Strona flamandzka nie zgadza się
z tezą zawartą w raporcie, i podkreśla, że jej zaufanie do służb
bezpieczeństwa państwa zostało
mocno zachwiane. Dlatego też
zapadła decyzja o powołaniu flamandzkiej służby bezpieczeństwa,
która będzie badać lokalne wspólnoty religijne i sprawdzać czy, oraz
jak, meczety przestrzegają prawa.
hln.be

Niemcy nie obawiają się awarii
elektrowni atomowych zlokalizowanych u siebie, do 2022 r. mają
zostać zlikwidowane wszystkie
działające w tym kraju elektrownie
atomowe. Boją się ewentualnych
katastrof siłowni nuklearnych zlokalizowanych w krajach sąsiadujących – np. w Belgii czy Szwajcarii.
Władze tych krajów nie zamierzają
bowiem rezygnować z energii ato-
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powłoce tysiące mikroskopijnych rys. Niemiecki rząd od
dawna bez powodzenia zabiega
o wyłączenie reaktora Tihange
2 do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a władze Akwizgranu
walczą przed belgijskim sądem o zamknięcie elektrowni.
Tihange znajduje się 70 km od
granicy z Niemcami.
mowej, tymczasem stan techniczny tych elektrowni z roku na rok
się pogarsza.
Przed dwoma laty, w obawie przed
awarią w belgijskiej elektrowni
atomowej Tihange (znajdującej
się po drugiej stronie granicy),
rozdano tabletki z jodem około
600 tys. osób poniżej 45 roku życia w Akwizgranie na zachodzie
Niemiec.
Jeden z bloków belgijskiej elektrowni atomowej Tihange ma na

W razie katastrofy nuklearnej
radioaktywny jod może gromadzić się w tarczycy. Aby temu
zapobiec, należy we właściwym
czasie przyjąć nieradioaktywny
jod w dużych dawkach, w postaci
tabletek.
Dotychczas tabletki jodu przygotowane były tylko dla osób mieszkających do 20 km od miejsca ewentualnej katastrofy. W promieniu
100 kilometrów tabletki otrzymywały wyłącznie dzieci i kobiety w

ciąży – powiedziała rzeczniczka
niemieckiego Urzędu ds. Ochrony
przed Promieniowaniem.
Zakup tabletek od Austriaków
zapewni tabletki jodu każdemu
mieszkańcowi Niemiec w promieniu 100 kilometrów od miejsca
katastrofy.
polsatnews.pl
Opracowała: Karolina Morawska
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Co zrobić, aby otrzymać i nie
zwracać polskiej emerytury
podczas zatrudnienia na umowę
o pracę w Belgii
Powszechny wiek
emerytalny
Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny w
Polsce wynosi dla kobiet 60 lat a
dla mężczyzn 65 lat. Powszechny
wiek emerytalny oznacza, że nie
musi być spełniony warunek określonej długości stażu ubezpieczeniowego.

Zasada rozwiązania
stosunku pracy
Osoby, zatrudnione na podstawie
umowy o pracę, zobowiązane są
do zakończenia stosunku pracy
co najmniej dzień przed złożeniem wniosku o emeryturę z
ZUS. Zasada ta jest regulowana
ustawą z dnia 16.12.2010 r., która
weszła w życie z dniem 1 stycznia
2011. Zgodnie z art. 103a tej ustawy
prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość
przychodu uzyskiwanego przez
emeryta z tytułu zatrudnienia
kontynu-

owanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego emeryt
wykonywał je bezpośrednio przed
dniem nabycia prawa do emerytury.
Przepis ten stosuje się również
do emerytów, którzy ukończyli
powszechny wiek emerytalny,
ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia oraz płci
zgodnie z poprzednią ustawą o powszechnym wieku emerytalnym.
Tak więc ci emeryci, którzy kontynuują zatrudnienie u tego samego
pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przed dniem nabycia prawa
do emerytury, muszą się liczyć
z tym, że mimo iż ukończyli wiek
zwalniający ich z zawieszalności
– przysługująca im emerytura zostanie zawieszona.
Powyższa zasada ma zastosowanie także do emerytur
przyznanych osobom zatrudnionym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
Islandii, Liechtensteinie,
Norwegii, Szwajcarii lub
w państwach, z którymi
Polskę łączą dwustronne
umowy międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.
Zawieszenie emerytury
w trybie art. 103a ustawy
emerytalnej trwa do czasu rozwiązania stosunku pracy
i przedłożenia w oddziale

ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawionego przez
pracodawcę, potwierdzającego
ustanie stosunku pracy.
W takim przypadku ZUS podejmie
wypłatę emerytury od miesiąca,
w którym nastąpiło rozwiązanie
stosunku pracy pod warunkiem
przedłożenia w ZUS w tym samym
miesiącu zaświadczenia o ustaniu zatrudnienia oraz wniosku o
wypłatę zawieszonej emerytury.
Świadczenia za okres poprzedzający rozwiązanie stosunku pracy
nie zostaną wypłacone.
Osoba, która złożyła wniosek w
placówce terenowej ZUS i nie
poinformowała o istniejącym
stosunku pracy za granicą, zobowiązana będzie do zwrotu wypłaconych świadczeń do momentu
przedłożenia zaświadczenia o
ustaniu zatrudnienia.
Należy pamiętać, że osoba pracująca i mieszkająca za granicą
ma obowiązek poinformowania
instytucji ZUS o tym fakcie i jej
wniosek o emeryturę z ZUS powinien być złożony poprzez instytucję łącznikową w miejscu
zamieszkania i przekazany do
właściwej jednostki ZUS.
W przypadku osób pracujących
w Belgii taką jednostką jest:
ZUS I Oddział w Warszawie
Wydział Realizacji Umów
Międzynarodowych
Ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa
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Instytucją łącznikową w Belgii,
w której należy złożyć wniosek
o emeryturę polską jest:
Federale Pensioendienst
Bureau Internationale
Overeenkomsten
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
Wymóg rozwiązania stosunku pracy nie dotyczy sytuacji, w której
osoba podjęła zatrudnienie już po
przyznaniu prawa do emerytury.
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą za granicą, ubiegające się o wypłatę świadczenia
emerytalnego z ZUS, nie są zobowiązane do przedkładania dokumentacji dotyczącej zakończenia
wykonywania tej działalności,
ponieważ konieczność rozwiązania stosunku pracy wynikająca z
art. 103a ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych dotyczy wyłącznie
pracowników.
Wpływ dochodów z pracy lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na emerytury
wcześniejsze
Wcześniejsza emerytura jest
przyznawana osobie, która nie
ukończyła jeszcze powszechnego
wieku emerytalnego – w przypadku kobiety 60 lat a w przypadku
mężczyzny 65 lat.
Prawo do emerytury wcześniejszej
ulega zawieszeniu w razie osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu w kwocie wyższej niż 130%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego
w Monitorze Polskim.
Prawo do emerytury wcześniejszej ulega zmniejszeniu w przypadku osiągania przez świadcze-

niobiorcę przychodu w kwocie
przekraczającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia, nieprzekraczającej oczywiście 130%.
Świadczenie takie ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia
– nie wyższą jednak, niż ustalaną
okresowo maksymalną kwotę
zmniejszenia świadczenia.
Na zmniejszenie lub zawieszenie
świadczenia wpływa przychód
uzyskany z tytułu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, pracy
wykonywanej na podstawie umowy-zlecenia, umowy o dzieło oraz
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przepisy
dotyczące zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty stosuje się
również do świadczeniobiorców
osiągających przychód za granicą. Świadczeniobiorca, któremu
przyznano emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku
emerytalnego, obowiązany jest
do złożenia oświadczenia o zamiarze osiągania przychodu. W
przypadku podjęcia zatrudnienia
lub rozpoczęcia działalności gospodarczej należy niezwłocznie
poinformować o tym organ wypłacający świadczenia.
Osoby, które złożyły oświadczenia,
powinny do końca lutego każdego

roku zawiadomić również o wysokości przychodu osiągniętego w
ubiegłym roku kalendarzowym.
W przypadku osób zatrudnionych
za granicą dowodem na potwierdzenie wysokości osiągniętego
przychodu jest zaświadczenie
wystawione przez pracodawcę.
Osoby osiągające przychód z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej powinny złożyć
oświadczenia o wysokości tego
przychodu.

Rola związków
zawodowych
W celu uzyskania informacji osoby zrzeszone w ACV-CSC mogą
kontaktować się w czasie dyżurów w języku polskim pod nr tel.
03/222 71 64 w poniedziałek 9.30 –
12.30 oraz w czwartek 13.00 – 16.00
lub poprzez e-mail: antwerpen.
oost-europa@acv-csc.be
Iwona Cieszyńska
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Sztuka na ulicach Antwerpii
Sztuka w przestrzeni publicznej
to zjawisko powszechne i występuje już od wieków, właściwie od
początków dziejów sztuki. Jest to
zagadnienie, o którym powstało
wiele książek i innych opracowań, a dotyczy nas wszystkich, bo
bardzo często nawet nie zdajemy
sobie sprawy z tego, że obcujemy
ze sztuką. A warto każdego dnia
znaleźć czas na kontakt ze sztuką,
bo według badań sztuka łagodzi
stres, uwrażliwia, inspiruje, a nawet może być źródłem radości.
Ale wracając do sztuki w przestrzeni publicznej: warto najpierw
wyjaśnić to pojęcie. I jak to zwykle
bywa ze sztuką, trudno ją jednoznacznie zdefiniować. Trudno bowiem precyzyjnie określić, czym
jest sztuka publiczna, a czym
sztuka jedynie umieszczona w
przestrzeni publicznej, bo według
wielu są to pojęcia różne i trudno
znaleźć między nimi granicę.
Zdaniem Ryszarda Kluszczyńskiego (medioznawca i kulturoznawca) „w rzeczywistości bowiem dzieło sztuki, na poziomie
jego odbiorczego doświadczenia,
zawsze wchodzi w jakieś relacje z
miejscem publicznym, w którym
jest ulokowane (choćby relacje
niedostosowania lub obojętności), a relacje te współokreślają
jego możliwe znaczenia, czyniąc

je umiejscowionymi.
Umiejscowienie znaczeń wpływa oczywiście na kształt i
przebieg procesu doświadczenia układu
relacji dzieła i jego
otoczenia" 1.
O funkcjach i rodzajach sztuki publicznej
nie będę się w tym miejscu rozpisywała, ale zainteresowanych
tym tematem odsyłam do czasopism i literatury fachowej oraz do
Internetu, szczególnie polecam
stronę https://sztukapubliczna.pl/
pl.
Sztuka w przestrzeni publicznej to
codzienność, której czasem nawet
nie zauważamy, zwłaszcza gdy się
spieszymy i mijamy to dzieło każdego dnia w drodze do pracy. Ale
zauważamy tę sztukę, gdy dane
miejsce odwiedzamy pierwszy raz.
Wtedy widzimy prawie wszystko i
oczywiście fotografujemy to świadomie oraz nieświadomie.
W Antwerpii znajdziemy wiele
przykładów sztuki w przestrzeni
publicznej, która robi wrażenie na
odbiorcach. Niektóre realizacje są
trwałe i można je podziwiać latami. A inne, jak na przykład murale, po pewnym czasie znikają.
Niektóre są tak wkomponowane
w przestrzeń, że
są prawie niewidoczne, a inne,
przeciwnie, nadają danemu miejscu charakter i
odmieniają całe
otoczenie. Moją
ulubioną dzielnicą w Antwerpii
jest Het Eilandje
i dlatego właśnie
z tej dzielnicy kil-

ka przykładów prezentacji sztuki
w przestrzeni publicznej.

Mozaika „Dead Skull”
koło MAS
Na dziedzińcu Museum aan de
Stroom (MAS) znajduje się współczesne dzieło sztuki o powierzchni
1600 m2 pt. „Dead Skull” („Martwa
Czaszka”) Luca Tuymansa. To
mozaika o wymiarach 40 na 40
metrów, do jej wykonania użyto
96.569 kamieni granitowych w
czterech różnych rozmiarach i
jedenastu odcieniach szarości.
Osoba stojąca na placu pod budynkiem MAS nie widzi tej mozaiki.
Aby ją zobaczyć trzeba wjechać na
wyższe piętra budynku MAS.
Najlepszy widok jest z okien na 5
piętrze albo z tarasu widokowego
znajdującego się na dachu budynku (wstęp na taras jest bezpłatny).
Mozaika „Dead Skull” nawiązuje
do obrazu Luca Tuymansa z roku 2002 o tym samym tytule. Luc
Tuymans, tworząc ten obraz zainspirował się tablicą pamiątkową poświeconą antwerpskiemu
malarzowi o nazwisku Quinten
Massijs (znany też jako Kwinten
lub Quentin, Massijs lub Matsijs,
Matsys, Massys, Metsijs, Metsys,
Messijs lub Messys), który był
założycielem szkoły malarskiej w
Antwerpii.
A kim jest Luc Tuymans? To
współczesny belgijski artysta,
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który mieszka i pracuje w
Antwerpii. Zajmuje się nie tylko malarstwem, ale też filmem
i grafiką. W swojej twórczości
często porusza tematy trudne,
bolesne i traumatyczne, jak belgijski kolonializm, flamandzki
nacjonalizm, czy Holocaust.

Groetend Admiraal
Koppel na
budynku MAS
Na ósmym piętrze muzeum
MAS znajduje się rzeźba
– Groetend Admiraal Koppel.
To dwie figury przedstawiające
parę admiralską, która wita gości. Rzeźbę wykonał na zlecenie
miasta Antwerpia Guillaume Bijl,
znany antwerpski artysta wizualny, który urodził się i pracuje do
dziś w rodzinnym mieście.
Groetend Admiraal Koppel –
dzieło nowoczesne i zabawne,
a ustawienie rzeźby na MAS to
zaskakujący akcent dla osób odwiedzających muzeum. Guillaume
Bijl, tworząc tę rzeźbę, inspirował
się atmosferą portu z mnóstwem
statków. Para admiralska sprawia wrażenie, jakby zgubiła się w
Antwerpii podczas spaceru i całkiem przypadkowo znalazła się
właśnie na ósmym piętrze MAS.
Figury zostały wykonane z malowanego brązu, każda z nich waży
około 100 kg a ich wysokość to
185 cm i 175 cm.

Street Art
na het Eilandje
Street art też jest zaliczana do
sztuki w przestrzeni publicznej i
tego rodzaju sztuka jest obecna
dziś już prawie w każdej dzielnicy
Antwerpii. Wyjątkowe malowidła
znajdują się na różnych budynkach: czasem są to budynki należące do miasta, czasem do firm
lub osób prywatnych. Twórcami
są artyści z całego świata, choć
najczęściej ci pochodzący z Belgii.

Obecnie w całym mieście znajduje
się ponad 200 murali, i powstają
nowe. Street art cieszy się tak
dużą popularnością wśród turystów oraz mieszkańców, że w niektórych dzielnicach Antwerpii
są organizowanie spacery z przewodnikiem. Takie spacery organizowanie są między innymi w
Merksem, gdzie znajduje się ponad 20 murali, na het Eilandje, w
centrum i w Berchem, ale można
– i nawet warto – opracować sobie
swoją trasę.
Na stronie internetowej www.streetartantwerp.com są informacje
o poszczególnych muralach, czyli zdjęcie muralu, dokładny adres
budynku, na którym on się znajduje i data jego powstania.

Cadixroute
Cadixroute to jedna z ciekawszych
form prezentacji sztuki i promocji
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dzielnicy het Eilandje, która pozwala poznać nie tylko
dzieła sztuki, ale też teren
dawnego portu. Cadixroute
jest czasową wystawą sztuki, na której prezentowane
są reprodukcje prac artystów, biorących udział w
projekcie w danym roku.
Powiększone reprodukcje
dzieł sztuki są ustawione
wzdłuż doków. W roku 2018
w projekcie wziął udział
antwerpski poeta Peter
Holvoet Hanssen, a jego
wiersz zainstalowano na moście
De Londenbrug.
Przypis 1: R. Kluszczyński, Sztuka mediów w przestrzeniach publicznych,
[w:] Między estetyzacją a emancypacją. Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej, D. Koczanowicz, M.
Skrzeczkowski (red.), Wydawnictwo
Naukowe DSW, Wrocław 2010, s. 4257.
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„Joden kwartier” w Antwerpii cz. 1
Antwerpia to siedziba ortodoksyjnej gminy żydowskiej, jednej z największych w Europie. Historia miasta nierozerwalnie łączy się z historią Żydów, którzy zamieszkiwali Antwerpię już od średniowiecza. Jako obcy, długo nie byli akceptowani, doświadczyli prześladowań i wojennej zagłady. Dziś opuszczają swoje miasto.
Ta dyskryminacja Żydów stała się
powodem ich specjalizacji w mało
znanych lub w ogóle nieznanych
wówczas zawodach jak np. szlifierz kamieni szlachetnych lub
księgowy.

Tak się wszystko
zaczęło…
Z Antwerpią społeczność żydowska związana jest od XIII wieku,
wraz z pierwszą falą imigracji
Żydów Aszkenazyjskich, pochodzących z Europy Wschodniej,
głównie z terenu ówczesnej Polski.
W 1348 roku Antwerpię nawiedziła plaga dżumy. Obwiniono o to
Żydów, którzy zostali wypędzeni
z miasta. Po raz pierwszy, ale nie
ostatni. W ciągu następnych kilkuset lat niejeden raz zmuszeni
byli w pośpiechu pakować najpotrzebniejsze rzeczy i opuszczać
miasto.
Żydowska społeczność nie potrafiła się zintegrować z mieszkańcami Antwerpii, którzy nie chcieli zaakceptować tak różnej religijnie i
kulturowo społeczności. Władze
miasta nieszczególnie starały się
pomóc Żydom w nowym i obcym
dla nich miejscu. Nie pozwalano
im na wykonywanie wielu zawodów i nie mogli należeć do cechów rzemieślniczych, co w tamtych czasach było koniecznością,
aby móc pracować w wyuczonym
fachu.

W XVI wieku do Antwerpii zaczęła
napływać druga fala żydowskiej
emigracji (Żydzi Sefardyjscy).
Byli to wygnańcy i uciekinierzy
z Półwyspu Iberyjskiego – protoplaści dzisiejszych szlifierzy i
handlarzy diamentów. Portowa
Antwerpia była w tym czasie jednym z najważniejszych centrów
handlowych świata, także znaczącym centrum złotników i handlarzy diamentów. A przybywający
do miasta Żydzi przywieźli ze sobą
bezcenną wiedzę o diamentach i
tym segmentem rynku zaczęli zawiadywać.
Najpierw był to pokątny handel
– szara strefa, która z czasem
przeobraziła się w potężną gałąź
gospodarki przynoszącą miastu
ogromne profity. Z biegiem czasu
Żydzi całkowicie zdominowali ten
sektor rynku i odegrali znaczącą
rolę w otwarciu antwerpskiej giełdy diamentów.
Koniec XIX wieku to kolejna,
trzecia fala napływu żydowskich

osadników. Byli to Chasydzi - ortodoksyjni Żydzi, ofiary pogromów
ze wschodniej Europy, którzy
na miejsce do życia wybrali
Antwerpię. W tym mieście mogli
być wśród swoich, żyć według ścisłych norm religijnych.
W 1816 roku rada miasta oficjalnie uznała istnienie żydowskiej
wspólnoty, natomiast judaizm,
jako religia, zaczął prawnie obowiązywać kilkanaście lat później.
Na przełomie XIX i XX wieku
współpraca społeczności żydowskiej z przedstawicielami innych
społeczności, jak również z władzami miasta, układała się doskonale. I ten okres we wspólnej
historii można uznać jako czas
prosperity dla Żydów, ale także
dobrych sąsiedzkich stosunków.
W czasie kryzysu ekonomicznego
lat dwudziestych XIX wieku diamentowa branża znalazła się w
impasie, nastała bieda i bezrobocie. Polski konsulat w Antwerpii
codziennie otrzymywał zgłoszenia
bezrobotnych Żydów pragnących
wrócić do Polski.

Wojenny koszmar,
powojenna zawierucha
W chwili agresji Niemiec na
Belgię Antwerpię zamieszkiwało
około 50 tysięcy osób pochodzenia
żydowskiego. Część z nich przybyła do miasta dopiero w latach
trzydziestych XX wieku, uciekając
przed hitlerowskimi prześladowaniami w Niemczech i Austrii, ale
także przed polskim antysemityzmem.
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Niemcy zajęły Belgię w 1940 roku
i od razu władze, które zdecydowały się na współpracę z hitlerowcami, utworzyły specjalny rejestr
wszystkich obywateli pochodzenia żydowskiego. W 1942 roku
we wszystkich miastach – oprócz
Brukseli i Liège – nakazano Żydom noszenie żółtych gwiazd.
Z raportu przygotowanego kilka
lat temu na zlecenie belgijskiego
rządu wynika, że najdalej w kolaboracji posunęła się Antwerpia.
Władze same aresztowały i przekazały w ręce nazistów 1243 osoby
pochodzenia żydowskiego.
Tych, którzy nie zdążyli uciec
z miasta, deportowano do obozów zagłady i wielu z nich zginęło. Jechali ze stacji kolejowej
Berchem do koszar w Mechelen
tylko w jedną stronę – do hitlerow-

skiego obozu koncentracyjnego w
Auschwitz.
W latach 1942-44 z Belgii do obozów koncentracyjnych wysłano
ponad 25 tysięcy Żydów. Po zakończeniu wojny odbyły się procesy
osób oskarżonych o kolaborację.
Wydano wiele wyroków śmierci i
wykonano ok. 200 egzekucji.
Wprawdzie wydarzenia z czasów
II wojny nigdy nie były w Belgii
tematem tabu, ale też specjalnie
głośno o tym nie rozmawiano.
Dopiero wiele lat po zakończeniu
działań wojennych, po zebraniu
wszystkich dokumentów i świadectw tamtych lat, można było
jednoznacznie stwierdzić, że bez
udziału ówczesnych belgijskich
władz, wywóz Żydów do obozów
koncentracyjnych z pewnością
byłby trudniejszy.
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Ale byli też Belgowie, którzy
Żydom pomagali. Jak burmistrz
pewnej flamandzkiej gminy, który wbrew niemieckim prawom
nie wprowadził dla Żydów obowiązku noszenia gwiazdy Dawida.
Jak antwerpscy policjanci, którzy
ostrzegali Żydów przed planowaną niemiecką akcją. Jak belgijscy
notariusze, którzy odmówili przeprowadzenia akcji pozbawiania
Żydów ich majątków. I jak mieszkańcy Antwerpii, którzy przez
okres okupacji ukrywali Żydów
w swoich mieszkaniach.
Od 1987 roku, przy Mercatorstraat
w Antwerpii, stoi pomnik upamiętniający deportacje i zagładę narodu żydowskiego podczas II wojny
światowej.
Anna Janicka

Krzysztof Zgnilec
Dak en Renovatie
unidak38@gmail.com
Mattheus Corvensstraat 95
2100 Deurne (Antwerpen)

0485 58 69 26

UNI DAK EN RENOVATIE
BTW. BE 0722.826.083

UNI DAK EN RENOVATIE
Ponad 20 lat doświadczenia

∙ Herstellingen
∙ Isolatiewerken
∙ Roofing
∙ EPDM
∙ Resitrix
∙ Rhepanol
∙ PVC
∙ ...
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Dlaczego trudno wynająć
w Belgii mieszkanie?
Dochodzą mnie słuchy, że ludzie mają problemy z wynajęciem mieszkania w Belgii i
nie mogą pojąć dlaczego. Mówią, że to rasizm, że Belgowie nienawidzą nas, Polaków,
i snują mnóstwo innych mniej lub bardziej niedorzecznych teorii.
Faktycznie, wynajęcie mieszkania
czy domu w tym kraju to nie lada
problem, szczególnie gdy się nie
ma znajomości, za to ma się dzieci
albo, co gorsza, psa. Powiem więcej, częstokroć nawet znajomości
nie pomogą. Trzeba się nachodzić,
dzwonić, prosić. Bywa, że chaty
szuka się pół roku. Choć zdarza
się i tak, że czasem się komuś
pofarci i od razu coś znajdzie.
Mieszkam tu siódmy rok i już się
troszkę domyślam dlaczego jest,
jak jest. Myślę, że ludzie sobie na
to zapracowali. Opowiem kilka
mieszkaniowych historyjek, a
wnioski wyciągnijcie sami.

Historyjka nr 1. Nasze
przeboje z wynajmem
Zacznijmy od naszej historii z wynajęciem mieszkania we Flandrii,
bo Bruksela była po znajomości.
Po pięciu miesiącach postanowiliśmy przeprowadzić się do bardziej
cywilizowanego miejsca, czyli do
Flandrii, sami się o siebie zatroszczyć i sami sobie znaleźć dom.
Mąż zaczął od pytania w pracy,
czy któryś z chłopaków nie wie o
jakimś mieszkanku dla dużej ro-

dziny. Okazało się, że taki jeden
kolega ma kolegę, który prowadzi biuro nieruchomości. Fart!
Ten kolega raz dwa znalazł nam
mieszkanie. Ładne, nie za duże,
nie za małe, świeżo po remoncie,
cena przystępna. Cacy. Już mieliśmy jechać podpisywać umowę
najmu, gdy padło słowo POLAK…
– Co?! POLACY?! O nie, nie ma
mowy! Żadnym Polakom nie wynajmę! – wściekł się właściciel.
– Ale, panie, to porządna rodzina
z dziećmi, facet pracuje w naszej
firmie, uczciwy jest – próbuje tłumaczyć zamożny, znany w okolicy
Flamand. – Panie, tak nie można
traktować ludzi.
– NIE, nie,
nie.

Wynająłem to mieszkanie poprzednim razem Polakom, proszę
pana. Trzech młodych panów, proszę pana. Po kilku miesiącach to
mieszkanie nadawało się do całkowitego remontu. Dlatego mówię:
nigdy więcej nie wynajmę mieszkania Polakom.
– Ale, panie, nie wszyscy…
– Do widzenia!
No cóż, byliśmy wkurzeni.
Człowiek się czuje, jakby w pysk
dostał, ale z drugiej strony, jak już
ochłonie, to rozumie takie podejście. Kto się na gorącym sparzy,
ten na zimne dmucha.

Historyjka nr 2.
Wyczytana w gazecie
Pewne starsze małżeństwo postanowiło się przeprowadzić i
wynająć swoje stare mieszkanie.
Wynajął je jakiś młody człowiek.
Gdy młodzieniec postanowił
opuścić lokum, dziadzio z
babcią mało na zawał nie
zeszli zo-
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baczywszy swoje tak piękne wcześniej mieszkanie. W jednym pokoju było wysypisko śmieci, góra
gnijących odpadów, puste puszki,
słoiki. W innym pozostałości po
hodowli marihuany i ślady po
małym (na szczęście) pożarze. O
toalecie nawet wspominać nie będę. Jednym słowem obraz nędzy i
rozpaczy. Mieszkanie do pełnego
remontu z wymianą podłóg włącznie.

Historyjka nr 3.
Nasi poprzednicy
Właściciele naszego mieszkania
zdradzili nam, że oni też się bali
wynająć obcym, z którymi nie
idzie się dogadać i gdyby nie ten
Belg, którego znali osobiście i który za nas poręczył, na pewno by
nam nie wynajęli.
Opowiedzieli o wcześniejszych
lokatorach, Belgach znajomych
z sąsiedztwa. Co zobaczyli właściciele, gdy lokatorzy się wyprowadzili? W domu wszystko
zmoczone przez psa (do którego
lokatorzy przed wprowadzeniem
się nie przyznali). Okna i drzwi
zdarte pazurami i poobgryzane.
Ogólnie wszędzie katastrofa. Inni
lokatorzy zostawili niespodziankę w szopie. Kolekcjonowali tam
wszystkie pampersy, jakie zużyło
ich dziecko. Smród i robactwo, a
posprzątać to ktoś musiał i niestety nie byli to lokatorzy. Synowi właściciela mało żołądka na wierzch
nie wydarło przy tej jakże przyjemnej czynności.

Historyjka nr 4. Nasza
sąsiadeczka z Portugalii.
Mamy sąsiadkę z Portugalii.
Oficjalnie mieszka sama, tylko
czasem przyjeżdża do niej nastoletni syn, od czasu do czasu nocuje
jakiś „przyjaciel”. Nieoficjalnie ta
wytatuowana kobietka, pracująca
nocami (ponoć w ochronie), ma
dwa wielkie psy i trzy koty. Nie

byłoby w tym nic nadzwyczajnego,
bo tu mnóstwo ludzi ma po kilka
psów i kotów, gdyby nie to, że te
dwa psy nigdy nie są wyprowadzane. Załatwiają swoje potrzeby
w malutkim, sąsiadującym z naszym, ogródku.
Jeden z psów jest niebezpieczny
dla ludzi, dlatego ma w ogródku
klatkę z grubych prętów, w której
często siedzi. Nie, nie siedzi, chodzi
cały czas i tupie po tym linoleum,
czy co on tam ma wyścielone. Po
kilku godzinach słuchania tego
bezustannego tuptania już zaczyna się mimowolnemu słuchaczowi
ciśnienie podnosić.
Jak sąsiadka wychodzi zamyka jednego psa w domu, a drugi w ogrodzie zaczyna szczekać. Szczeka
cały czas z drobnymi przerwami
tak długo, jak długo jego pani jest
nieobecna, czyli czasem godzinę,
czasem pół dnia lub nocy. Nasza
Młoda ma pokój od ogródka i nie
może ani się uczyć, ani spać. Ale to
nie psisko jest winne, tylko sąsiadka. Pies chce się za wszelką cenę
dostać do domu, dlatego kobieta,
zanim wyjdzie, zastawia okna meblami ogrodowymi bo jedną szybę
już załatwił.
Trzy puchate, wyglądające na rasowe kocury siedzą po ciemku w
szopie (w naszej szopie jest dziura w ścianie i da się tam zajrzeć).
Śmierdzą jak wylęgarnia trolli i
miauczą jak najęte. Po co komuś
koty, skoro trzyma je w szopie?
Nie rozumiem, nie kumam, nie
pojmuję.
My mamy milusi ogródek, werandę, krzesełka, stoliczek, hamaczek
i nie za często z tego latem korzystamy, bo tak tam śmierdzi, że ani
kawy człowiek nie wypije, ani na
hamaku nie poleży. Niedaleko
od nas stoją ogromne kurniki i
czasem stamtąd cuchnie, ale to

21

naprawdę nic w porównaniu z tymi aromatami od sąsiadki. To normalne, że na wsi śmierdzi obornikiem, kurnikiem czy opryskami,
bo to jest wieś, no ale czy musi też
śmierdzieć psimi odchodami od
sąsiadki? Do tego to ciągłe szczekanie… Nie do wytrzymania!
Człowiek doświadczając takich czy
innych problemów, łatwiej może
zrozumieć powody, dla których
ktoś ustala takie czy inne prawa,
zapisy, regulaminy, dla których
ktoś podejmuje decyzje o niewynajmowaniu takiemu czy innemu
człowiekowi swojego mieszkania,
na które przecież sam musiał zapracować.
Wiesz, na kogo trafisz? Nie wiesz!
Każdy przecież mówi, że jego pies
jest ułożony, że jego dziecko jest
grzeczne, że on nie pije, nie pali,
nie imprezuje, sprząta, płaci na
czas. Powiedzieć można wszystko.
Pomyślcie, skoro jest obawa, żeby
wynająć chatę swoim, znajomym,
ludziom z sąsiedztwa, to co dopiero mówić o wynajmowaniu jakimś
obcym z innego kraju, szczególnie
jak nie idzie się z nimi dogadać,
jak się nie wie, co to za jedni.
Ze swoich doświadczeń wyciągnąć
też mogę inne wnioski. Jak się
kiedyś w przyszłości okaże, że to
ja jestem tym upierdliwym, złym
sąsiadem z takiego czy innego
powodu, to byle upomnieniem
czy wizytą policji nie powinnam
się specjalnie przejmować i że
sąsiedzi, i właściciel to w sumie nic mi nie mogą zrobić…
Inne moje przemyślenia
i obserwacje poczynione na
belgijskiej ziemi znajdziecie na
blogu: belgianasznowydom.
blogspot.be i w dalszych numerach “Antwerpii po polsku“.
Magdalena B-P
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Lekcje życiowe na przykładzie
naszych klientów
Lekcja nr : Zawsze sprawdzaj czy symbol rzeczy, którą kupiłeś występuje
na zamówieniu
Jeden z naszych klientów kupił
w ekskluzywnym sklepie meblowym skórzany zestaw wypoczynkowy do salonu. To bardzo piękny
i drogi mebel. Kosztował prawie
4 tys. euro, więc była to poważna
inwestycja. Klient nie zauważył
od razu, że specyfikacja sofy na
zamówieniu różniła się od tej,
którą faktycznie wybrał. Umowa
zakupu-zamówienia była wypełniana odręcznie przez sprzedawczynię. Klient wrócił do domu
nieświadomy niczego i po długim
oczekiwaniu na dostawę, otrzymał
mebel zupełnie inny od zamówionego. Jedynym dowodem pomyłki była kartka papieru – wydruk
zdjęć zestawów wypoczynkowych,
spośród których klient zaznaczył

ten, który faktycznie go interesował. To był jedyny dowód pomyłki
sprzedawczyni, gdyż na umowie
zakupu widniała inna specyfikacja produktu, a tego właśnie klient
nie zauważył.

Po ok. 8 tygodniach (!) sklep uznał
reklamację. Nasz klient miał tylko
pokryć koszty transportu zwrotu
niechcianej sofy i dostawy tej, która miała faktycznie być pierwotnie
zakupiona.

Sprawa wyglądała beznadziejnie.
W garażu stały niechciane drogie
meble, zupełnie nieodpowiadające właścicielom, pieniądze zostały
wydane, była frustracja i rezygnacja.
Ale nasz konsultant się nie poddawał. Dzwonił raz w tygodniu do
sklepu, do głównego przedstawicielstwa, potem znów do sklepu,
pisał maile, odsyłano go od jednego kierownika do drugiego, ale nie
poddawał się.

A lekcja z tego płynie taka:
Trzeba zawsze sprawdzać treść
umów, które podpisujemy.
Warto sprawdzać dokładnie specyfikację na zamówieniu. Czasem
błąd w cyfrze lub inna literka mogą oznaczać zupełnie inny model.
Jeżeli nawet popełniliśmy gdzieś
błąd, to trudno. Ale zawsze trzeba
szukać pomocy.
Jeżeli nam odmawiają lub próbują
nas „spławić”, nie należy się poddawać.

Wsparcie i informacja

Rozwój i współpraca

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.

Zostań członkiem
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
Administracja

Za godzinę
Za miesiąc (1 jaar)
Za rok

Wizyty domowe/
sprawy urzędowe
1wsza godzina
2ga godzina
3cia godzina
Koszty dojazdu
powyżej 25 km

Usługi specjalne

Członkostwo
(€25 / rok)

Rozszerzone
Członkostwo
(€50 /rok)

15 euro
15 euro
150 euro

10 euro
10 euro
120 euro

25 euro
20 euro
15 euro
0.25 euro

20 euro
15 euro
10 euro
0.20 euro

Energia, telecom I

+ rosnący pakiet part-

Taryfa indywidualna

80% ceny członkowskiej

ubezpieczenia
nerów Merksem,
*
Bredabaan
371, 2170
tel. 03 484 31 41

Inne usługi

Grupa wolontariuszy

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

https://wwelcome.be, hallo@wwelcome.be

Wsparcie Informacja

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

A więc reaktywujemy się wykorzystując
20-letnie doświadczenie na rynku

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

WYJAZDY:

z Polski: niedziela, 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

Tomek: PL 0048 693 136 881, BE 0032 498 181 808,
www.oski-bus.pl
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Breda, najbardziej
polskie miasto Holandii
Breda – jeśli wierzyć Internetowi, to jedno z najładniejszych miast Holandii. Położone w Północnej Brabancji, ponad 180-tysięczne miasto od razu wydało mi się po
prostu fajne. Być może nie bez znaczenia był fakt, że do Bredy dotarliśmy zaraz po
odwiedzeniu najniższego punktu Holandii (czyli takiego pomnika na polu przy autostradzie), a w porównaniu z tym wszystko wydaje się fajne. Postaram się jednak
przedstawić kilka subiektywnych dowodów potwierdzających fajność tego miasta.
No więc – dlaczego Breda to fajne miasto?

Breda jest fajna,
bo ma piękny rynek z
gotyckim kościołem
Uważam, że każde szanujące się
miasto powinno mieć porządny
rynek nad którym góruje gotycki
kościół ze strzelistą wieżą. Breda
szanuje się wybitnie, bo kościół
Grote Kerk ze swoją prawie
100-metrową wieżą wygląda naprawdę dostojnie. Rynek otoczony
jest ładnymi kamienicami pełnymi pubów, kawiarń i restauracji.

W słoneczne, względnie ciepłe marcowe
południe sporo osób
wygrzewało się przed
knajpami, popijając
kawę lub piwo. Albo
jedno i drugie, tak
jak my.

Breda jest
fajna, bo ma
urokliwy
beginaż

Beginaż to miejsce, w
którym mieszkały beginki – pobożne koNa jednej ze stron internetowych biety, które z różnych
znalazłam informację, że Breda to powodów decydowały
drugie w kolejności holenderskie się na życie we wspólmiasto pod względem ilości pu- nocie i pomaganie
bów przypadających na jednego innym. Beginaże pomieszkańca. Kawiarń, restaura- wstawały w czasach
cji i innych przybytków gastrono- średniowiecznych Kościół i jedna z wielu knajp znajdujących się na rynku.
Coś dla ducha, coś dla ciała.
micznych również tu nie brakuje. głównie na terenie
obecnej
Belgii i Holandii z widokiem na całkiem sympatycz(polecam beginaż ny ogród.
w Leuven i w Brugii).
Beginaż z Bredy jest Breda jest fajna,
jednak trochę starszy bo ma ciekawą historię
i pochodzi z XVII wie- Breda uzyskała prawa miejskie
ku. Dziś w tych „osie- w XIII wieku i rosła w siłę, stając
dlach” mieszczą się się jedną z największych twierdz
np. akademiki, jak w w Niderlandach. Niestety w XVI
Leuven, lub też zwykłe wieku rozwój miasta został zatrzymieszkania. Nie miała- many przez tragiczny pożar, który
bym nic przeciwko za- zniszczył większość zabudowań.
mieszkaniu w jednym W czasie wojny osiemdziesięcioZamek w Bredzie z XV wieku, którego właścicielem
z tych miłych domków letniej, pod koniec XVI wieku,
jest obecnie Królewska Akademia Militarna

Breda jest fajna,
bo tu jest życie
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w Bredzie, bo trochę ich jest, ale
cieszę się, że wkład Polaków w
wyzwolenie Bredy nie został zapomniany.
Holandia po II wojnie światowej
stała się domem dla kilkuset polskich żołnierzy. Otrzymywali oni
honorowe obywatelstwa miast,
które wyzwalali. Dziś w Bredzie
i innych holenderskich miastach mieszka trzecie pokolenie
Polaków.
o Bredę toczono zacięte walki z
Hiszpanami. Miasto ma w swojej
historii dużo więcej wojennych
epizodów. Diego Velázquez, hiszpański malarz, stworzył nawet
dzieło „Poddanie Bredy”, które
miało sławić sukcesy militarne
ówczesnej Hiszpanii. Na mocy pokoju westfalskiego, w 1648 roku,
miasto przyłączono do Republiki
Zjednoczonych Prowincji. W czasie II wojny światowej Breda była
pod niemiecką okupacją, a w jej
wyzwoleniu kluczową rolę odegrali Polacy.

Breda jest fajna,
bo to najbardziej polskie
miasto w Holandii
29 października 1944 roku 1
Dywizja Pancerna, dowodzona przez Generała Stanisława
Maczka, wyzwoliła miasto, a
Polacy zostali bardzo entuzjastycz-

nie powitani przez mieszkańców.
Dziś w Bredzie znaleźć można
liczne polskie ślady, m.in. Polski
Honorowy Cmentarz wojskowy z
grobami 161 żołnierzy poległych
w Holandii (w mieście są trzy
polskie cmentarze). Znajduje się
tu także grób Generała Maczka,
który przeżył wojnę i zgodnie ze
swoim życzeniem został pochowany na tym cmentarzu w 1994
roku. W mieście jest ponadto muzeum Generała Maczka, do którego niestety nie dotarłam.
Polecam spacer ulicą Generała
Maczka (Generaal Maczekstraat)
i „Polską drogą” (Poolseweg).
Koniecznie trzeba też odwiedzić polski czołg, który tak naprawdę jest niemiecki. Jest to prezent polskich żołnierzy dla miasta.
Nie udało mi się oczywiście odszukać wszystkich polskich śladów

Breda jest fajna, bo ma
Festiwal Rudzielców
Festiwal odbywa się co roku na
początku września, jest darmowy
i zjeżdżają na niego rudzielcy z całego świata. Może i ja się kiedyś
wybiorę?
Szczegóły na stronie internetowej
festiwalu: https://www.redheaddays.nl/en/.

Breda jest fajna
tak po prostu!
Bo ma miły park z genialnymi ławeczkami. Bo kury i koguty chodzą luzem po mieście (serio!). Bo
kwitną tam krokusy. A tak naprawdę wszystko sprowadza się do jednego – kiedy tam byłam, świeciło
słońce, a to w krajach Beneluksu
oznacza naprawdę bardzo wiele.
Bredę polecam więc śmiało!
Serdecznie zapraszam
do śledzenie mojego bloga:
www.musmozolu.com!
Agnieszka Legat
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Przegląd prasy polskiej
Prostsze rozliczenie
z fiskusem
Od 1 stycznia 2020 r. każda płatność zobowiązania wobec fiskusa
ma być realizowana przez podatnika na jego indywidualny rachunek podatkowy, na który podatnik
będzie wpłacał swoje zobowiązania bez względu na to, jakiego podatku będą one dotyczyć.
Ponadto resort finansów pracuje
nad wdrożeniem e-urzędu skarbowego, kompleksowej obsługi
dla każdego podatnika w Polsce.
Polega na tym, aby po pozytywnym uwierzytelnieniu się podatnika, w oparciu szczególnie o profil
zaufany, podatnik mógł dokonać
wszystkich czynności przez portal
bez konieczności wychodzenia z
domu.
Zgodnie z planami resortu finansów projekt będzie realizowany
etapami, a pierwsze efekty – nowe
e-usługi będą widoczne na przełomie tego i kolejnego roku.
polsatnews.pl

Bez wiz do USA
Prezydent Stanów Zjednoczonych
Donald Trump podpisał dokument przyjmujący Polskę do programu bezwizowego. Tym samym
Polacy będą mogli podróżować do
USA bez wiz. Polska spełniła podstawowy warunek przystąpienia
do programu – odsetek odmów
podań o wizy spadł w tym roku
poniżej 3% czyli do 2,8%.

Obywatele Polski, po przystąpieniu do programu Visa Waiver
Program, będą mieli możliwość
bezwizowego podróżowania do
Stanów w celach turystycznych
lub biznesowych na okres nie dłuższy niż 90 dni. Programem Visa
Waiver – i tym samym zwolnionych z obowiązku wizowego – jest
objętych obecnie 38 państw, w tym
23 kraje Unii Europejskiej, m.in.
Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa,
Łotwa i Estonia. Jedynie Bułgaria,
Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal
nie spełniają warunków programu.
Po zaproszeniu danego kraju do
programu bezwizowego prowadzona będzie procedura administracyjna, po zakończeniu której
wizy przestaną obowiązywać.
Zazwyczaj trwa to 3-5 miesięcy,
jednak przypadek każdego kraju
jest inny.
Nadal po przylocie do USA Polacy
będą musieli ustawiać się w tej
samej kolejce do okienka, gdzie
siedzi oficer imigracyjny Stanów
Zjednoczonych. Będziemy wciąż
odpowiadać na pytania o cel podróży, miejsce gdzie się zatrzymamy, pobierane będą odciski palców, będzie nam również robione
zdjęcie – wylicza korespondent
RMF FM.
rmf24.pl

Polacy więcej zarabiają,
mniej wysyłają do kraju
Euro-Tax szacuje, że łączne dochody polskich emigrantów zarobkowych w krajach Unii osiągnęły w
2018 r. rekordową wartość 154,5
mld zł. To o 18 mld zł więcej, niż
rok wcześniej.
Jednak przekazy do kraju maleją,
bo wielu emigrantów osiada poza
Polską na stałe nie tylko ze względu na wyższe zarobki ale również

dlatego, że zadomowili się za granicą.
Wraz z wydłużaniem okresu przebywania za granicą maleje grupa
osób przekazujących pieniądze
do kraju, zmniejszają się też kwoty przekazów. Emigranci ściągają
bowiem do siebie bliskich.
Polacy coraz lepiej sobie radzą na
międzynarodowym rynku pracy,
rośnie liczba specjalistów i fachowców, którzy w poszukiwaniu
coraz lepszych warunków przemieszczają się z kraju do kraju.
polsatnews.pl

Niższy podatek m.in. dla
emerytów i rencistów
Od października stawka podatku
dochodowego dla osób uzyskujących dochód do kwoty 85 528 zł
rocznie zmniejszyła się z 18 do 17
proc. Zmieniła się też miesięczna
zaliczka na podatek dochodowy.
Z obniżonej stawki skorzystają
wszyscy, którzy opłacają i rozliczają podatek dochodowy na
ogólnych zasadach, czyli także
emeryci i renciści.
Dzięki obniżeniu stawki podatkowej osoby otrzymujące najniższe
gwarantowane przez państwo
świadczenie, tj. 1,1 tys. zł brutto
(935 zł netto) zyskają „na czysto”
8 zł, gdyż ich świadczenie netto
wzrośnie do 943 zł.
ZUS automatycznie będzie stosował stawkę 17 proc. wobec wszystkich swoich klientów z dochodem
do 85 528 zł. Realna stawka w rozli-
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TO JEST
MIEJSCE NA
TWOJĄ
REKLAMĘ

Chcesz pomagać innym?

Oferujemy:

Jesteś zainteresowany lub zainteresowana pracą w Van Osta?

• 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

czeniu rocznym będzie natomiast
wynosić 17,75 proc. – uwzględniając 9 miesięcy ze stawką 18 proc. i
3 miesiące ze stawką 17 proc.
Według wyliczeń resortu finansów
zmiany będą kosztować finanse
publiczne ok. 2,7 mld zł w 2019
roku; w kolejnych latach ok. 9,7
mld zł.
rp.pl

Majątki rodzin
polityków będą jawne
Politykom trudniej będzie ukryć
swoje majątki. Będą musieli podawać informacje o majątku odrębnym ich małżonków i dzieci
– również dorosłych, niepozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
Zgodnie z nowymi przepisami premier, ministrowie, posłowie, posłowie do PE, senatorowie, prezesi
TK, NSA i SN, a także osoby stojące na czele wielu innych instytucji
państwowych, będą zobowiązane
do umieszczania w oświadczeniu
majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków, dzieci i
osób pozostających we wspólnym
pożyciu.
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Obowiązek złożenia takiego
oświadczenia majątkowego, zgodnie z projektem, obejmowałby też
marszałków i wicemarszałków
Sejmu i Senatu, prezesów NIK i
NBP, sekretarzy i podsekretarzy
stanu, przewodniczącego KNF,
wojewodów, prezesów: zarządów
PFRON i NFOŚiGW, NFZ, Agencji
Mienia Wojskowego, Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości i
ARMiR.
money.pl

Sądy usprawnią
obsługę interesantów
Standardy obsługi interesantów
do końca grudnia 2020 roku mają być takie same we wszystkich
sądach. Ułatwią m.in. składanie
wniosków w typowych sprawach,
z jakimi petenci występują do sądów. Dla petentów zostaną wprowadzone proste formularze oraz
jasne instrukcje.

aszą
iesz n ą
n
a
t
s
Zo
ank
koleż
nową
g
le ą?
lub ko

pełnić np. wniosek o przyznanie
alimentów czy nabycie spadku.
Dostępne na stronach internetowych sądów formularze, np.
wnioski o przyznanie alimentów,
nabycie spadku, dostęp do akt w
swojej sprawie, każdy będzie mógł
pobrać, nie wychodząc z domu.
Natomiast osoby, które nie mają
dostępu do sieci, znajdą proste papierowe formularze w specjalnych
segregatorach we wszystkich sądach.
Z nowego portalu internetowego,
na który przekierowywać będą
strony każdego z sądów, będzie
można się też dowiedzieć, jakie
dokumenty trzeba dostarczyć do
sądu. Ma to znacznie przyśpieszyć
załatwianie spraw.

Formularze sądowe, przeznaczone
do załatwienia konkretnej sprawy, będzie można pobrać przez
Internet lub na miejscu w sądzie.

W przyszłym roku interesanci
od razu dostaną odpowiednie instrukcje wypełniania dokumentów, napisane prostym językiem,
a z sądowego portalu dowiedzą
się też o obowiązujących opłatach.
PAP

Dostępne dla każdego będą też
proste instrukcje uczące, jak wy-

Opracowała: Katarzyna
Frankowska
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Wizyta oficjalna Prezydenta RP z Małżonką w Królestwie Belgii
– udział uczniów Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
W dniach 28-30 września 2019 roku
(sobota-poniedziałek) Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda z Małżonką złożyli wizytę oficjalną w Królestwie Belgii.

W sobotę 28 września 2019 r.
w Ambasadzie RP w Brukseli,
podczas uroczystego spotkania
Pary Prezydenckiej z Polonią,
Pan Prezydent nagrodził naszą Polską Szkołę w Antwerpii,
wręczając dar w formie Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Jest
to szczególne wyróżnienie za
aktywną działalność na rzecz
upowszechniania i pielęgnowania polskiej historii i tradycji na
terenie Belgii.
Następnego dnia, tj. 29 września, na
Polskim Cmentarzu Wojskowym
w Lommel odbyły się uroczystości

upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia Flandrii przez 1. Dywizję
Pancerną dowodzoną przez gen.
Stanisława Maczka. Wzięli w
nich udział Prezydent RP Andrzej
Duda z Małżonką oraz
Król Belgów Filip I, a
także weterani walk o
Flandrię. Obecni byli
ponadto syn i wnuczka
gen. Stanisława Maczka.
U c z n i o w i e S z ko ł y
Polskiej im. gen. St.
Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą
w Antwerpii: Jan Betlej, Alicja
Nazarewicz, Nicole Borecki,
Tomasz Pawlak, Antoni Jarosz,
Wikt or Giedr oyć-Jur aha,
Raphaella Serafimov, Julia
Kuzioła uświetnili artystyczną
prezentacją tę wyjątkową uroczystość.
Jej przebieg prowadził w języku
polskim i niderlandzkim licealista
Szymon Studziński, zaś nad poprawnością techniczną występu
naszej szkoły czuwał jego kolega
z klasy Patryk Rola.
Nauczycielami przygotowującymi

program i dbającymi o organizację obchodów na cmentarzu w
Lommel były Panie: Agnieszka
Ghersin, Anna Piekut, Jolanta
Bochenek-Demczak.
Serdecznie dziękujemy nauczycielkom, Paniom: Anecie Waszkiewicz
i Dorocie Gospodarowicz oraz
Rodzicom: Panu Kazimierzowi
Podleśnemu (zastępca przewodniczącego Rady Rodziców działającej w naszej placówce) oraz Panu
Jerzemu Władysławowi Roli za
pomoc w organizacji i przebiegu
całej uroczystości.
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Zwycięstwo uczniów Szkoły Polskiej
im. gen. St. Maczka w Antwerpii w sztafecie szkolnej
W niej, podobnie jak w ubiegłym
roku, wystartowali nasi uczniowie. Podopieczni Polskiej Szkoły
w Antwerpii: Julia Senejko,
Aleksandra Piessens, Dawid i
Norbert Frączek, wspaniale reprezentowali społeczność szkolną i środowisko młodej Polonii.
Ich szybkość, zwinność i nastawienie na sukces skutkowały
tym, że ostatecznie odnieśli oni
wspaniałe zwycięstwo – zajęli
pierwsze miejsce wśród zespołów
szkolnych.

21 września 2019 r. był świętem Polski i jej przyjaciół na
Stadionie Fallon w Brukseli.
Na nim zorganizowano bowiem trzecią edycję „Polish
Run” – wielkiego biegu
Polaków na 10 km, w którym wzięło udział około 1000
osób. Wydarzenie to odbyło
się w ramach Europejskiego
Tygodnia Sportu i było
jednym ze sposobów upamiętnienia 100-lecia polsko-belgijskich relacji dyplomatycznych.
Tradycyjnie, prócz biegu dorosłych (nasze grono pedagogiczne reprezentowała w nim Pani

Agnieszka Ghersin), odbyła się
również sztafeta szkolna 4x100 m.

Złotym medalistom raz jeszcze
gratulujemy! Dziękujemy za ten
dzień pełen sportowych wrażeń i
przyjaznej atmosfery.

Liberation Bike Ride
14 września 2019 r. flamandzkie
miasteczko Tielt zmieniło się w
centrum kultury polskiej. Odbył
się tu bowiem „Liberation Bike
Ride” – pierwszy polski amatorski rajd rowerowy. Wydarzenie
to miało na celu upamiętnienie
75. rocznicy wyzwolenia Flandrii
przez 1. Dywizję Pancerną dowodzoną przez gen. Stanisława
Maczka oraz stulecie stosunków
dyplomatycznych między Polską
a Belgią. Organizatorami tego
niezwykłego przedsięwzięcia były: Ambasada RP w Brukseli oraz
Polska Organizacja Turystyki przy
wsparciu licznych partnerów polskich i belgijskich, między innymi
naszej Szkoły Polskiej.
Sportowe wydarzenie było doskonale przemyślane i zaplanowane.
Coś dla siebie mogli tu znaleźć nie
tylko zaprawieni w jeździe kolarze, podążający śladami generała
Maczka na dwóch trasach: 80 km
i 120 km, ale też zwolennicy jazdy
rekreacyjnej, mający do dyspozy-

cji krótsze szlaki rodzinne wokół
Tielt.
Nad ich dobrym samopoczuciem
czuwali nasi uczniowie (Szymon
Studziński, Patryk Rola, Ewelina
Kosidło, Andreas Kryeziu, Jan
Betlej, Radosław Waszkiewicz),
którzy ustawieni w zorganizowanych na trasie punktach postojowych zapewniali rowerzystom
odpoczynek, poczęstunek i krótką
lekcję historii dotyczącą wyzwolenia Flandrii przez polskich żołnierzy. Po wyczerpującej drodze
uczestnicy rajdu mogli odpocząć w „Polskim Miasteczku”,
gdzie czekały na nich specjalności kuchni polskiej oraz pokaz rowerowych akrobacji w
wykonaniu Krystiana Herby,
a także wystawa „Pancerne
skrzydła” ukazująca etapy
wyzwalania Flandrii przez 1.
Dywizję Pancerną.
Obcowanie z dziejami na tym
jednak się nie skończyło… Na

stoisku o nazwie „Historia polskiej
edukacji we Flandrii” uczniowie
i nauczyciele naszej szkoły reklamowali tutejsze szkolnictwo polonijne. Kolorowe kroniki szkolne,
pokazy multimedialne ukazujące
najważniejsze wydarzenia z życia placówki, pamiątki i nagrody
uzyskane przez nią przykuwały
uwagę i wzbudzały powszechne zainteresowanie… zwłaszcza
wśród rodziców przedszkolaków,
których w przyszłości serdecznie
przywitamy w naszych progach.
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Dziecięca agresja
Coraz więcej dzieci przejawia zachowania agresywne. Zalew informacji w mediach i
w sieci, filmy i gry pokazujące brutalne sceny i zachowania, obserwowanie agresji w
życiu realnym, kryzys wartości w rodzinie – to wszystko prowadzi młode pokolenie
do zagubienia własnej tożsamości, zatracenia tego, co wartościowe i zwiększania
zachowań agresywnych.

Dzieci nie radzą sobie z trudnościami codziennego życia – a jest ich
w dzisiejszym świecie sporo – nie
wiedzą dokąd zmierzają i do czego
dążą. Zachowania agresywne, jeśli
nie wynikają z zaburzeń psychicznych, najczęściej są wołaniem o
pomoc, o zauważenie, o troskę i
miłość. Są krzykiem rozpaczy samotnego młodego człowieka.

Przyczyny agresji
u dzieci
Agresja - tendencja do czynnego lub werbalnego zachowania
skierowanego przeciwko komuś
lub czemuś, jest zjawiskiem powszechnym i ponad kulturowym. U dzieci może mieć wiele
przyczyn, od tych wynikających
z okoliczności życia, poprzez problemy natury medycznej, na zaburzeniach psychicznych kończąc.
Najczęstszą przyczyną dziecięcej
agresji są stosunki panujące w rodzinie; brak poczucia stabilności i
wytyczonych zasad postępowania,
błędy wychowawcze, brak uczuć
rodzicielskich i poczucia bezpieczeństwa. W wielu rodzinach nie
ma więzi pokoleniowych i komunikacji między dziećmi i ich rodzicami.

Dziecko może też przyswoić
postawę agresywną, kiedy w
domu widzi takie zachowania
dorosłych. Większość agresywnych dzieci pochodzi z rodzin, w których przynajmniej
jedno z rodziców jest osobą
agresywną. Młody człowiek
przenosi agresję do szkoły,
na swych kolegów i realizuje
zachowania znane z rodzinnego domu.

Reagować trzeba od razu, niezależnie od wieku dziecka i poziomu
agresji. Jak pokazują badania,
agresywne dzieci w przyszłości
często mają problemy z prawem,
częściej porzucają szkołę, a nawet
popełniają samobójstwa. Agresja
pojawiająca się jako sygnał „nieradzenia sobie dziecka z emocjami”,
dzięki pracy i cierpliwości opiekunów może zostać zminimalizowana i rozwiązana u źródeł.

Dzieci nadpobudliwe, z alergią czy
z przewlekłymi chorobami, też mogą zachowywać się agresywnie.
Agresja może też być spowodowana skłonnościami genetycznymi,
często towarzyszy dzieciom chorującym na schizofrenię, chorobę
dwubiegunową i tym z autyzmem.
Agresywne zachowania u dzieci
mogą być wynikiem uszkodzenia
płata czołowego mózgu, jak również objawem padaczki. Dziecięca
agresja, która ma przyczyny fizyczne – wynikająca z dysfunkcji
i chorób – wymaga współpracy ze
specjalistą i może być trudna do
leczenia.

Agresja w szkole

Młodzi ludzie zachowują się agresywnie w sytuacjach stresowych,
lękowych, i kiedy chcą komuś zaimponować. Poszukują mocnych
wrażeń, uciekają od nudy i monotonii. Agresja nie musi mieć wymiaru fizycznego, bywa też słowna
– wiąże się z przezywaniem, dokuczaniem innym, grożeniem.
Agresywne zachowania u dzieci to
sygnał dla rodzica do poszukania
przyczyn i rozwiązania problemu.

Zachodzące zmiany społeczne odnajdują odzwierciedlenie w szkole, gdzie problem przemocy staje
się coraz poważniejszy. Niestety,
ten temat często pozostaje tabu.
Zastraszeni uczniowie, w obawie
przed czekającymi ich konsekwencjami ze strony szkolnych
kolegów, nie chcą nikomu powiedzieć o tym, co dzieje się w szkole.
Rodzice często nie dostrzegają, że
w życiu ich dziecka dzieje się coś
złego. Dyrektorzy szkół też na ogół
ignorują wszelkie doniesienia
o aktach przemocy. Bo nadanie
rozgłosu takim wiadomościom
mogłoby spowodować, że placówka zaczęłaby cieszyć się złą opinią,
jako miejsce, w którym zdarzają
się różne niebezpieczne incydenty.
Dzieci atakowane przez innych, są
zazwyczaj nieśmiałe, zamknięte w
sobie i mało kontaktowe, zaniedbane, źle ubrane lub niedożywione,
zbyt tęgie, zbyt szczupłe, jąkające
się, niedowidzące, niedosłyszące,
jak również te rozpieszczane przez
rodziców, zarozumiałe, lekceważące innych. Fizycznie – nad młod-
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szymi i słabszymi kolegami znęcają się chłopcy. Dziewczęta raczej
stosują pośrednie sposoby nękania takie jak: wykluczenie kogoś z
grupy, manipulowanie emocjami,
oszustwo czy plotkarstwo.
Błędy wychowawcze popełniają
też nauczyciele. Są zbyt rygorystyczni w stosunku do uczniów,
niekonsekwentni, niesprawiedliwi, obojętni a nawet oziębli. W
sytuacjach konfliktowych często
są bezradni. Nie chcą ingerować
w życie uczniów i w ich relacje
z innymi. Nie chcą utrudniać sobie życia, albo nie potrafią sobie z
tym poradzić. Dlatego tak często
przypadki przemocy w szkole są
bagatelizowane.
Wszyscy nauczyciele w szkole
powinni realizować ustalony program skierowany przeciw agresji.
Nie może być tak, że jeden z nich
pozwala na rozmowy na lekcjach
lub jedzenie, a inny tego zabrania.
Uczniowie muszą widzieć konsekwentne działanie wszystkich pedagogów, bez chaosu i niepokoju.
Mają wtedy poczucie bezpieczeństwa.

Kary nie działają,
wręcz przeciwnie
Zarówno w domu, jak i w szkole,
dorośli powinni kształtować taki
obraz rzeczywistości, w którym
nie trzeba uciekać się do agresji, i w którym gardzi się przemocą. Muszą dbać o rozwijanie
zainteresowań i umiejętne organizowanie czasu wolnego. Uczyć
respektowania praw własnych i
praw innych, tolerancji i empatii.
Motywować dziecko do wysiłku,
okazywać mu zaufanie, prezentować prawidłowe wzorce zachowań w sytuacjach konfliktowych,
oraz uczyć umiejętności radzenia
sobie ze stresem i negatywnymi
emocjami.

A przede wszystkim nagradzać
pozytywne zachowania, tworzyć
atmosferę życzliwości, przychylności i być konsekwentnym. Bo
upomnienia, nagany, kary cielesne i zakazy nie działają. Co
więcej, przynoszą efekt odwrotny
do zamierzonego. Dziecko dalej
sprawia problemy i emocjonalnie
szantażuje rodziców i nauczycieli.
Agresji nie można wyeliminować
pobłażliwością, bezradnością i
obojętnością. Dorośli nie poradzą
sobie z agresją u dziecka szukając
porad w Internecie, czytając fora z

poradami innych rodziców, którzy
mają podobny problem. Takie postępowanie nie przynosi żadnych
efektów, pogłębia się tylko frustracja u dzieci i rodziców, którzy
stwierdzają, że dziecko już takie
jest i nic nie można z tym zrobić.
Agresywne dziecko to dziecko
nieszczęśliwe, zagubione, mające
poczucie niskiej wartości. Nie zachowuje się agresywnie, bo jest z
gruntu złe, ale dlatego, że nie potrafi inaczej.
Ewa Janik

CHCESZ PRACOWAC JAKO POMOC DOMOWA?
APLIKUJ TERAZ JAKO POMOC DOMOWA W OZ
•

Online przez www.oz.be/ aplikuj-teraz

•

Mail do huishoudhulp@oz.be

•

Zadzwon do Jessici pod numer 03 201 85 28
lub Sylwii pod numer 03 201 85 26

CO ROBISZ JAKO POMOC DOMOWA W OZ?

OZ is de overkoepelende naam van een aantal entiteiten die elk hun eigen activiteiten organiseren.
Meer details, info en vaorwaarden op www.oz.be/groep·oz. Ondernemingsnummer: 0414.808.622.
•voor ziekenfondsklanten van OZ in orde met de bijdragen aanvullende diensten

M :rn:;:am:m-11 gezondheid I vakantie I vitaliteit I comfort

een slimme zet

“Projekty dostosowane do Państwa gustu, potrzeb i budżetu”

Oferta
◆ projekty funkcjonalne ◆ projekty instalacyjne ◆ projekty kuchni ◆ projekty azienek
◆ ca o ciowe projekty wn trz ◆ wizualizacje 3d ◆ projekty wykonawcze
◆ doradztwo jednorazowe ◆ wspólne wizyty w sklepach ◆ nadzór
◆ oferty od dostawców ◆ pomoc w zakupie elementów wystroju

✓ wieloletnie doświadczenie
w zawodzie
✓ kreatywność
✓ elastyczność

wysoka jako

Zapraszam do kontaktu
Zuzanna Szpejnowska
www.suus-in.com
+32 465 49 25 69

us ugi w dobrej cenie

NOWE

POŁĄCZENIE:
ANTWERPIA - LUBLIN

49

od

99

€

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

WWW.TUIFLY.BE
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.
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Kilka słów o odchudzaniu
i cudownych dietach
Przy odchudzaniu najważniejsze jest nie to, co i ile razy jemy, ale odpowiednie nawyki żywieniowe, częstotliwość i jakość naszego snu, ciągły stres, czas spędzony przed
komputerem i telewizorem. Jeżeli więc chcemy schudnąć, róbmy to z głową.
Słowa „dieta” (z j. greckiego „styl
życia”), nie należy kojarzyć tylko z
piciem herbatek odchudzających
i popadaniem w paranoję. Dieta
charakteryzuje nasz sposób odżywiania: ktoś ma dietę owocowo-warzywną, bo je dużo świeżych
warzyw i owoców, ktoś inny zjada
posiłki bogate w produkty pełnoziarniste, nie je śniadań, lub pije
niesłodzone napoje. To, jak się
odżywiamy, czy konsumujemy co
popadnie, czy jesteśmy rozsądni
i zwracamy uwagę na jakość produktu i mamy świadomość wpływu jedzenia i nawyków na nasz
stan zdrowia, jest indywidualną
sprawą każdego z nas.
Dietetycy jak mantrę powtarzają,
że cudowne diety nie istnieją, a
niektóre z reklamowanych preparatów odchudzających mogą być
szkodliwe dla zdrowia. Nie ma
uniwersalnego środka na odchudzanie i modelu odżywiania, który
pasowałby do każdego człowieka.
Bo każdy z
nas ma inne
upodobania, nawyki,
potrzebuje
różnej ilości pokarmu, inaczej
pracuje, odpoczywa i
ma swój własny rozkład
dnia. Jak więc
chudnąć?

(Nie)zdrowe diety

Powracające kilogramy

Każda dieta, która nie dostarcza
wszystkich niezbędnych organizmowi człowieka składników,
jest dla niego szkodliwa. Dobrym
przykładem jest znana i często
stosowana dieta wysokobiałkowa,
eliminująca z jadłospisu produkty zawierające błonnik odpowiadający za prawidłową pracę jelit.
Brak błonnika może powodować
zaparcia, a zbyt duża ilość białka
doprowadzi do nieprawidłowej
pracy wątroby i nerek. Na pierwszy rzut oka ta dieta jest całkiem
rozsądnie wyważona, bowiem zawiera sporo elementów potrzebnych organizmowi do prawidłowego funkcjonowania. Sporo, ale nie
wszystkie.

Naukowcy z Los Angeles przeprowadzili analizę ponad trzydziestu
najbardziej popularnych diet i
stwierdzili, że nie istnieje taka
dieta, która chroniłaby organizm
przed powrotem utraconej nadwagi. Komórki tłuszczowe są i nie
znikają. Podczas odchudzania w
ludzkim organizmie zmienia się
wielkość komórek tłuszczowych,
ale nigdy ich ilość. Jeżeli więc po
raz kolejny przytyjemy, z naszych
komórek powstaną nowe komórki tłuszczowe, ale pozbycie się ich
z organizmu nie będzie już łatwe.

W skład diety bezglutenowej
wchodzi wiele produktów z mocno
przetworzonych ziaren. Ale organizm dostaje za mało żelaza, błonnika, wapnia, soli mineralnych i
witaminy B12. Z kolei popularna
dieta ryżowa obfituje w potrawy
z ryżu z dużą ilością warzyw,
ale nie dostarcza organizmowi
białka. Dieta na bazie kapusty
jest monotonna i nie do końca
efektywna. Spożywanie w nieograniczonej ilości jednego lub
dwóch produktów, nie wprowadza niczego innego, poza nudą w
jadłospisie. Co więc należy jeść?
Wszystkiego po trochu, z rozsądkiem i umiarem.

Ludzie, którzy często poddają się
różnym dietom i terapiom odchudzającym nie zdają sobie sprawy z
tego, jak bardzo na tych zmianach
cierpi ich zdrowie. Są bowiem
narażeni na choroby serca i mają
znacznie obniżoną odporność.

Sen to zdrowie
Naukowcy już dawno udowodnili, że jeżeli człowiek śpi mniej niż
sześć godzin na dobę, to na sto
procent przytyje. Organizm, który
nie śpi, domaga się jedzenia, człowiek wciąż czuje się głodny i zjada
więcej pokarmów niż zwykle. I tyje. Powyższy problem dotyka także osoby, które śpią niespokojnie
i często budzą się w nocy.
Bardzo ważna jest także regularność snu. Mniej tłuszczu odkłada
się u tych, którzy chodzą spać i
wstają zawsze o tej samej porze. Różne godziny zasypiania
i wstawania zaburzają prawidłowe działanie zegara biologicznego
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regulującego pracę organizmu.
Takich problemów nie mają ci,
którzy z natury sypiają mało i którym pięć czy sześć godzin snu w
zupełności wystarcza.

Stres a słodycze
W sytuacjach stresowych często sięgamy po coś słodkiego.
Zjedzenie batonika, ciastka, czy
wypicie słodkiego napoju, powoduje wydzielanie dopaminy
odpowiedzialnej za odczuwanie
przyjemności. Ale… wystarczy
zjeść dodatkowo 100 kalorii
dziennie (jeden kawałek ciasta),
aby w ciągu miesiąca przytyć pół
kilograma. Po pół roku takiego
dogadzania sobie przytyjemy trzy
kilogramy, a po roku sześć.
Jeżeli ktoś ma problem z przemianą materii, a bardzo lubi czekoladę i nie potrafi się bez niej obejść,
może sobie pozwolić na zjedzenie
jednego batonika dzienne pod warunkiem, że znacznie zwiększy
swoją aktywność fizyczną.

Ruch, ruch
i jeszcze raz ruch
Jak mówią dietetycy, nieważne
jak, byleby się ruszać. To właśnie
ruch jest podstawą utrzymania odpowiedniej wagi. Dobrze jest uprawiać jakiś sport, ale ci, którzy za
tym nie przepadają, mogą zabrać
się za porządki w domu czy w ogrodzie. Myjąc podłogi lub okna można spalić mniej więcej 500 kcal, a
zmywając naczynia czy odkurzając
około 150 kcal. Przekopując przez
godzinę przydomowy ogródek lub
grabiąc trawnik, pozbędziemy się
już od 1 000 do 1 500 kcal.
Dla tych bardziej aktywnych fizycznie doskonałym sposobem na pozbycie się zbędnych kilogramów
jest jazda na rowerze, bieganie,
pływanie, czy np. gra w tenisa.
Dodatkowy ruch to spalone kalorie, ale jednocześnie rozbudowa

tkanki mięśniowej, czyli w rezultacie większy potencjał do spalania tkanki tłuszczowej. Zawsze
jednak pamiętać trzeba o tym, że
rodzaj ruchu i jego intensywność
muszą być dostosowane do możliwości i stanu zdrowia każdej konkretnej osoby.

Telewizja a
niezdrowe jedzenie
Im więcej czasu poświęcamy na
oglądanie telewizji, tym bardziej
przybieramy na wadze. Jesteśmy
tak bardzo zaabsorbowani tym, co
dzieje się na ekranie, że całkowicie nie zwracamy uwagi na to, co
w międzyczasie jemy. A na ogół są
to chipsy, słodycze i różne inne kaloryczne przekąski.
Angielscy naukowcy udowodnili,
że dzieci, które w wieku 4-5 lat spędzały przed telewizorem ponad 18
godzin w tygodniu, mając dziesięć
lat były grubsze w pasie o 7,6 mm
niż ich rówieśnicy, którzy oglądali telewizję najwyżej dwie godziny
dziennie.

Głodówka a mózg
Istnieją diety, a właściwie głodówki, które w krótkim czasie pozwalają sporo schudnąć. Głodujący
stosunkowo szybko tracą apetyt i
wpadają w euforię widząc efekty.
Ale dobre samopoczucie szybko
znika. Kiedy organizm w krótkim
czasie zaczyna spalać tłuszcze,
powstają substancje najpierw zakłócające pracę systemu nerwo-
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wego, a potem
niszczące go.
Pojawiają się
problemy z
koncentracją, pamięcią, zaczyna
brakować kwasów
tłuszczowych i organizm zabiera się
za spalanie białka
zgromadzonego w
mięśniach. Także
w tym sercowym,
w wyniku czego
serce przestaje prawidłowo pracować. Tarczyca zaczyna wydzielać
mniej hormonów – metabolizm
zostaje spowolniony. Takich spustoszeń w organizmie nigdy nie
uda się całkowicie naprawić, a
skłonności do tycia pozostaną do
końca życia.
Nie ma cudownych diet. Na taki
cud trzeba sobie po prostu zapracować. Zmienić swoje nawyki żywieniowe, zadbać o kondycję psychiczną i aktywnie spędzać wolny
czas. Wysypiać się, nie siedzieć godzinami przed telewizorem i uaktywnić swój umysł. Zanim więc
ktokolwiek z nas zdecyduje się na
zastosowanie kolejnej cudownej
diety, niech zada sobie pytanie, czy
to na pewno ma sens. Bo w dietach cud cudowne jest tylko to, jak
szybko wraca się do zgubionych
cudem kilogramów.
Hanna Korcz

On lub ona pije? Nie radzisz Sobie?
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim doświadczeniem,
siłą i nadzieją. Nasze mitingi są w każdy wtorek
od 19:30 do 21:00.

Sterlingerstraat 4, Borgerhout 2140
Tel kontaktowy: 0483 67 48 26
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Z życiem za pan brat
Starość kojarzona jest z końcem aktywności prywatnej i zawodowej. Osoby starsze
postrzegane są jako schorowane, nieszczęśliwe i wymagające opieki, wpatrujące się
bezmyślnie w ekran telewizora lub godzinami przesiadujące w kościele. Ale kolejne
zmarszczki na twarzy nie muszą oznaczać usunięcia się w cień. Wręcz przeciwnie,
należy zrobić wszystko, aby korzystać z życia, które dla seniorów może być całkiem
przyjemne.
W jakim wieku zaczyna się starość? Gdy zadamy to pytanie ludziom młodym, odpowiedzą, że
osoby stare, to te w wieku około
sześćdziesięciu lat. Ale odpowiadając na powyższe pytanie kilkanaście lat później stwierdzą, że są
w wieku średnim, a starość dopiero przed nimi. Bo czy o osobie po
sześćdziesiątce, która jest czynna
zawodowo, uprawia sport i jest aktywnym użytkownikiem mediów
społecznościowych, można powiedzieć, że jest stara?
Jeszcze 200 lat temu za osoby stare uważani byli ludzie w wieku
50 lat. Na początku XX wieku 60
latkowie. Dziś pięćdziesięciolatkowie mają przed sobą statystycznie
prawie trzydzieści lat życia. Z czego kilkanaście w pracy.

Statystycznie
Każde kolejne pokolenie żyje dłużej. Zmiana stylu życia, dłuższy
okres aktywności zawodowej i
postępy w medycynie sprawiają,
że granica starości się przesuwa.
Według badań przeprowadzonych
przez CBOS z roku na rok starość
zaczyna się później. Polacy uważają, że najdłuższym etapem w
naszym życiu jest młodość, która
trwa do ukończenia 37 lat. Potem
przychodzi wiek średni, starość
rozpoczyna się w wieku 63 - 65 lat.
Im ankietowana osoba była starsza, tym później według niej rozpoczyna się starość. Co ósmy
badany powyżej siedemdziesiątki
nie czuł się stary i bardziej utożsamiał się z wiekiem średnim. We

wszystkich badanych
grupach wiekowych
większymi optymistkami były kobiety. To
ich zdaniem młodość
trwa coraz dłużej, a
starość przychodzi
coraz później.

Senior przez
duże S
W obecnych czasach
bycie seniorem nabiera zupełnie innego
znaczenia, niż jeszcze
kilkanaście lat temu.
Dzisiejszy senior to
człowiek dojrzały,
doświadczony, ale nie
stary. Często jeszcze
aktywny zawodowo
i zadowolony z życia.
Ma bagaż doświadczeń, większą świadomość swojej
mądrości i wartości.
Korzysta z Internetu, spełnia
swoje marzenia, wyjeżdża na zagraniczne wycieczki, uzupełnia
wyksztalcenie. Na internetowych
portalach nawiązuje nowe znajomości i przyjaźnie.

Czasu cofnąć nie można,
ale można zrobić wiele,
aby życie seniora
uczynić przyjemnym.
Co zrobić?
Zaakceptować siebie i swój wiek:
Starzenie nie jest zagrożeniem ani
dla życia, ani dla zdrowia. Zresztą,
co to za starość, gdy się ma sześćdziesiąt czy kilka więcej lat.
Zaakceptowanie swojego wieku

jest trudne, bo ciężko pogodzić się
z upływem czasu, ze zmarszczkami, nasilającymi się dolegliwościami zdrowotnymi i strachem przed
śmiercią. Ze starością nie można
walczyć, bo to walka z wiatrakami – trzeba ją po prostu polubić.
Po przejściu na emeryturę można
mieć nareszcie czas dla siebie, ale
i zadbać o to, aby nadmiar wolnego czasu nie zaczął przeszkadzać.
Trzeba nauczyć się zestarzeć.
Prowadzić aktywny tryb życia:
Spacery nie są dużym wysiłkiem
dla organizmu, a efekty są widoczne. Trzydziestominutowy spacer,
co najmniej trzy razy w tygodniu,
pomoże utrzymać dobrą formę i
wzmocni organizm. Aktywność

Antwerpia po polsku

listopad 2019

fizyczna to o 30 procent większe szanse na dłuższe życie. Dla
wzmocnienia kondycji można
spacerować, jeździć na rowerze,
pływać czy tańczyć.

pieczywo, warzywa, owoce i chude mięso. Zadbać o odpowiednią
ilość potasu, żelaza i magnezu,
których niedobory często występują w starszym wieku. Pić oko-

Monitorować stan zdrowia:
Wiedza o swoim organizmie jest bardzo istotna.
Systematyczne wizyty u
lekarza powodują lepsze
samopoczucie, większą
pewność siebie i są podstawą spokojnej egzystencji.
Należy zadbać o regularne badania morfologiczne
krwi, sprawdzać poziom
cukru i stężenia cholesterolu we krwi, badać poziom
ciśnienia, dbać o prawidłową masę ciała, i regularnie
odwiedzać stomatologa.
Prawidłowo się odżywiać:
Zdrowe starzenie się oznacza prawidłowe odżywianie, rezygnację z
tłustych sosów i ciężkostrawnych
potraw, które podnoszą poziom
cholesterolu. Należy wykreślić z
jadłospisu cukier, ciastka z kremem i torciki, a zwiększyć codzienną ilość warzyw i owoców.
Po posiłku nie wylegiwać się
przed telewizorem, tylko pójść
na spacer. Mieć pod ręką pestki
słonecznika, orzechy lub migdały, które nie tylko są smaczne, ale
również zdrowe.
Spożywać produkty mleczne, pełnoziarniste

ło dwóch litrów płynu na dobę.
Ograniczyć czerwone mięso i
pełnotłusty nabiał. Dwa razy w
tygodniu jeść ryby z wysoką zawartością kwasów omega – 3. I
ograniczyć alkohol. Nie trzeba z
dnia na dzień zaprzestać delektowania się ulubionym winem, lecz
zachować umiar, co pozwoli znacznie obniżyć ryzyko chorób serca i
innych dolegliwości.
Zadbać o sen:
Dla seniorów sen (7 do 8 godzin)
i jego jakość są niezwykle istotne.
Przed pójściem spać trzeba dobrze
wywietrzyć sypialnię i nastawić
w pomieszczeniu odpowiednią
temperaturę. Nie objadać się,
tylko przekąsić coś lekkiego i
z małym uczuciem głodu położyć się do łóżka. Nie zaszkodzi
także niezbyt gorąca, relaksująca kąpiel.
Ćwiczyć umysł:
Żeby mózg był aktywny
i sprawny, trzeba go
ciągle szkolić i tre-
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nować. Doskonale sprawdzają
się szarady, krzyżówki, czy gra
w szachy. Można zapisać się na
kurs językowy, czytać książki i prasę. Jednym słowem utrzymywać
umysł w dobrej
kondycji.
Uważać z lekami:
Kiedy seniora coś
zaboli, na ogół
udaje się do lekarza. W domowej
apteczce przybywa medykamentów, a kiedy znowu coś zaboli,
można samemu
zaaplikować sobie „to, co ostatnio zalecił pan
doktor”. Takie
postępow anie
jest bardzo nieodpowiedzialne, organizm może
reagować na pewne leki inaczej,
niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Określony problem zdrowotny potrzebuje określonego
lekarstwa. Konkretny lek przepisany przez lekarza nie jest dany
„na zawsze”. Nie wolno leczyć się
samemu i obciążać starszego już
organizmu niepotrzebną dawką
medykamentu.
XXI wiek każdego dnia przynosi
rewelacyjne naukowe odkrycia
i niesie postępy w medycynie.
Odpowiednie leki mogą nie tylko
powstrzymać chorobę, ale i jej zapobiec. Dbając o siebie jesteśmy
w stanie wiele procesów opóźnić
czy złagodzić. Wiara w siebie, w
swoją wartość, życiową mądrość
jest nie do kupienia. Dlatego nie
traktujmy jesieni swojego życia
jak zsyłki, tylko starajmy się wydobyć z niej to, co najpiękniejsze.
Starzy będziemy wtedy, kiedy sami poczujemy się staro.
Marzena Dobrowolska

22/02/2020

godz. 20:00

Stodola Club

Boulevard Auguste Reyers 32 | 1030 Bruxelles

.
GARMAzERKA:

-pierogi : ruskie ,
z mie,sem , serem ,
szpinakiem ,
truskawkami
-de volaille
-kotlety schabowe
-kotlety mielоe
-codziennie zupa
-paszteciki
i wiele innych ...

nowy polski
sklep spożywczy

dostawy 2 razy
w tygodniu
Van Breestraat 39
2018 Antwerpia
gsm 0484 900 756
Otwarte:
wtorek - sobota: 10 - 20
niedziela: 10 - 16

przyjmujemy zamówienia indywidualne
na imprezy okolicznościowe
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Co naprawdę wiemy o inteligencji
Człowiek od zawsze zajmuje się badaniem tej szczególnej i wciąż nieuchwytnej właściwości, jaką jest inteligencja. Mądrzy ludzie tego świata od zarania dziejów zadają
sobie pytania, czym ów intelekt jest, czy wysoki iloraz inteligencji gwarantuje życiowy sukces, czy inteligencję można wyćwiczyć, czy wraz z postępem cywilizacji ludzkość staje się inteligentniejsza.
I tak rodzi się nieskończona ilość
pytań w tym obszarze. W obszarze, który z naukowego punktu
widzenia jest absolutnie fascynujący. Stąd też rzesze naukowców,
filozofów, badaczy, neuropsychiatrów, psychologów i genetyków
głęboko pochylają się nad naszą
inteligencją.
Co zatem na dzisiaj możemy o
inteligencji powiedzieć? Myślę,
że wciąż niewiele. Z badawczego
punktu widzenia wciąż przyjmujemy, iż za poziom naszego intelektu
w połowie odpowiadają geny, a w
połowie środowisko. Tyle że podział ten jest z gruntu fałszywy, bo
przecież to, w jakim środowisku
funkcjonujemy, wynika właśnie z
takich a nie innych naszych wyborów i preferencji podyktowanych
poziomem naszego intelektu.
Niełatwo tu o jakiekolwiek ostateczne wnioski. Nad wpływem
genów na jakość pracy naszego
mózgu wciąż trwają intensywne
badania, także w obszarze genetyki molekularnej.
Wiadomo, że dziedziczenie inteligencji to mieszanina wielu genów oraz interakcji między nimi.
I pewnie z tego właśnie powodu,
pomimo ponad stuletniej tradycji
badań nad inteligencją oraz słynnego na cały świat wskaźnika IQ,
intelekt tak naprawdę jest trudno
zmierzyć, zbadać czy jasno zdefiniować. Bo skoro, jak twierdzą
liczni uczeni, ludzki mózg wykorzystuje jedynie ułamek swojego
potencjału, to jak przy pomocy
tego odkrytego ułamka zmierzyć

większą nieodkrytą część?
Z grubsza wiemy oczywiście, że
chodzi o tę właściwość umysłu,
która pozwala człowiekowi stale
zdobywać nowe doświadczenia
i twórczo je wykorzystywać przy
kolejnych życiowych wyzwaniach.
Ale to tak naprawdę z grubsza i
wciąż więcej pozostaje do odkrycia i zrozumienia. Przyjrzyjmy się
zatem sprawie bliżej.
Choć współcześnie iloraz inteligencji nadal mierzymy słynnym
Testem Wechslera, pozwalającym
ocenić werbalny i niewerbalny IQ,
to jednak musimy mieć na uwadze, że test ten powstał w 1939
roku, a jego kolejne aktualizacje
są również dość wiekowe. I tu
mała dygresja: ogólnodostępne
w Internecie wszelkiej maści testy na inteligencję nie badają IQ.
Test, którym można przeprowadzić rzeczywiste badanie IQ – Test
inteligencji WAIS – jest dostępny
jedynie dla psychologów.
Badania IQ przeprowadzane są
jedynie w gabinetach psychologicznych przez przygotowanych
do tego specjalistów, którzy po
pierwsze użyją do badania profesjonalnych narzędzi, po drugie poprawnie przeprowadzą procedurę
badawczą, a następnie z osobą badaną szczegółowo omówią wyniki.
Jako psycholog-diagnosta zdiagnozowałam IQ ogromnej rzeszy
osób (zarówno dorosłych, jak i
dzieci) i muszę przyznać, iż jestem
dość sceptycznie nastawiona do

testu, który powstał tak wiele lat
temu. Bo jednak świat w ciągu
ostatnich dziesięcioleci całkowicie
się zmienił. Nie mówię już nawet
o tym, że dwadzieścia lat temu nie
było Internetu.
Dziś trzeba umieć wyszukiwać
wiedzę w środowisku, w którym
jednocześnie mamy do dyspozycji
miliardy informacji. Trzeba umieć
oceniać źródła ich pochodzenia,
przetwarzać wiadomości i je ze
sobą kojarzyć. Powiem więcej, z
prowadzonych na przestrzeni kilkudziesięciu lat badań nad ludźmi
bardzo inteligentnymi jasno wynika, że wysoki iloraz inteligencji
nie przekłada się na oszałamiające
życiowe sukcesy.
Niektóre badania naukowe wykazały nawet, że szczególnie wysoki
poziom intelektualny (IQ powyżej
130) może wręcz obniżać osiągnięcia edukacyjne i zawodowe, wskutek problemów ze środowiskiem
rówieśniczym czy adaptacją do
pracy, skutkujących izolacją społeczną. Dobra wiadomość jest
zatem taka, iż może nie warto się
słynnym IQ aż tak mocno ekscytować. Osobiście daleka jestem od
stanowiska, że IQ stanowi o naszej
istocie i jakości życia. Bo z mojego
zawodowego doświadczenia wynika, że nie stanowi.
Inteligencja jest materią wielopłaszczyznową i dynamiczną. I
stąd w ostatnich latach naukowcy
wyodrębniają tzw. inteligencje wielorakie, które być może bardziej
precyzyjnie oszacowują nasze zdol-
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ności i predyspozycje. Przyjrzyjmy
się zatem opisanym przez profesora Howarda Gardnera dziesięciu
poszczególnym inteligencjom:

niony artystycznie. Malowanie,
rzeźbienie, układanie puzzli, czy
inne twórcze i artystyczne zajęcia
to jest absolutnie ich żywioł.

Inteligencja
matematyczno-logiczna

Inteligencja ruchowa

Logika, liczby, schematy, łatwe i
błyskawiczne łączenie informacji
ze sobą to świat osób uzdolnionych matematyczno-logicznie.
Osoby te są dociekliwe, systematyczne i dokładne. Lubią w szkole
zadawać pytania i otrzymywać na
nie konkretne odpowiedzi. Są to
też osoby dobrze zorganizowane, a
w rozmowach posługują się logicznymi argumentami. Mamy wśród
nich inżynierów, lekarzy, architektów, naukowców czy bankierów.

Inteligencja
werbalna (językowa,
lingwistyczna)
Osoby nią obdarzone cechuje
szczególna zdolność swobodnego korzystania ze słów i języka z
naciskiem na staranne dobieranie określeń, pozwalające niuansować i wychwytywać subtelne
różnice znaczeniowe. Są to osoby
charakteryzujące się także poczuciem rytmu oraz dźwięku słów.
Chętnie i łatwo przychodzi im nauka języków obcych. Znakomicie
sprawdzają się w profesjach wymagających pisania i redagowania
tekstów. Sprawdzają się w zawodach dziennikarza, prawnika, nauczyciela, tłumacza czy publicysty.

Inteligencja wizualnoprzestrzenna
Tutaj mamy osoby, które myślą
obrazowo, chętnie posługują się
wykresami, mapami, diagramami
i tabelami. Są to osoby, które cechuje wrażliwość na kształt, kolor
i wzór. Architektura, moda, sztuka
to są obszary zainteresowań osób
o wysoko wykształconej inteligencji wizualno-przestrzennej. O
takim typie mówimy, że jest uzdol-

Inteligencją ruchową cechują się
kinestetycy, czyli osoby, które znakomicie odnajdują się w ruchu,
tańcu i innych formach aktywności. Chętnie wykonują zawody,
w których głównym narzędziem
pracy jest ich ciało. Osoby takie
są zorganizowane przestrzennie,
cechują się gracją w ruchach i prezentowaniu sylwetki. Kinestetycy
mają dobre wyczucie czasu, duże
znaczenie odgrywa u nich zmysł
dotyku.

Inteligencja muzyczna
(słuchowa, rytmiczna)
Tu znajdziemy osoby szczególnie
umuzykalnione i wrażliwe emocjonalnie. Osoby cechujące się taką
inteligencją mają w sobie tak dużą
wrażliwość na dźwięk, że potrafią
usłyszeć i rozpoznać dźwięki, które dla innych są niesłyszalne. Są
to typowi „słuchowcy” najchętniej
i najefektywniej uczący się przy
pomocy wykorzystania zmysłu
słuchu.

Inteligencja
interpersonalna
(społeczna)
Osoby o tym typie inteligencji są
empatyczne, świadome uczuć i
emocji innych
ludzi. Są to
ludzie towarzyscy, komunikatywni, a
także chętnie
współpracujący z innymi.
Stworzeni do
rozwiązywania
konfliktów i
działania na
zasadzie mediatora wśród
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innych zwaśnionych osób. Takie
osoby są lubiane i cenione w pracy.

Inteligencja
intrapersonalna
(intuicyjna)
Tutaj znajdziemy osoby bardzo
świadome siebie i swojej wartości. Ludzie o wysokiej inteligencji
intrapersonalnej sami wybierają
dla siebie życiową drogę, wiedząc
przy tym, co służy im najbardziej.
Osoby te lubią pracować w samotności, są wyciszone, skupione na
sobie i swoich przeżyciach. Są
świadome zarówno swoich atutów,
jak i wad, często podążają drogą
samodoskonalenia. Są spokojne,
refleksyjne, często interesują się
filozofią i psychologią.

Inteligencja moralnoetyczna
Osoby te cechują się wysokim
poczuciem moralności i sprawiedliwości. Są to osoby dumne i honorowe, takie, o których myślimy,
że są porządnymi ludźmi i zawsze
zachowają się zgodnie z zasadami
fair play. Są to osoby niezwykle cenione i szanowane przez innych.

Inteligencja
egzystencjalna
Osoby o wysokiej inteligencji egzystencjalnej skupione są wokół
spraw ostatecznych, spraw duchowych. U takich osób rodzą się pyta-
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nia o cel naszego bytu na Ziemi,
o pochodzenie człowieka i jego
los po śmierci.

wyjątkowym i niepowtarzalnym.

Inteligencja
przyrodnicza
(środowiskowa)
Osoby o tym rodzaju inteligencji
w sposób instynktowny dostrzegają relacje i powiązania występujące w naturze. Mają zdolność
dostrzegania szczegółów dotyczących zwierząt, chmur, drzew,
roślin. Ten rodzaj inteligencji cechuje tych, którym zależy na tym,
aby natura przetrwała.
Rodzimy się ze wszystkimi rodzajami inteligencji. Jednak w

miarę naszych dziedziczonych genetycznie predyspozycji, naszego
rozwoju, a także upływu lat, niektóre rodzaje inteligencji rozwijają
się mocniej, inne zaś słabiej. I to
właśnie czyni każdego z nas inteligentnym trochę inaczej, przez co

Dzisiaj widzimy też coraz
mocniej, że niezbyt poważana wcześniej inteligencja
interpersonalna (społeczna, emocjonalna) staje się
jednym z podstawowych
kryteriów na rynku pracy.
A to z tego względu, iż wraz
z intensywnym rozwojem
cywilizacji lista zawodów wymagających mięśni i siły zaczyna się
kurczyć na rzecz profesji wymagających podążania za nowymi
trendami i technologiami.
Aleksandra Szewczyk, psycholog

Marta Terlecka

Fizjoterapeutka
√ Rehabilitacja ogólna
√ Rehabilitacja pourazowa
√ Rehabilitacja sportowa

Gitschotellei 258, 2140 Borgerhout
gsm 0483 182 663, marta.terlecka@hotmail.com
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Poradnik praktyczny dla ofiar
mobbingu w miejscu pracy
Przypomnijmy: mobbing jest czymś więcej niż niesprawiedliwym traktowaniem czy
złośliwą plotką w miejscu pracy. Może się on przejawiać w tyranizowaniu czy też nękaniu pracownika. Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanym przez
jedną lub kilka osób przeciwko przeważnie jednej osobie.
Dla wielu pracowników mobbing
oznacza bezradność, upokorzenie,
nadmierny stres. Nie musi tak
być! Warto wiedzieć, jakie działania podjąć, by oprzeć się oprawcy,
pokonać go. Niewiedza pracowników, uległość, brak asertywności
to właśnie fundamenty, na których
budowany jest mobbing.

gdy jest zatrudnionych mniej niż
20 pracowników, to sam szef/właściciel firmy staje się Doradcą ds.
Prewencji i w takiej sytuacji należy
się zwracać bezpośrednio do niego
z wszelkimi skargami oraz sugestiami mającymi na celu poprawę
warunków pracy, zarówno fizycznych jak i psychicznych.

Osoby mobbingowane zwykle bardzo szybko poddają się, nie widząc
wyjścia z trudnej sytuacji, w jakiej
się znalazły. Tymczasem im więcej wiemy nt. zjawiska mobbingu,
tym lepiej możemy się przed nim
bronić.

Doradca ds. Prewencji – po wysłuchaniu pracownika oraz osoby,
której zarzucane są zachowania o
charakterze mobbingowym – próbuje w sposób polubowny rozwiązać konfliktową sytuację. Może
na przykład przenieść stanowisko
pracy poszkodowanego pracownika do innego lokalu lub tak ułożyć
grafik, aby w miarę możliwości
strony konfliktu nie pracowały
razem w tym samym czasie.

Ofiara mobbingu może podjąć
różne działania mające na celu
poprawę swojego dobrostanu psychicznego w miejscu pracy. Należą
do nich:

1. Działania wewnętrzne
A. Kroki nieformalne
Do działań nieformalnych zaliczyć można zgłoszenie zachowań mobbingowych do
Doradcy ds. Prewencji (fran.
Conseiller en Prévention, ned.
Preventieadviseur) lub tzw.
Zaufanej Osobie w firmie (fran.
Personne de Confiance, ned.
Vertrouwenspersoon). W firmach
prywatnych lub instytucjach publicznych, zatrudniających powyżej 20 osób, Doradca ds. Prewencji
jest mianowany przez szefa firmy
lub kierownika, a dane takiego
Doradcy znajdują się w regulaminie pracy. Natomiast w sytuacji,

Z działań nieformalnych nie jest
sporządzany raport, a w większych
firmach na tym etapie pracodawca
najczęściej nie jest informowany o
zaistniałej sytuacji.
WAŻNE: Podjęcie działań nieformalnych nie daje ochrony przed
zwolnieniem z pracy o charakterze represyjnym!
B. Kroki formalne
Inną możliwością jest podjęcie
działań formalnych, polegających
na oficjalnym zgłoszeniu mobbingu Doradcy ds. Prewencji, co
oznacza, że za jego pośrednictwem
pracodawca zostaje pisemnie poinformowany o zaistnieniu sytuacji
wskazującej na mobbing. Celem

takiej pisemnej skargi jest nakłonienie pracodawcy do wyjaśnienia
sytuacji oraz w razie konieczności
do podjęcia stanowczych kroków
dyscyplinarnych wobec osoby stosującej mobbing.
WAŻNE: Jeżeli z analizy sytuacji
oraz zeznań innych pracowników
wynika, że skarga jest uzasadniona, osoba wnosząca skargę oraz
świadkowie zostają objęci ochroną przed zwolnieniem (w ramach
represji).
Pisemny raport przekazywany
pracodawcy zawiera propozycję
działań indywidualnych bądź zbiorowych (czasem ofiarą mobbera
pada więcej niż tylko jedna osoba,
lub kilka osób stosuje mobbing
wobec jednego pracownika) mających na celu rozwiązanie kryzysowej sytuacji.
Niestety nie zawsze możliwe jest
znalezienie zadowalającego oraz
skutecznego rozwiązania wewnątrz firmy lub instytucji i wówczas sprawa przekazywana jest do
organów zewnętrznych

2. Działania zewnętrzne
A. Inspekcja Pracy (obecnie nazywana: fran. l’Administration du
Contrôle du bien-être au travail,
ned. Toezicht op het Welzijn op
het Werk).
Pracownik, który padł ofiarą mobbingu oraz nie znalazł satysfakcjonującego go rozwiązania wewnątrz firmy, może bezpośrednio
lub za pośrednictwem Doradcy
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ds. Prewencji zwrócić się do organów Inspekcji Pracy. Niezależni
kontrolerzy, po przeprowadzeniu
inspekcji, mają prawo narzucić
pracodawcy stosowne rozwiązania mające na celu przywrócenie
dobrostanu fizycznego oraz psychicznego zatrudnionym pracownikom.
B. Audytoriat Pracy
Jeśli Inspekcja Pracy nie jest w
stanie wdrożyć niezbędnych procedur w zakładzie pracy i proces
mobbingu trwa nadal, sprawa
jest kierowana do Audytoriatu
Pracy. Również sam pracownik
może zwrócić się bezpośrednio do
Audytoriatu z prośbą o interwencję. Jeżeli audyt potwierdzi, że zjawisko mobbingu ma rzeczywiście
miejsce, Audytor skieruje sprawę
do Sądu Pracy i/lub Trybunału
Korekcyjnego.
C. Postępowanie sądowe
Jeżeli wymienione powyżej działania nie przyczyniły się do pozytywnego rozwiązania konfliktu,
jedynym możliwym rozwiązaniem
pozostaje wstąpienie na drogę sądową.
WAŻNE: Ofiara mobbingu w
każdym momencie może złożyć
pozew do Sądu, niemniej jednak
warto spróbować skorzystać z rozwiązań pozasądowych. Zdarzają
się jednak przypadki, w których
właściciel firmy, będący jednocześnie Doradcą ds. Prewencji, sam
stosuje mobbing wobec pracownika. W takiej sytuacji mamy do
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DORADZTWO PRAWNE, MEDIACJA DŁUGÓW,
SPRAWY KOMORNICZE , RODZINNE, PRACOWNICZE
ORAZ RENTOWO-EMERYTALNE
Brukselskie Stowarzyszenie TRAMPOLINA vzw/asbl świadczy
usługi doradztwa prawnego oraz pomocy psychologicznej dla Polonii
mieszkającej w Belgii. W ramach sesji wyjazdowych świadczymy usługi
konsultacyjne z zakresu egzekucji komorniczej, prawa rodzinnego
oraz prawa pracy teraz TAKŻE W ANTWERPII!
Doradca prawny oraz mediator długów przyjmie Cię
w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 17.00
Adres: Eduard van Steenbergenlaan 46, 2100 Antwerpia.
Rejestracja telefoniczna: 0495. 28.98.24. pn-pt w godz 9.oo-11.00
www.trampolina.be, info@trampolina.be

czynienia z konfliktem interesów
i nie możemy liczyć, że sprawa
zostanie właściwie rozwiązana
wewnątrz firmy.
Pracownik może złożyć pozew cywilny do Sądu pracy jak również
skierować sprawę na drogę postępowania karnego.
W ramach procedury cywilnej pokrzywdzony pracownik może domagać się zaprzestania wszelkich
aktów przemocy ze strony mobbera oraz wystąpić z roszczeniem

odszkodowawczym. Natomiast
procedura karna skierowana jest
zarówno przeciwko mobberowi
jak i przeciwko pracodawcy i ma
na celu nałożenie na nich sankcji
karnych.
WAŻNE: Aby Sąd mógł ustalić
stan faktyczny, a tym samym potwierdzić, iż osoba padła ofiarą mobbingu, konieczne będą zeznania
osoby pokrzywdzonej ale warto w
miarę możliwości przedstawić dowód z korespondencji e-mailowej,
smsy lub nagrania rozmów.

Agnieszka Sità – prawnik w TRAMPOLINA asbl, certyﬁkowany mediator długów.
Absolwentka Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie w Katanii, posiada dyplom
Interdyscyplinarnych Studiów z zakresu Wiktymologii oraz Psychotraumatologii Uniwersytetu Paryż V oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli. W Belgii
mieszka od ponad 12 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowała w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych. Uzyskała uprawnienia tłumacza.
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Co to jest EFT Tapping? Cz. 2
Kiedy i jak zaczął się
EFT Tapping?
EFT po raz pierwszy rozpoczął
się pod koniec lat 90., kiedy założyciel Gary Craig stworzył popularną stronę internetową, na
której udostępniał EFT za pośrednictwem tanich filmów. Był
uczniem psychologa, doktora
Rogera Callahana, który opatentował proces opukiwania umysłu
i ciała zwany terapią myślową
(TFT). Dr Callahan z kolei studiował i zintegrował pracę doktora
George’a Goodhearta i doktora
Johna Diamonda, z których każdy odkrył, że koncentrowanie się
na problemie (emocjonalnym lub
fizycznym) – jednocześnie ręcznie
stymulując punkty akupunkturowe – może przynieść zaskakującą
ulgę ich pacjentom – szczególnie
w odniesieniu do lęków, fobii i reakcji fizycznych na stres. Craig był
w stanie zsyntetyzować proces w
bardziej uproszczonym formacie,
obejmującym mniej punktów stukowych, ale o szerszym spektrum
działania. Craig, wyszkolony inżynier ze Stanford i Master of NLP
(Neurolinguistic Programming),
dodał kluczowe koncepcje NLP
i nazwał je EFT lub Emotional
Freedom Techniques. (2)

Czy EFT jest szeroko
akceptowanym
podejściem?
Od momentu powstania EFT
stale rośnie i kwitnie. Zostało to
podkreślone w szerokiej gamie popularnych platform medialnych,
od rozmów TED, przez telewizyjne
stacje informacyjne na całym świecie, raporty zdrowotne w gazetach,
czasopismach, a nawet filmach o
nauce korzystania z EFT. (3) (4)
Obserwuje się, że popularność
EFT wzrasta na wielu poziomach

na arenie międzynarodowej. Na
przykład okręgi szkolne w wielu
krajach wprowadzają programy
z użyciem EFT w szkołach, aby
uczyć dzieci samoregulacji emocji.
Coraz więcej programów EFT jest
oferowanych na uniwersytetach,
w tym ostatnio w szkole medycznej we Francji.
Znacznie wyższy odsetek osób,
zapisujących się do programów
certyfikacyjnych EFT, pochodzi z
zawodów licencjonowanej opieki
zdrowotnej, tj. pracowników socjalnych, doradców, pielęgniarek,
lekarzy, psychologów i innych.
Ostatnie ważne wydarzenia, dosłownie „kamienie milowe” to:
– w grudniu 2018 r. z ramienia brytyjskiego rządu, NICE
(National Institute for Health
and Care Excellence), potwierdziło, że badania EFT spełniają
kryteria włączenia do leczenia
PTSD (syndromu stresu pourazowego). Przegląd sugeruje, że
CSACT mogłyby prawdopodobnie zapewnić EFT jako sposób
leczenia traumy wojskowej.
– w 2017 r. amerykańska administracja weteranów dodała EFT
do swojej oferty, zatwierdzając
ją jako „ogólnie bezpieczną terapię”.

– w 2017 r. Kaiser Permanente, jeden z największych systemów
szpitalnych w USA, który obsługuje ponad 10 milionów pacjentów każdego roku, otrzymał
recenzowaną publikację The
Permanente Journal, publikującą wytyczne dotyczące stosowania technik wolności emocjonalnej (EFT) u pacjentów, u
których zdiagnozowano PTSD
(Church, Stern i inni 2017).
Zalecane są: pięć godzinnych
sesji EFT dla osób zagrożonych
PTSD i 10 sesji dla osób z objawami w pełni rozwiniętymi.
EFT nadal wykazuje się jako szybki i skuteczny sposób na złagodzenie szerokiej gamy problemów
związanych z samopoczuciem
osobistym. Oczywiście, mimo że
należy kontynuować badania, aby
lepiej zrozumieć mechanizmy i parametry najlepszych praktyk, jest
to z pewnością opcja warta rozważenia w dziedzinie interwencji
terapeutycznych. 99% badań EFT
wykazuje skuteczność bez udokumentowanych skutków ubocznych. Tak jak powiedział założyciel EFT: dlaczego nie spróbować?

EFT do stosowania
samemu
EFT można zastosować jako metodę samopomocy. Uważa się, że
miliony ludzi używają tej techniki
do samoregulacji własnych niepokojących i kłopotliwych emocji.
Ponad 5 milionów osób miesięcznie wyszukuje w Internecie haseł
EFT Tapping i powiązanych terminów, a 5 stron internetowych EFT
o największym ruchu ma ponad
2 miliony odsłon miesięcznie.
(3) Tapping może być stosowany
do samoregulacji intensywnych
emocji i bólu. EFT można się nauczyć, zwłaszcza od certyfikowa-
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nego doświadczonego praktyka,
a następnie samodzielnie stosować. Ponieważ EFT nie zastępuje
leczenia medycznego ani psychiatrycznego, zawsze najpierw warto
skonsultować swój stan zdrowia
z przeznaczonym do tego specjalistą.

EFT z praktykiem
Kiedy sesje EFT odbywamy z praktykiem, tworzy się relacja terapeutyczna. Wspólnie ustalamy strategię, aby pomóc w pracy z ogólnymi
lub specyficznymi kwestiami, czy
to w celu zmniejszenia intensywności obaw, wątpliwości związanych z konkretnymi problemami
w życiu, w znalezieniu większego
poczucia spokoju lub osiągnięcia
większej doskonałości i osiągnięć
w sporcie lub biznesie. Praktycy,
którzy zostali dokładnie przeszkoleni w EFT, reprezentują szeroka
gamę umiejętności, łączącą w
sobie: umiejętności life coacha,

psychologa, psychoterapeuty, doradcy duchowego i uzdrowiciela
w jednym. Holistyczne podejście
umożliwia jednoczesne przyjrzenie się całemu systemowi: ciału,
umysłowi i duszy. Sesje mogą być
prowadzone osobiście lub online,
zazwyczaj za pośrednictwem internetowych platform wideo. Uwaga:
nie wszyscy profesjonaliści oferujący usługi EFT, którzy reklamują się w Internecie przeszli rygorystyczny program certyfikacji,
który obejmuje długie godziny
wykładów i seminariów, egzaminy, szkolenie z etyki praktycznej i
nadzorowany mentoring, dlatego
warto zapytać o to osobę, której
chcemy powierzyć nasze zdrowie
i życie. (1)
To jeden z najtrudniejszych dla
mnie tematów do przedstawienia
i mam nadzieję, że jakoś się udało. Tapping wydaje się trywialny
i wygląda „głupkowato”. Pewnie
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dlatego stworzono to silne zaplecze badań klinicznych, żeby
traktowano tę metodę poważnie.
Pracowałam z klientami bez używania EFT oraz z użyciem metody.
I muszę powiedzieć, że efekt jest
szybszy, a klienci podkreślają wartość poczucia odzyskania kontroli
nad swoim życiem, mocy i sprawczości. A chodzi mi głównie o to
w mojej pracy, aby przywracać ludziom ich utraconą siłę i godność.
Źródła:
1. EFT Tapping Training Institute https://www.efttappingtraining.com/
eft-mentoring-and-certification/
2. From the website of EFT
International https://eftinternational.org/discover-eft-tapping/what-is-eft-tapping/
3. EFT in the News, the Science of
Tapping https://www.scienceoftapping.org/category/news/
4. The Science of Tapping https://
www.scienceoftapping.org/

• 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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Książka na dziś
Tym razem chciałabym powrócić do jednego z moich ulubionych gatunków literackich, czyli thrillera i zaproponować Państwu książkę „Śpij spokojnie”, napisaną
przez brytyjską autorkę Rachel Abbott (ur.1952 r.).
Pierwsze trzy powieści
Abbott, które publikowała
własnym nakładem, okazały się bestsellerami i
sprzedały się w milionach
egzemplarzy. Autorka
wspięła się na pierwsze
miejsce w rankingu księgarni Amazon po premierze „Obcego dziecka” i
stała się sensacją rynku
e-wydawniczego.

Dwa lata później sytuacja się powtarza,
ale tym razem to
Robert zgłasza zaginięcie swojej żony i
dzieci. Sprawą zajmuje się komisarz Tom
Douglas, który z tą rodziną miał do czynienia, gdy Olivia zgłosiła
zaginięcie męża i kiedy zginęli jej rodzice.

Olivię, główną bohaterkę
książki „Śpij spokojnie”
poznajemy w tragicznych
dla niej życiowych okolicznościach. Młoda matka,
porzucona przez chłopaka,
traci ukochanych rodziców.
Ich śmierć to z pozoru nieszczęśliwy wypadek, lecz
kobieta w to nie wierzy. W
jej życiu pojawia się Robert.
Oferuje pomoc, pozwala pozostać jej i córeczce w odsprzedanym mieszkaniu,
przejmuje inicjatywę i załatwia wszystkie sprawy zrozpaczonej Olivii. Dziewczyna
wychodzi za Roberta. Z pozoru tworzą szczęśliwą rodzinę.

Śledztwo jest trudne,
ciągle wypływają nowe fakty. Samochód
Olivii stoi w garażu,
torebka z dokumentami i jej rzeczy są na
miejscu.
Gdy policja chce nagłośnić zaginięcie rodziny, okazuje się, że
nie ma żadnych zdjęć
Olivii ani dzieci.

Kochający mąż, wdzięczna żona,
córeczka i dwóch wspólnych synków. Czuły i troskliwy Robert stopniowo coraz bardziej kontroluje
każdy krok swojej żony.
Pewnego dnia rodzina Olivii
przepada, choć mieli tylko pojechać na pizzę. Zdruzgotana kobieta zgłasza sprawę na policję.
Na szczęście po kilku dniach
mąż i dzieci wracają cali i zdrowi.
Robert twierdzi, że żona wiedziała
o wyprawie, a jej panika wynika z
tragicznych przeżyć z przeszłości i
emocjonalnej niestabilności.

Ekipa prowadząca
śledztwo odkrywa
ślady krwi w biurze
męża i nagrania.
Okazuje się, że życie kobiety było koszmarem, każdy jej krok był
kontrolowany przez rozmieszczone w całym domu ukryte kamery.
Mężowska miłość zmieniła się w
obsesję. Policjanci nie wiedzą, czy
mają do czynienia z ucieczką, porwaniem czy morderstwem. Gdy
zbliżamy się do poznania prawdy,
następuje ponowny zwrot akcji.
Świetna, do końca trzymająca w
napięciu powieść.
Polecam,
Agnieszka B.
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Openingsuren Ma.-Vr.: 6.00 - 17.00
Openingsuren Ma.-Vr.: 6.00 - 17.00

Verf
Verf
Sigma Supermatex 10L
Sigma
Supermatex
Fox Color
Mat 10L 10L
Fox
Color
Mat 10L
Tikkurila Optiva
9L
Tikkurila
Optiva
Beckers Verf 10L9L
Beckers
10L 12L
Caparol Verf
Capadin
Caparol Capadin 12L

Gevelverf
Gevelverf
Sigma Indurin 12,5L

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

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

Betokontakt Knauf
Betokontakt
Knauf
20kg
20kg

Stuc-primer Knauf
Stuc-primer
Knauf
15kg
15kg

Unigrunt Atlas
Unigrunt
Atlas
10L
10L

Tegelijm
Tegelijm
Atlas Plus

Atlas
Plus
Geoflex
Szary
Geofl
ex
Atlas OKSzary
Atlas OK

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

Zaterdag: 7.00 - 13.00
Zaterdag: 7.00 - 13.00

Isolatie Lijm
Isolatie
Atlas HoterLijm
U

8,90 €
8,90 €
€
11,80
11,80
€
8,40 €
8,40 €
€
13,50
13,50 €

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

Gipsplaat
Gipsplaat
waterdicht groen

waterdicht groen
witte
witte
vuurbestendig
vuurbestendig

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

OSB-plaat
OSB-plaat
12 mm
12
15 mm
mm
15
18 mm
mm
18 mm

Isolatie Knauf
Isolatie
AcoutstifitKnauf
50
Acoutstifi
t 50
Multifit 100
Multifi
t
100
Multifit 150
Multifi
Multifitt 150
180
Multifit 180

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

Legalizer Atlas
Legalizer
Atlas
SMS 30 (3-30mm)

55

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

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

23,50 € rol 9,72m22
23,50
43,51 €
€ rol
rol 9,72m
8,88m22
43,51
€
45,00 € rol
rol 8,88m
5,52m22
45,00
€
rol
48,22 € rol 5,52m
4,92m2
48,22 € rol 4,92m2
4,70 € 1m22
4,70 €
€ 1m
1m2
6,71
2
6,71
€
1m
7,83 € 1m22
7,83
€
1m
9,40 € 1m22
9,40 € 1m
12,50 €
12,50
13,40 €
€
13,40
12,80 €
€
12,80 €
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