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Zima w Antwerpii
Od soboty 7 grudnia do niedzieli 5 stycznia 2020 r. miasto Antwerpia zaprasza do magicznej zimowej krainy. Podczas Zimy w Antwerpii na mieszkańców i turystów czeka
wiele przedświątecznych i świątecznych atrakcji. Warto wybrać się na spacer zatłoczonymi uliczkami starego miasta, spróbować swoich sił w jeździe na łyżwach, podziwiać Antwerpię z wysokości 55 metrów podczas przejażdżki na diabelskim młynie i
– jak na mieszkańców Belgii przystało – ogrzać się, pijąc doskonały gluhwijn.

Kerstmarkt

Ważne daty:

Grote Markt, Suikerrui, Steenplein
i Groenplaats
Od 7 grudnia 2019 r. do 5 stycznia
2020 r.

• Sobota 7 grudnia: impreza
otwarcia
• Niedziela 1, 8, 15, 22 i 29 grudnia: zakupy w niedzielę
• Wtorek 31 grudnia: Świąteczne
fajerwerki nad Scheldą
• Niedziela 5 stycznia 2020 r.:
Zimowy grill na Plantinkaai
• Sobota 11 stycznia 2020 r.:
Palenie choinki na Linkeroever
Szczegóły: https://www.visitantwerpen.be/nl/events-expos/winter-in-antwerpen-nl/programma

Dni i godziny otwarcia:
• Od poniedziałku do czwartku:
od 12.00 do 22.00
• Piątek i sobota: od 12 do północy
• Niedziela: od 12.00 do 22.00
• 24 i 31 grudnia oraz 1 i 5 stycznia: od 12.00 do 18.00

Designed by katemangostar / Freepik

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku!
Niech w nowym, 2020 roku nie zabraknie Wam marzeń,
o które warto walczyć, radości, którymi warto się dzielić
i nadziei, bez której nie da się żyć.
Tego wszystkiego, i jeszcze więcej dobrego
życzy Czytelnikom redakcja Antwerpii po polsku.
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Bożonarodzeniowe pojednanie
24 grudnia 1914 r., podczas I wojny światowej, w Belgii, w okopach pod Ypres, miała
miejsce sytuacja niemająca precedensu w dotychczasowej historii wojen. Żołnierze
wrogich armii spontanicznie zaprzestali działań zbrojnych, wyszli z okopów, śpiewali kolędy, składali sobie życzenia, a nawet grali w piłkę. Te wydarzenia, które przeszły do historii jako rozejm bożonarodzeniowy, pokazują, jak wielką moc mają święta
Bożego Narodzenia.

Świąteczny cud
Trwająca od lata 1914 r. wojna
nazywana była wojną pozycyjną.
Żołnierze obu walczących ze sobą
stron miesiącami przesiadywali
w okopach, a każde wyjście poza
ogrodzony teren oznaczało narażenie się na śmierć.
Niemieccy żołnierze, korzystając z
przestoju w wymianie ognia, udekorowali swoje okopy lampkami
i skleconymi naprędce ozdobami
świątecznymi. Nagle w niemieckich okopach zabrzmiała kolęda
„Stille Nacht”, po chwili przyłączyli się Brytyjczycy. Rozpoczęło się
wspólne śpiewanie kolęd i wykrzykiwanie życzeń. Jeden z żołnierzy
zdecydował się wyjść z okopu. Za
nim wyszedł następny i następny…
Żołnierze wrogich armii stanęli
naprzeciwko siebie bez broni. To
musiało być trudne – dostrzec we
wrogu człowieka i podać mu rękę.
Obie strony zgodziły się na zebranie i pochowanie we wspólnym
grobie zabitych leżących na ziemi
niczyjej. Szkocka jednostka 6th
Gordon Highlanders przy akompaniamencie dudziarza pogrzebała zwłoki zebranych towarzyszy we
wspólnym grobie z Niemcami.
Wieść o rozejmie szybko rozeszła
się po linii frontu i na wielu odcinkach doszło do podobnych zdarzeń. Dowództwo obu stron uzgodniło, że rozejm będzie trwał do
godziny 8.30 drugiego dnia świąt.
Żołnierze mieli pozostać w okopach, ale ustaleń nie dotrzymali.

Do godziny dwunastej prawie połowa
alianckich żołnierzy spontanicznie
zawarła rozejm z
żołnierzami niemieckimi. Na ziemi, która niedawno
była polem walki,
żołnierze obu stron
wymieniali się drobiazgami, rozdawali sobie prezenty.
Niemieccy oficerowie sprezentowali Brytyjczykom
beczkę piwa, w zamian otrzymali
śliwkowy pudding. Rozegrano nawet mecz futbolowy zakończony
zwycięstwem drużyny niemieckiej
3:2. Nie padł ani jeden strzał.
Ze strony aliantów w bożonarodzeniowym rozejmie, oprócz oddziałów angielskich (w tym Szkoci i
Walijczycy), wzięli też udział żołnierze francuscy, belgijscy i hinduscy.

Koniec rozejmu
Drugiego dnia świąt wyżsi oficerowie obydwu stron bezskutecznie
próbowali doprowadzić do przerwania rozejmu, który oficjalnie
zakończył się o godzinie 8.30.
Jednak żołnierze nie spieszyli się
do bitwy, nie chcieli już ze sobą
walczyć. W niektórych miejscach
frontu rozejm trwał aż do Nowego
Roku, a Szkoci utrzymali go aż do
trzeciego stycznia.
Niemieckie i alianckie dowództwo próbowało interweniować,

ale trudno było przerwać
coś, co powstało na fali
entuzjazmu bratających
się ludzi. Ostatecznie
rozejm zakończyli snajperzy z obu stron strzelając do tych żołnierzy,
którzy wciąż próbowali
przechodzić na drugą
stronę okopów. Wkrótce
po niemieckiej stronie
front obsadzili nowi żołnierze z Prus.
Po tym wyjątkowym doświadczeniu dowództwa obu armii postanowiły nie dopuścić w przyszłości do
podobnych zdarzeń, dlatego częściej wymieniano oddziały żołnierzy na danych odcinkach frontu,
a na okres Bożego Narodzenia
zarządzano ostrzał artyleryjski.
To było jedno z najbardziej zaskakujących wydarzeń I wojny światowej. W wigilijną noc żołnierze wyszli z okopów, jakby zapominając,
że jest wojna, a ich obowiązkiem
wobec Ojczyzny jest zabicie jak
największej ilości wrogów.
Bożonarodzeniowe pojednanie
wyrażało pragnienia przeciętnego
żołnierza, który miał dosyć tej wojny, nie miał już w sobie woli walki
i chciał tylko jednego: wrócić do
domu. Pokazało, jak wielką moc
mają święta i jak wiele ludzie są w
stanie zrobić, aby przeżyć je godnie. Bo święta czuje się w sercu i
sercem się je przeżywa.
Anna Janicka
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Święty Mikołaj kontra
Dziadek Mróz
W czasach komunizmu jednym z symboli importowanych ze Związku Radzieckiego
do Polski był Dziadek Mróz. Miał zająć miejsce Świętego Mikołaja, ale Polacy Mikołaja zabrać sobie nie pozwolili.
Kim jest Dziadek Mróz? To postać z rosyjskiego folkloru. Tak
jak św. Mikołaj, odpowiada za
rozdawanie prezentów, ale dostarcza je w Nowy Rok, a nie w Boże
Narodzenie.

Wschodni odpowiednik
Świętego Mikołaja
Komuniści dokonali rzeczy niezwykłej. Znanego z dawnych ludowych opowieści, bezlitosnego
Dziadka Mroza, który porywał
dzieci i zamrażał ludzi, uczynili
uśmiechniętym przyjacielem dzieci. Dziadek stał się kopią swojego
zachodniego, wrogiego ideologicznie Mikołaja. Jeździł trójkonnym
zaprzęgiem, nosił okulary, miał
długą siwą brodę, brał dzieci
na kolana, rozdawał im prezenty
i mówił: „ho, ho, ho”.
Komunistyczne władze nie tolerowały żadnych przejawów bożonarodzeniowych tradycji. Dlatego
symbolem Świąt Noworocznych,
które zastąpiły Boże Narodzenie
stał się Dziadek Mróz. Pojawiał się
w bożonarodzeniowych szopkach
i jasełkach, zastępując Świętą
Rodzinę.
Kiedy w latach trzydziestych
ubiegłego wieku zaczęto w
Związku Radzieckim organizować partyjne „choinki”, czyli noworoczne
świeckie zabawy dla dzieci, prezenty wręczał
im właśnie Dziadek
Mróz. Występował
najczęściej w białym lub złotym

kaftanie lub w stroju rosyjskiego
chłopa. Towarzyszyła mu żona
Zima i wnuczka Śnieżynka rozdające prezenty, na ogół w postaci
paczki z książkami i słodyczami.
Nieodłącznym punktem programu było czytanie przez Dziadka
poprawnych ideologicznie bajek.
Opowiadały na przykład o zwierzętach, które zakładały w lesie
spółdzielnię produkcyjną, o przodownikach pracy i o biedakach
walczących z bogaczami.
Ale najważniejsza była historia zatytułowana „Lenin wśród dzieci”,
opowiadająca o wspólnym świętowaniu Nowego Roku Wodza
rewolucji i dzieci. Oto fragment
tego niezwykłego tekstu: „Wokół
przystrojonego drzewka powstało
taneczne koło. Lenin sam wśród
dzieci bawi się zachwycony, zagradza drogę kotkowi, ułatwia
ucieczkę myszce. Dzieci zrozumiały, że Lenin, którego widziały
po raz pierwszy, jest ich największym przyjacielem i towarzyszem.
Dzieci odłączyły się od dorosłych
i poszły wraz z Leninem na herbatkę; nakładały mu konfitury,
każde chciało sprawić
mu przyjemność. A on
częstował je orzechami, nalewał im herbatę, opiekował się nimi,
jak gdyby to były jego
własne dzieci. Lenin
gorąco i szczerze
kochał dzieci, a one
czuły to i odwzajemniały się głęboką
miłością”.

Polski katolicyzm
a zachodni imperializm
Po zakończeniu II wojny światowej,
kiedy w Polsce zapanował komunizm, partia rozpoczęła proces wykorzeniania katolicyzmu z naszej
tradycji i kultury. Dla komunistów
katolicyzm był silnie powiązany ze
„zgniłym Zachodem” i obawiali się
jego „imperialistycznego” wpływu
na Polaków. Dlatego najwyższe
partyjne władze podjęły decyzję
o stworzeniu świeckich tradycji
świątecznych i wykreśleniu Świąt
Bożego Narodzenia z kalendarza
i z serc Polaków. Rozpoczęło się
wprowadzanie Dziadka Mroza do
naszej tradycji i kultury.
Dziadek Mróz zastąpił naszego
Świętego w 1949 roku. Mikołaj i
wszystko co się z nim wiązało, objęte zostało cenzurą. Pojawiał się
już tylko w prasowych karykaturach, pokazujących, jak obdarowuje amerykańskiego prezydenta
Adenauera czołgami i rakietami.
Komunistyczne władze za wszelką cenę próbowały zdewaluować
Świętego Mikołaja, ale polskie
społeczeństwo było w tej materii
wyjątkowo oporne i nie zaakceptowało mikołajopodobnych podróbek ze Związku Radzieckiego.
Władza poniosła porażkę. Polacy
nadal dekorowali domy tradycyjnymi bożonarodzeniowymi ozdobami, a rodzice jak ognia unikali posyłania dzieci na świeckie
uroczystości. Uważali je za świętokradztwo i łamanie wiekowej
tradycji. A polskie dzieci w żaden sposób nie chciały zamienić
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Świętego Mikołaja na przybysza
ze Wschodu.

Partyjna choinka
i świeckie imprezy
Na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku, w zakładach pracy,
urzędach, szkołach i świetlicach,
stawiano choinki. Wytyczne
dotyczące wystroju drzewek
przychodziły z samej góry, z
Wydziału Propagandy Komitetu
Centralnego PZPR.
Na choinkowych gałązkach wisiały symbole kół zębatych, modele
hut i kopalń, miniatury samochodów i lokomotyw, sylwetki
czołgów i armat. Były i bombki,
które zamiast świątecznych motywów ozdabiały napisy „Pokój”,
„Przyjaźń” „Socjalizm”.
Tradycyjne łańcuchy z bibuły zastąpiono makietami trakcji elektrycznej. I jak się można domyślać,
zamiast betlejemskiej gwiazdy,
szczyt choinki ozdabiała gwiazda
czerwona.

Wspomniany wyżej Wydział
Propagandy prowadził na terenie
całego kraju szkolenia, dokładnie
instruując prowadzących imprezy,
jak powinny przebiegać, żeby były
zgodne z linią partii. W szkołach,
przedszkolach, świetlicach szkolnych i zakładowych, specjalnie
przeszkoleni członkowie partii
wcielali w życie komunistyczną
ideologię. Były gry obrazujące
walkę pokoju (komunizmu) z
wrogiem (zgniłym Zachodem),
czy wielka mapa Polski, na której
dzieci zaznaczały nowo powstające zakłady pracy, huty, fabryki.
Największym „przebojem” tamtych lat były wyreżyserowane noworoczne imprezy u partyjnych
dygnitarzy organizowane w pierwszych dniach stycznia w Pałacu
Rady Ministrów. Aktualny premier podejmował „przodowników
nauki i sportu”, a zabawa składała
się z wręczania prezentów, wspólnych śpiewów, częstowania słodyczami i pląsów wokół ogromnej
choinki. Świeckiej oczywiście.
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Komuniści starali się zmarginalizować Boże Narodzenie wysuwając na pierwszy plan obchody
Nowego Roku. Czas świąteczny
pomijali całkowitym milczeniem.
Owszem, naród miał wtedy wolne,
ale bardziej pod kątem odpoczynku, nie zaś celebrowania Wigilii
i świąt. Zresztą władze robiły
wszystko, aby w dniu Wigilii robotników zatrzymać w pracy jak
najdłużej.
Polska gnębiona była przez komunistów wiele lat. Ale nawet
Stalinowi nie udało się wykorzenić z naszej tradycji Świąt Bożego
Narodzenia i zastąpić Świętego
Mikołaja Dziadkiem Mrozem.
Wszelkie próby zaszczepienia narodowi nowej świeckiej tradycji się
nie powiodły. Polacy odrzucili komunistyczne choinkowe kółka zębate, czerwoną gwiazdę na czubku
choinki i zimnego Dziadka Mroza.
Anna Janicka
Źródła:
wprost.pl, nczas.com
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Legenda o świętym Hubercie
Każdy kraj ma swoje legendy, które są częścią jego tożsamości. Jedną z najbardziej
znanych i utożsamianych z Belgią opowieści jest ta o świętym Hubercie – patronie
myśliwych.
Hubert to postać historyczna. Starogermańskie znaczenie jego imienia oznacza
„sławny rozumem”. Żył około
tysiąca trzystu lat temu na
terenie obecnej Belgii. Był
potomkiem królewskiego
rodu Merowingów i ważną
postacią na dworze króla
Teodoryka III.

Oto ta najbardziej
popularna wersja
opowieści

towarzyszące księciu się
wycofały. Wówczas jeleń
przemówił ludzkim głosem:
– Hubercie, czemu niepokoisz biedne zwierzę, a nie
dbasz o zbawienie duszy?
– Panie, co mam robić? –
Spytał Hubert, na co jeleń
odrzekł. – Jedź do mojego
sługi Lamberta, on ci powie, co masz uczynić.

Lambert był wówczas
biskupem Maastricht i
Matka Huberta wcześnie
Liege. Spotkanie z nim
zmarła. Wychowywał go
całkowicie odmieniło
ojciec, który zadbał o stażycie Huberta. Porzucił
ranne wykształcenie syna.
dwór, zrezygnował z
Młodzieniec osiadł na dwopierwszeństwa do sukcerze zamożnego krewnego
sji w Akwitanii na rzecz
Pepina, gdzie został miamłodszego brata Eudona,
nowany rycerzem i wielktóremu powierzył także
kim łowczym. Ożenił się z
przedstawicielką jednego
pl.wikipedia.org: By Mistrz Życia Marii - The Yorck Project (2002) 10.000 wychowanie swojego nieMeisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA letniego syna. Majątek
z najznamienitszych rodów
tamtejszej części Europy,
osobisty rozdał ubogim,
słynącą z urody księżniczką nawet zasady, by dzień święty po czym przyjął stan duchowny.
Floribanne z Leuven, z którą miał święcić.
syna Floriberta i wiódł bogobojne
Następne siedem lat spędził w
życie arystokraty.
Wyjątkowe spotkanie
Puszczy Ardeńskiej odprawiając
W Dzień Bożego Narodzenia ro- pokutę, potem zaś udał się na pielPo sześciu latach małżeństwa żona ku 683 (według niektórych źródeł grzymkę do Rzymu. Po tragicznej
wyjechała w długą podróż do cho- 695) Hubert wraz z towarzyszami śmierci swojego patrona, który
rej matki. Hubert został „słomia- z książęcej drużyny i sforą psów prawdopodobnie został zamordonym wdowcem” i zaczął korzystać ruszył w lasy Gór Ardeńskich na wany, ówczesny papież konsekroz wolności. Całe dnie spędzał na konne polowanie.
wał Huberta na biskupa i powołał
polowaniach w których zatracił się
go na urząd ordynariusza diecezji
całkowicie. Konno i z psami bez W pewnej chwili jeźdźcom ukazał Maastricht.
umiaru uganiał się za zwierzyną się ogromny biały jeleń. Hubert
po Puszczy Ardeńskiej, a nocami nie oglądając się na towarzyszy Hubert przeniósł biskupstwo i rebiesiadował z przyjaciółmi.
ruszył za zwierzęciem w wielo- likwie świętego Lamberta do pogodzinny pościg. W pewnym mo- bliskiego Liege. Wzorem swego
Gdy zmarł mu ojciec, a wkrótce mencie jeleń zatrzymał się na le- poprzednika nie ustawał w pracy
ukochana żona, wpadł w rozpacz śnej polanie, a w jego rozłożystym duszpasterskiej i misyjnej, zyskui z jeszcze większą pasją oddawał porożu zajaśniał gorejący krzyż. jąc ogromny szacunek i uznanie.
się myślistwu. Nie przestrzegał Koń Huberta stanął dęba, a psy Zmarł w 727 roku w Liege.

Międzynarodowy
pzewóz osób

OSKI-BUS

Tomasz Tyszkiewicz

Radosnych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze
w 2020 roku!

%
0
-4

Wyjątkowe ceny przejazdów
w wybrane dni:
Z Polski do Belgii, Holandii, Niemiec: 19 i 22 grudnia
Z Belgii do Polski: 3 i 6 stycznia

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

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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Święty Hubert
Krótko po swojej śmierci Hubert
został kanonizowany i jako święty
stał się patronem myśliwych, na
co miała wpływ przygoda na polowaniu, po której tak zmieniło się
jego życie.
Przypisywano mu rozliczne cuda.
Ponoć dotknięcie jego stuły leczyło chorych. Sława jego uzdrowicielskich czynów rozchodziła się
po całym masywie Ardenów i
Brabancji, gdzie do dnia dzisiejszego znajdują się liczne miejsca
kultu tego świętego.

grudzień 2019 - styczeń 2020

ciało świętego jest nietknięte rozkładem, szaty w których został pochowany są całe, a z grobu unosi
się miły zapach.
Ostateczna przeprowadzka szczątków Huberta do bazyliki, noszącej
dziś nazwę Saint Hubert, miała
miejsce trzeciego listopada (według wielu źródeł dzień jego śmierci). I ten dzień stał się świętem myśliwych. Cudowna stuła biskupia
do dziś przechowywana jest w
Saint Hubert, zaś grób dawnego
hulaki i myśliwego stanowi współcześnie cel pielgrzymek łowieckiej
braci z całej Europy.

Myśliwska brać

W 743 roku relikwie Huberta
umieszczono w głównym ołtarzu
kościoła świętego Piotra i Pawła w
Liege, którego stał się patronem.
Pod jego wezwaniem powstawały na tamtych terenach klasztory,
kościoły i bractwa. Jego ciało było wielokrotnie ekshumowane i
przenoszone. Któregoś razu, po
otwarciu grobu okazało się, że

Kult świętego Huberta – patrona
myśliwych – zaczął się szerzyć
już od czasów renesansu. Jan
Bruegel, artysta pochodzący ze
szkoły flamandzkiej namalował
„Widzenie św. Huberta” – jak dotąd najpiękniejsze przedstawienie
sceny spotkania z jeleniem.
Święty Hubert jest najbardziej
znanym i najpopularniejszym patronem braci łowieckiej. Trzeciego
listopada, w dniu poświęcenia jego relikwii, urządza się uroczyste
i okazałe polowania, które często

poprzedzone są mszą świętą w intencji przyrody i myśliwych. Bywa,
że nabożeństwo celebrowane jest
nie w kościele lecz w terenie, przy
śródleśnych kapliczkach poświęconych patronowi myśliwych.
Msza Hubertowska to bodaj jedyne nabożeństwo, w którego trakcie
w świątyni mogą być obecne zwierzęta związane z polowaniem: psy,
sokoły a nawet konie.
Świętego Huberta nazywano
Wielkim Apostołem Ardenów.
Jego misyjna działalność przyczyniła się do szerzenia chrystianizacji i nawracania ludów pogańskich, co niejednokrotnie czynił z
narażeniem życia. W Belgii, w XV
wieku ustanowiono kilka orderów
jego imienia. Istniały również pod
jego wezwaniem bractwa, a kilka
miast obrało go sobie za patrona.
Dziś święty Hubert kojarzy się z
puszczą, odgłosem rogu myśliwskiego i jedyną w swoim rodzaju
mszą. Postrzegany jest jako człowiek, który po latach błądzenia
znalazł w swoim życiu cel i oddał
mu się bez reszty.
Aleksandra Dobiecka

TO JEST
MIEJSCE NA
TWOJĄ
REKLAMĘ
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Opowiadanie świąteczne
Czerwona tarcza słońca coraz szybciej chyliła się ku zachodowi. Ostatnie długie
promienie przetykały łagodnie czuby najwyższych sosen, wzniecając kręgi iskier w
napotkanych pojedynczych płatkach śniegu. Dobiegał końca kolejny, mroźny grudniowy dzień.
śnieżne grzyby –
wtulone w grudniową noc domki
rodzinnej wioski.
W każdym z nich
paliło się światło,
rozlegały się krzyki
zachwyconych dzieci, raz nawet poczuł
zapach przyrządzonej świątecznej ryby.

Na skraju niewielkiej świerkowej
polany tkwił nieruchomo samotny
człowiek. Zamyślonym wzrokiem
błądził po obsypanych świeżym
śnieżnym pierzem drzewach, jak
gdyby czegoś jeszcze poszukiwał.
Tuż za nim, na starych drewnianych saneczkach, leżała ścięta
przeszło godzinę temu mała choinka na święta. Nic nie mąciło
przedwczesnej ciszy, nawet urwis
– wiatr z rzadka tylko potrącał tę
czy inną gałązkę.
– Najwyższy czas wracać już do domu – pomyślał samotny człowiek.
Było już naprawdę późno.
Zdecydował się nie wracać tą samą drogą co zawsze, tylko wybrał
mniej wygodny skrót przez sosnowy zagajnik. Dokuczało mu zmęczenie i niewiele go obchodziły
pierwsze płatki śniegu, które niebawem poczęły wirować w powietrzu. Odetchnął za to z ulgą, kiedy
doleciało go znajome naszczekiwanie psów, a później zamajaczyły
tuż przed nim – niczym wielkie

Młody leśniczy stał się spokojniejszy i przestał stronić od ludzi.
Nadal jednak częstym gościem na
jego twarzy był bezbrzeżny smutek, zwłaszcza kiedy widział inne
rodziny, rozbrzmiewające hałasem
dziecięcych zabaw. On był sam i to
najbardziej go gryzło.

Dwa lata wcześniej przetoczyła się
przez wioskę epidemia szkarlatyny. Bezlitosna choroba, drwiąc z
wysiłków lekarzy, wyciągała drapieżne ręce po coraz to nowe ofiary. Zanim została pokonana, wielu
ludziom nadszarpnęła zdrowie. W
domu leśniczego poczyniła największe spustoszenie: najpierw
straciła życie córka, a w parę dni
później również młoda żona leśniczego. Usłużny i miły do tej pory
człowiek zmienił się w samotnika
o ponurym spojrzeniu. Ludzie zaczęli się go bać. Prawie nikt go nie
odwiedzał, zresztą on sam wolał
całe dnie przesiadywać w lesie,
gdzie spędził też pierwsze święta
po stracie rodziny.

„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie, pasterze…” – doleciał go w pewnej chwili donośny
śpiew kolędy z domu sąsiada – piekarza.
– Tak, to prawda – pomyślał leśniczy. – Ja też mam powstać i
nie dać się zwyciężyć rozpaczy,
chociaż straciłem najbliższe mi
istoty. Może i dla mnie zajaśnieje
dziś szczęśliwa gwiazda?
Pracy w domu czekało go mnóstwo. Najpierw narąbał drew i
rozpalił w piecu, gdyż w całym
mieszkaniu było bardzo chłodno.
Potem wziął się za sprzątanie.
Wytrzepał stary chodnik, pozamiatał, poodkurzał. Przy ubieraniu choinki poczuł się nagle
dziwnie radosny – po raz pierwszy w ciągu tych ostatnich ponurych lat. Przyrządzając kolację w
małej kuchence, z wdzięcznością
wspominał żonę, która, wykazując
dużo cierpliwości, nauczyła go gotowania kilku potraw. Myślał też
o niespełna siedmioletniej córeczce, często śpiewającej mu wesołe
piosenki. Którąś z tych piosenek
zapamiętał dosyć dobrze i nawet
polubił. Nakrywając teraz do stołu,
mruczał dziecięcą kolędę, z rzadka
tylko fałszując.

Upływający czas łagodził stopniowo ból tęsknoty za najbliższymi.

Tuż przed posiłkiem wyszedł na
chwilę z domu. Lubił takie krótkie,

Tylko ostatni domek
mocno odróżniał się
od pozostałych: nienaturalnie cichy,
mroczny, jakiś nieswój – nawet dróżkę prowadzącą
do drzwi zdążył przysypać świeży
śnieg. Był to jego dom. Dom – przyjaciel, ale również niemy świadek
bolesnych wydarzeń.
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wieczorne spacery. Pod nogami
chrzęścił świeży dywan ze śniegu,
wiatr ustał zupełnie i tylko niebo
nad głową iskrzyło się coraz to
nowymi gwiazdami. Wieczorną
ciszę przerywały jedynie radosne
okrzyki dzieci sąsiadów. Trójka
chłopców wybiegła na dwór, by
ulepić przed domem bałwana ze
świeżego śniegu. Po skończeniu
zabawy zmęczeni ale i szczęśliwi
chłopcy pobiegli do domu cieszyć
się z otrzymanych świątecznych
prezentów.
Wróciwszy do mieszkania, leśniczy bardziej wyczuł niż spostrzegł
jakąś zmianę. Podejrzliwie obejrzał wszystkie kąty. Wszędzie
panował porządek, tylko że ktoś
niepostrzeżenie odwiedził jego
mieszkanie i potrącił choinkę.
Dolna gałąź drzewka kołysała się
jeszcze przyozdobiona wielkim
sercem z piernika.
– Kto go tu powiesił? – zdziwił
się leśniczy, podchodząc bliżej.
Delikatnie wziął piernik do ręki.
Oby twoje serce było wielkie –
błysnął lukrowy napis na boku
czekoladowego serduszka. Ze
wzruszenia mężczyzna wypuścił
piernik z dłoni.
– To na pewno dzieci piekarza go
przyniosły – domyślił się wreszcie
– Kochane dzieciaki, pamiętały o
mnie!
Zasiadł do kolacji. Dopiero w tym
momencie poczuł, jak bardzo
był zmęczony i głodny. Barszcz z
grzybami, chociaż może nie najlepiej przyrządzony, smakował mu
jak rzadko kiedy. Równie szybko
zniknęła z talerza ryba. Kiedy rozpoczął deser, usłyszał pukanie do
drzwi. Właściwie nie było to pukanie, tylko jedno dość silne uderzenie w drzwi.
– Co się tam dzieje? Czyżby wiatr
na nowo rozpoczął swe nocne har-

ce? – pomyślał. – Nie, tym razem
to nie może być wiatr.
Dłuższą chwilę nadsłuchiwał, ale
hałas nie powtórzył się więcej.
Nie mogąc dłużej powstrzymywać ciekawości, szarpnął za klamkę i gwałtownie otworzył drzwi.
Zamiast wybuchnąć złością, ze
zdziwienia aż otworzył usta.
Na progu siedziała drobna wynędzniała postać. Podarte, przyprószone śniegiem ubranie nie stanowiło
wystarczającego zabezpieczenia
przed kłującym zimnem, czego
najlepszym dowodem był głośny
kaszel dziecka.
Leśniczy nie tracił czasu. Zabrał
niespodziewanego przybysza do
środka, ściągnął zeń podarte ubranie, polecił ogrzać się przy piecu.
Dziewięcioletnia może, wystraszona dziewczynka z przyjemnością
przytuliła się do ciepłego kaflowego pieca. Po dwóch kubkach
gorącej herbaty zaczęła trochę
nabierać rumieńców, nadal jednak kaszlała. Chciwie pochłonęła
podaną jej resztę barszczu. Kiedy
postawił przed nią dopiero co odgrzane drugie danie, spojrzała na
niego z wdzięcznością, choć nieśmiało, i zabrała się do jedzenia.
Leśniczy czuł się tak onieśmielony,
że nie bardzo wiedział jak zacząć
rozmowę. W pewnym momencie
jego wzrok padł na czekoladowe
serduszko, wiszące teraz spokojnie na gałęzi choinki. Podszedł
do drzewka, zerwał piernik i
przyniósł go dziecku. W oczach
dziewczynki błysnęła prawdziwa
radość. Wbiła zęby w piernik i delektowała się każdym jego kęsem.
– Dziękuję – wykrztusiła między
jednym a drugim kęsem. – Kiedy
jeszcze miałam mamę, marzyłam
o takich piernikach. Ale mama
była biedna…
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Nie zamierzał pytać o nic więcej. Najprawdopodobniej matka
dziewczynki wędrowała od wioski do wioski i najmowała się do
każdej domowej pracy – prania,
sprzątania… co się właściwie stało
z tą biedną kobietą i w jaki sposób
jej córka trafiła do domku leśniczego? Odpowiedź na to pytanie
leśniczy uznał za mało ważną. Być
może dziewczynka sama kiedyś o
tym opowie, jak nabierze więcej sił
i ochoty.
– Czy upieczesz mi jeszcze takie
serduszko? Zapytało dziecko już
śmielszym głosem.
– Jeśli zostaniesz, upiekę ci całe
mnóstwo czekoladowych serduszek – obiecał.
Jakiś czas siedzieli jeszcze przy
piecu. Później, kiedy dziewczynka
zaczęła się robić senna, przeniósł
ją na łóżko w sypialni, dokładnie
okrył grubą kołdrą i sam też położył się spać. Kaszel minął i dziecko
zapadło w zdrowy, głęboki sen.
Przed zaśnięciem leśniczy jeszcze chwilę się modlił. Wspominał
zmarłą żonę i córeczkę, dwa ponuro przeżyte lata i to, że dane mu
było w dniu dzisiejszym wyzwolić
się z ciemnej nocy duchowego
załamania. Wspominał i dziękował, a jego anioł stróż z radością
przedkładał tę modlitwę u tronu
Najwyższego.
– Boże, najbardziej Ci dziękuję,
że znowu zesłałeś mi kogoś, kogo
mogę kochać – wyszeptał na zakończenie leśniczy, po czym mocniej przytulił dziecko do siebie,
jakby w obawie, że ten świeżo zdobyty skarb odpłynie w nieznaną
dal wraz z pierwszym oddechem
nowego, bożonarodzeniowego poranka.
o. Franciszek Czarnowski

PSS uu Rudej
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miłoscią,
Swiąt
niosącychspokój
spokóji iodpoczynek
odpoczynek
niosących
NowegoRoku
Rokuspełniającego
spełniającegowszelkie
wszelkiemarzenia,
marzenia,
Nowego
pełnegooptymizmu,
optymizmu,wiary,
wiary,szczęscia
szczęsciai ipowodzenia
powodzenia
pełnego
życzy
życzy
ZespółPSS
PSSuuRudej
Rudej
Zespół
www.facebook.com/pssurudej
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Zapraszamy

PSS u Rudej

do składania świątecznych zamówień na:
ciasta
świeże wyroby garmażeryjne
karpia
świeże mięso
wędliny wiejskie

€ 4,90
/kg

Pierogi domowe
z kapustą i grzybami

€ 0,49
/szt.

Barszcz czerwony
Winiary

€ 3,90
/kg

€ 5,90
/kg

Filety śledziowe solone

€ 1,99
/szt.

Majonez Dekoracyjny
Winiary 700ml

Boczek wędzony

€ 1,49
/szt.

Barszcz czerwony
Krakus 1,5 l

€ 0,69
/ szt.

Cukier biały
Królewski 1 kg

...i wiele innych na naszej stronie
www.pssurudej.pl
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Przegląd prasy belgijskiej
Nie będzie przedawnienia
przestępstw seksualnych
dot. małoletnich

samochód zostaje sprzedany w
stanie, w jakim się znajduje.

Według nowego projektu, zatwierdzonego w komisji wymiaru sprawiedliwości parlamentu każdy,
kto wykorzysta seksualnie dziecko lub osobę małoletnią, będzie
ścigany przez wymiar sprawiedliwości do końca życia. Nie będzie
przedawnienia.
atv.be

https://www.traxio.be/nl/nieuws/2019/10/nieuwe-bestelbon-voor-de-verkoop-van-voertuigen-vanaf-1112019/
hln.be

Kupujesz używany
samochód od dealera?
Przeczytaj!
Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje
nowy dekret królewski dotyczący
umów sprzedaży pojazdów silnikowych dla osób prywatnych.
Nakłada to określone warunki w
umowie i obowiązek przedstawienia opisowego stanu używanego
pojazdu w momencie jego sprzedaży.
Od 1 listopada dealer samochodowy, który sprzedaje używany
samochód, oraz osoba prywatna,
która go kupuje, są zobowiązani
do przedstawienia szczegółowego
opisu pojazdu na papierze. Lista
zawiera 113 punktów: od numeru podwozia do stanu opon, ale
także hamulce, akumulator i
wszystkie opcje, takie jak połączenie Bluetooth. Jeden egzemplarz
pozostaje u sprzedawcy, drugi u
kupującego. Jako dowód.
Rząd zobowiązuje teraz
do dokładnej kontroli samochodu
każdego profesjonalnego sprzedawcę
oraz kupującego. Gdy
kupujący i sprzedawca umieszczają swój
podpis pod listą,
obaj zgadzają się, że

Recepty na leki ważne
przez trzy miesiące
Od 1 listopada recepty są ważne
przez trzy miesiące od daty ich
wystawienia. Lekarz przepisujący lek ma możliwość skrócenia
tego okresu lub przedłużenia go
do maksymalnie jednego roku,
jednak musi wyraźnie zaznaczyć
to na recepcie.
Do tej pory pacjent mógł zrealizować receptę w aptece nawet kilka
miesięcy później. Teraz ten okres
wynosi dokładnie trzy miesiące.
Ta sama zasada dotyczy refundacji
leku. Nowe rozporządzenie dotyczy zarówno recept papierowych,
jak i elektronicznych.
gva.be

Bez słuchawek
na rowerze?
Liczba wypadków śmiertelnych z
udziałem rowerzystów na drogach
we Flandrii wzrosła o 23 procent
w ciągu jednego roku. Gubernator
prowincji Antwerpia, oprócz zerowej tolerancji na alkohol, narkotyki i nadmierną prędkość,
chce wprowadzenia
zakazu używania
słuchawek
podczas jazdy
na rowerze.
„R ower zy ści,
a nie tylko kierowcy, powinni
być świadomi
swoich obo-

wiązków w ruchu
drogowym. W
związku z tym słuchawki powinny
być zabronione podczas jazdy na rowerze.
Rowerzysta ze
słuchawkami naraża na
niebezpieczeństwo siebie i innych użytkowników dróg” – mówi
gubernator.
Kask rowerowy powinien być
obowiązkowy dla wszystkich.
Za nieprzestrzeganie przepisów
rowerzyści powinni być karani.
Ostateczna decyzja w powyższej
sprawie ma zapaść wkrótce.
hln.be

Wymarłe miasto
atrakcją turystyczną
Kiedyś tętniło tam życie, dziś hula wiatr. A wszystko przez błędne
decyzje urzędników. Doel to dla turystów i fotografów atrakcja taka,
jak Czarnobyl. Wymarłe i trochę
przerażające. Miasto-widmo leży
30 kilometrów na północ od portu w Antwerpii. Prawie pół wieku
temu eksmitowano z niego mieszkańców: najpierw w związku z
budową elektrowni atomowej.
Kolejnym powodem była planowana rozbudowa portu, która jednak
do tej pory się nie rozpoczęła.
Choć belgijskie władze po raz kolejny mówią o mających wkrótce
ruszyć pracach budowlanych, w
Doel już mało kto w nie wierzy. –
Najpierw wyjechali starsi, którzy
po zamknięciu sklepów nie mieli
jak zaopatrywać się w żywność.
Potem dołączyli do nich młodzi, bo
zamknięto szkołę – mówi mieszkaniec Doel.
Obecnie Doel liczy 17 mieszkańców. W latach 70. było ich 1500.
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Niewielkie miasteczko szybko
stało się turystyczną atrakcją i
zyskało miano „belgijskiego Twin
Peaks”. Zakochali się w nim uliczni artyści, graficiarze i fotografowie z całego świata.

mają nieruchomości za granicą. Na początku tego roku federalny minister Denis Ducarme
zażądał przerwania tej praktyki,
twierdząc, że nie jest ona zgodna
z prawem.

Nie wszyscy są jednak pozytywnie
nastawieni do tego typu „atrakcji
turystycznej”. Dopiero niedawno
zabito deskami okna i drzwi, gdyż
goście miasteczka stali się zbyt zachłanni.
polsatnews.pl

W czerwcu sąd w Hamme wyraził
zgodę na zatrudnienie przez spółkę zajmującą się budownictwem
socjalnym prywatnych detektywów. „Jeśli najemcy lub potencjalni najemcy mają za granicą
dom lub działkę budowlaną, jest
to uzasadniony powód, aby odmówić im lokalu socjalnego w Belgii”
– zdecydował sąd.

Prywatni detektywi
sprawdzą najemców
lokali socjalnych
W ubiegłym roku OCMW w
Antwerpii zaangażowało prywatnych detektywów aby ustalili, czy
lokatorzy mieszkań socjalnych
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która ma umożliwić partiom politycznym utworzenie rządu w ciągu
trzech miesięcy od wyborów. Jeśli
nie uda się tego zrobić, nowe wybory mają zostać zorganizowane
automatycznie. Przewodniczący
VB Tom Van Grieken powiedział:
„Jeśli partiom politycznym nie
uda się uformować większości w
rozsądnym czasie i nie utworzą
koalicji, to należy przeprowadzić
nowe wybory, a obywatele muszą
wziąć sprawy w swoje ręce”.
vlaamsbelang.org

Strefa rowerowa
w Mechelen

Nowe wybory po trzech
miesiącach bez rządu

Od końca października 179 ulic w
obrębie ringu tworzy w centrum
Mechelen strefę rowerową, teren przyjazny dla rowerów, który
składa się z sieci połączonych ulic
rowerowych. Maksymalna prędkość w strefie rowerowej wynosi
30 km/h dla wszystkich użytkowników dróg. Na ulicy rowerowej
zabrania się wyprzedzania rowerzystów, dlatego wszystkie pojazdy
silnikowe muszą zawsze pozostawać za rowerzystami.
mechelen.be

Vlaams Belang przedstawił propozycję zmiany art. 46 Konstytucji,

Opracowała: Karolina Morawska

Ta decyzja otworzyła drogę rządowi flamandzkiemu, który chce
skorzystać z usług prywatnych
detektywów. „Dołożymy wszelkich
starań, aby każde towarzystwo
budownictwa społecznego we
Flandrii mogło odwołać się do takich działań – powiedział minister
Matthias Diependaele.
hln.be

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
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„Joden kwartier” w Antwerpii cz. II
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.

Dzielnica żydowska
Wielowiekowa emigracja miała
ogromny wpływ na świadomość
antwerpskich Żydów. Przez te
wszystkie lata z niechcianych i
nieakceptowanych imigrantów
czy politycznych uchodźców, zajmujących się pokątnie handlem
diamentami, Żydzi stali się przedstawicielami wszystkich klas społecznych: od najemnych robotników, poprzez sklepikarzy, aż do
lekarzy i bankierów.
Większość ortodoksyjnych żydów,
którzy osiedlili się w Antwerpii po
II wojnie światowej, pochodziła z
Polski i Węgier. Później dołączyli do nich Żydzi z Rosji, Gruzji,
Ameryki i Izraela. Dzisiaj ortodoksyjni żydzi tworzą w mieście
mniejszość, choć rzucają się w
oczy swoim stylem życia, wyglądem i ubiorem wyjętym żywcem
z XIX-wiecznej Polski.
W podzielonej religijnie wspólnocie mieszka ich obecnie około 20
tysięcy, ale z roku na rok jest ich
coraz mniej. Po Nowym Jorku,
Londynie i Jerozolimie jest to
największe skupisko ultra-ortodoksyjnych żydów na świecie.
Część z nich, zajmując wysokie

stanowiska, na przykład w bankowości, zasymilowała się bardziej z
sąsiedzką nieżydowską społecznością. Ich dzieci nawiązały kontakty
z rówieśnikami pochodzącymi z
innych środowisk.
Powyższy trend nie dotyczy oczywiście ortodoksyjnej części Żydów,
którzy przez wieki pozostali właśnie tacy, jakich znamy ze starych
rycin czy fotografii. Przyodziani w
czerń, z brodami i pejsami, najczęściej w jarmułkach, czarnych kapeluszach czy futrzanych czapach.
Ortodoksyjny żyd to taki, który
rygorystycznie przestrzega zasad
swojej wiary, któremu jego religia
– judaizm wyznacza sposób postępowania i sposób życia. Dla niego
wiara jest celem najwyższym oraz
wyznacznikiem wszelkich norm,
zasad i dotyczy każdej dziedziny
życia.
Od czasów II wojny światowej tereny w Antwerpii, zamieszkiwane
przez Żydów znacznie się skurczyły. Obecnie jest to obszar około
dwudziestu ulic od dworca centralnego poprzez Pelikaanstraat,
Lange Leemstraat, Stadspark aż
do Belgielei. Mieszczą się tam
szkoły religijne i synagogi, or-

ganizacje charytatywne i stowarzyszenia, koszerne sklepiki i restauracje. W kulinarnym świecie
królują znakomite serniki i chałki
wypiekane od setek lat według tej
samej, niezmienionej receptury.
Może dlatego mają tak niepowtarzalny smak.
Tutaj wszechobecny język jidysz
nikogo nie dziwi. Zresztą Żydzi
posługują się wieloma językami.
Znają jidysz, hebrajski, francuski,
angielski, niemiecki, często polski. I oczywiście niderlandzki, bo
według nakazów rabinatu nauka
tego języka jest obowiązkowa.
Dzielnica żydowska w Antwerpii
nazywana bywa „Joden kwartier”
lub „Kleine Warschau”, ponieważ
znaczną część jej mieszkańców
stanowią przybysze ze wschodniej części naszego kontynentu.
Mieszkają tutaj Żydzi z całego
świata, z różnych grup religijnych,
z których każda ma swoją odrębną szkołę religijną i synagogę. W
piątkowe wieczory, kiedy przychodzi czas odpoczynku, rozbłyskują
szabatowe świece.
Szabat to najważniejsze żydowskie
święto – czczenie dnia, jakim jest
sobota. Żydzi uważają ten dzień za
dar przyznany od Boga. Szabat zaczyna się w piątkowy wieczór wraz
z zachodem słońca. Matka zapala
szabasowe świece, ojciec odmawia
modlitwę, cała rodzina zbiera się
przy stole i wspólnie spożywa posiłek. Szabat kończy się w sobotę
wraz z zachodem słońca, bowiem
w kalendarzu żydowskim dni liczy
się zawsze od wieczora do wieczora.
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Gdy następuje niedzielny poranek, żydowscy sklepikarze otwierają swoje sklepy, a dzieci biegną
do szkoły. Rozpoczyna się dla nich
kolejny tydzień.

Przyszłość…
Żydzi tracą swoje miejsca pracy w
sektorze diamentowym na rzecz
Hindusów, i przestali być monopolistami na diamentowym rynku.
Zaczynają opuszczać Antwerpię.
W ślad za młodymi, którzy w tym
mieście nie widzą dla siebie miejsca, wyjeżdżają i starzy. Pierwsi
jadą na studia i już nie wracają.
Drudzy albo podążają za dziećmi,
albo wyjeżdżają do Izraela. I też
nie wracają. Zarówno pierwsi,
jak i drudzy nie widzą dla siebie
w Antwerpii żadnych perspektyw.
Wspaniałe diamentowe czasy już
minęły, a wraz z nimi gwarancja
zasobnego życia.

Coraz częściej w środowisku
żydowskim słychać głosy, że
Antwerpia nie jest już dla nich bezpieczną przystanią. Wprawdzie
stan bezpieczeństwa dzielnicy żydowskiej nie jest zły, ale strach ma
coraz większe oczy. W ostatnich latach w Belgii, a także w Antwerpii,
dramatycznie wzrósł poziom antysemityzmu oraz werbalnych i fizycznych ataków na Żydów, którzy
nie czują się bezpieczni w mieście,
przez wieki będącym
ich domem.
Ortodoksyjni mieszkańcy „Joden kwartier” coraz częściej
zadają sobie pytanie:
czy w czasach, kiedy
coraz więcej dziedzin
życia podporządkowanych jest technologii, antwerpska en-
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klawa żydowska ma rację bytu? W
jaki sposób Żydzi mają funkcjonować w tym zwariowanym niekiedy
świecie, aby nie utracili niczego ze
swojej tożsamości, zachowali swoje tradycje i byli wierni poglądom
religijnym? W jaki sposób mają
żyć? To trudne pytania, a odpowiedzi są jeszcze trudniejsze.
Anna Janicka
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Koncert zespołu “Let’s dance”
w kwaterze głównej NATO

Let’s dance Antwerpen

+32 485 62 84 98

K arolina - POMOC
(+32) 489 931 951
Karolina Koperska
✓ sprawy administracyjne
✓ tłumaczenia w urzędach,
placówkach publicznych,
ubezpieczalnie prywatne itd
✓ LIMOSA, zezwolenie na pracę
w Belgii
✓ pożyczki w bankach, kredyty
hipoteczne
✓ zakup auta: kredyt, leasing
firma lub na osobę prywatna
✓ pomoc z wynajmem/kupnem
mieszkania, domu, garażu
✓ Oraz wiele innych...

TU
ZNAJDZIESZ
POMOC

,

IA,TECZNE:
DANIA SW
.

-ryba smazоa
-ryba po , grecku
~
-salatki sledziowe
, liny
,
-wed
ia,teczne
sw
~
ki
w
ró
su
i
i
-salatk
-pierogi z mie,sem grzybami
i
-pierogi z kapusta,
-ciasto
zysmaków
i wiele innych pr
,
swia,tecznych ...
Otwarte:
wtorek - sobota: 10 - 20
niedziela: 10 - 16

Zamówienia na dania
i produkty świąteczne przyjmujemy
od 1 do 15 grudnia
Zdrowych, spokojnych
rodzinnych świąt
Bożego Narodzenia
życzy sklep
„U KOWALA”

Van Breestraat 39
2018 Antwerpia
gsm 0484 900 756
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Przegląd prasy polskiej
Nowe zasady
wystawiania faktur
Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę
VAT do paragonu wyłącznie pod
warunkiem, że na tym paragonie
znajdzie się NIP nabywcy.

za zsumowane przestępstwo kradzieży, aby byli karani surowiej.
Wystarczy, by policjant sporządził
notatkę z wykroczenia, a każde nazwisko przyłapanego na kradzieży
trafi do rejestru złodziei.
polsatnews.pl

Powyższa zmiana ma przeciwdziałać nadużyciom polegającym
na wystawianiu faktur, które nie
miały odzwierciedlenia w stanie
faktycznym. Dokumenty były wystawiane do paragonów, których
właściciele nie byli rzeczywistymi
nabywcami usługi lub towaru.
alebank.pl

Pensja minimalna
w górę

Powstanie Centralna
Informacja Emerytalna

Wzrost najniższej płacy obejmie
także stawkę godzinową wypłacaną osobom zatrudnionym na
podstawie umowy o dzieło, czy
umowy zlecenia. W tym przypadku ustawa określa minimalną
stawkę płaconą za godzinę pracy.
W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 14,70 zł brutto
za godzinę pracy, czyli 12 zł netto
(przy umowie o dzieło) i 9 zł (przy
umowie zleceniu).

Powołanie do życia CIE uprości
proces informowania ubezpieczonych o stanie ich kont, a także
spowoduje, że będzie on bardziej
efektywny. Wszystkie listy – jeśli
będzie takie życzenie oszczędzającego – będą doręczane do ubezpieczonego w wersji elektronicznej
na jego konto.
CIE będzie gromadziła informacje
o emeryturach, zbierała dane ze
wszystkich kont, planów emerytalnych i dostarczała informacji o
stanie kont emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia.
kadry.infor.pl

Kieszonkowcy trafią
do rejestru złodziei
Wchodzi w życie nowelizacja kodeksu wykroczeń wprowadzająca
tzw. rejestr złodziei. Elektroniczny
rejestr wykroczeń przeciwko mieniu ma służyć policji, prokuraturze i sądom. Wszystko po to, by
złodzieje recydywiści, popełniający drobne kradzieże w różnych
miastach, nie odpowiadali jedynie
za pojedyncze wykroczenia, lecz

1 stycznia 2020 r. zostanie podniesiona pensja minimalna. Osoby
zarabiające najniższą krajową
(zatrudnione na umowie o pracę
na pełen etat) będą otrzymywać
wynagrodzenie wynoszące 2600
zł brutto, czyli 1877 zł netto.

Według portalu Money.pl, który powołuje się na wyliczenia
Federacji Przedsiębiorców
Polskich, w 2020 roku stawka godzinowa wyniesie przynajmniej
15,30 zł brutto.
gloswielkopolski.pl

Zielone tablice
rejestracyjne
Od 1 stycznia 2020 r. na polskich drogach pojawią się
samochody z zielonymi
tablicami rejestracyjnymi
(czarne numery na zielonym tle). Będą one wydawane podczas rejestracji
pojazdów elektrycznych
oraz napędzanych wodo-

rem. Zostanie również wprowadzony nowy znak legalizacyjny: z
obwódką w kolorze czerwonym
dla pojazdów elektrycznych i z
obwódką w kolorze żółtym dla
pojazdów zasilanych wodorem.
Zielony kolor pojawił się już na
profesjonalnych tablicach rejestracyjnych. Znaki wytłoczone na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej
są w kolorze zielonym, na białym
tle. Składają się one z wyróżnika
województwa, powiatu i numeru,
który rozdzielony został literą „P”.
Profesjonalna rejestracja pojazdów ułatwia pracę m.in. naukowcom, producentom, inżynierom
z instytutów badawczych oraz
sprzedawcom nowych samochodów, którzy udostępniają je swoim
klientom do jazd testowych.
rankomat.pl

Zatory płatnicze
– zmiany w prawie
Od 1 stycznia 2020 roku wchodzi
w życie kilka istotnych zmian
prawnych mających ograniczyć
powstawanie zatorów płatniczych.
Jedną z najważniejszych modyfikacji jest skrócenie czasu do 60
dni na zapłatę dla firm większych
w relacjach z mniejszymi. Ponadto
zostanie skrócona – do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury – zapłata w relacji, której dłużnikiem jest podmiot publiczny.
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Kolejnym rozwiązaniem jest przeniesienie nacisku na dłużnika,
który w relacji „średnia firma
– średnia firma” będzie musiał
udowodnić, że termin zapłaty nie
był rażąco nieuczciwy. Od 2020
roku, jeśli termin zapłaty będzie
przekraczał 120 dni, wtedy wierzyciel będzie mógł odstąpić lub
wypowiedzieć umowę.
Zatory płatnicze mają zostać ograniczone również za pomocą nakładania kar pieniężnych przez
Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Kara pieniężna
nie będzie na pewno nakładana
na dłużników, którzy zalegają ze
spłatą zobowiązania, ponieważ
oni również oczekują na wpłatę
od własnych kontrahentów, spóźniających się z zapłatą.

Rozrastamy sie w
regionie
Waasland,
Antwerpia i Gent

LEPSZA

FIRMA SPRZATAJACA

W SYSTEMIE dienstencheques

DLA KLIENTA
I DLA PERSONELU

T 0484 57 78 49
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SZUKASZ NOWEJ PRACY NA
SWIETA?
Chetnie wykonujesz prace domowe i
chetnie pomagasz innym?
Skontaktuj
sie z nami

www.poetsdienst-vanosta.be

Następną zmianą jest podniesienie stawek odsetkowych za
opóźnienia w transakcjach handlowych z 9,5% do 11,5%, a także
utworzenie prawa do ulgi na złe
długi w PIT i CIT dla firm, które
nie otrzymują zapłaty w wyznaczonym terminie.
Zatory płatnicze mają być ograniczane także za pomocą bardziej
zróżnicowanych rekompensat za
poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności. W tej
chwili jest to kwota 40 euro. Od
1 stycznia 2020 roku pojawią się
trzy różne progi, tak więc będzie
to kwota: 40 euro w chwili, gdy
świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł,
70 euro w chwili, gdy świadczenie
pieniężne mieści się w przedziale
od 5000 do 50 tysięcy złotych,
100 euro w chwili, gdy świadczenie pieniężne jest równe lub przekracza 50 tysięcy złotych.
invesystem.pl
Opracowała: Katarzyna
Frankowska

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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Antwerpia od A do Z
Każdy, kto mieszka w Antwerpii, ma swoje ulubione miejsca, czasem może nawet o
tym nie wie. Są to miejsca, do których lubimy chodzić, gdy mamy wolny dzień, albo
gdy chcemy się spotkać ze znajomymi. Są to bardzo różne miejsca – park, kawiarnia,
sklep, kościół. Jest to zupełnie normalne, bo przecież każdy z nas jest inny i dlatego
lubimy różne miejsca.

A kto z naszych znajomych lubi te
same miejsca, co my? Możemy to
w bardzo prosty sposób sprawdzić.
Podczas spotkania towarzyskiego
wystarczy ich zapytać o ich ulubione miejsca w Antwerpii. Niech
każda z osób wymieni pięć-sześć
miejsc. A gdy odwiedzają nas
przyjaciele lub rodzina, to które
miejsca im pokazujemy? Dokąd
naszych gości zabieramy na obiad,
na kawę, na zakupy? W ten sposób każdy z nas, mniej lub bardziej
świadomie, tworzy swój własny
przewodnik po mieście lub regionie, w którym mieszka.
Ja oczywiście też mam swoje ulubione miejsca i dziś o takich opo-

wiem. Nie jestem nadzwyczajnie
oryginalna i na pewno niektóre z
nich znasz. Jest to alfabetyczny i
bardzo subiektywny przewodnik
po Antwerpii, czyli moje miasto
od A do Z.

sta, nacieszyć oczy zielenią, której
w centrum Antwerpii jest jak na
lekarstwo.
jak Centraal Station – zabytkowy dworzec główny
w Antwerpii, który już ponad sto
lat pełni swoją funkcję i zachwyca
podróżnych.
jak het diamantkwartier,
czyli diamentowa dzielnica
w Antwerpii tuż obok dworca, bo
Antwerpia to światowe centrum
obróbki i handlu diamentami.
jak het Eilandje – dzielnica
w północnej części miasta.
Nowoczesna, modna i tak inna od
pozostałych dzielnic.
jak Frites Atelier – miejsce,
w którym zjesz niesamowi-

C

A

D

B
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jak Den Antigoon restauracja w centrum blisko
muzeum Het Rubenshuis. Warto
przyjść z dziećmi, bo jest tu ciekawe menu dla dzieci i duży wybór
naleśników.
jak den Botaniek zwany
też Plantentuin, czyli ogród
botaniczny, który znajduje się w
centrum Antwerpii blisko ulicy
Meir. Miejsce, gdzie można przez
chwilę odpocząć od zgiełku mia-
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dziesz tam wracać. Pyszne jedzenie, wyjątkowa atmosfera i widok
z tarasu – tylko tyle i aż tyle.
jak łazanki, które kupisz w
polskim sklepie Biedronka
przy ulicy Carnotstraat 72. To jeden z wielu polskich sklepów w
Antwerpii.
jak Meir, główna ulica handlowa. Na niej zawsze jest
bardzo tłoczno. Największe i najbardziej znane sklepy znajdziesz
właśnie tu – przy Meir.
jak Ni Shifu restauracja
chińska, która oferuje dania kuchni syczuańskiej. Bardzo
dobre jedzenie i świetna lokalizacja.
jak O-CORTADO, kawiarnia
w centrum Antwerpii. Tu
można sobie zamówić „selfieccino”, czyli cappuccino lub latte na
którego piance jest selfie tego, kto
tę kawę zamówił.
jak het Paleis op de Meir,
jeden z najpiękniejszych budynków ulicy Meir, obecnie tylko
częściowo dostępny dla turystów
i tylko dlatego, że na parterze w
jednym ze skrzydeł mieści się restauracja Cafe Imperial, a w drugim sklep The Chocolate Line
– Dominique Persoone. Już od
progu czujesz w nim niebiański
zapach czekolady.
jak Roxy Antwerp, klub nocny w którym przetańczysz
całą noc.
jak Het Steen – antwerpski
zamek z kamienia, najstarszy budynek w mieście. O tym

Ł

M
te frytki, a sos bazyliowy smakuje
bosko i wygląda jak miętowe lody.
Lokal, który wymyślił i stworzył
Sergio Herman, kucharz i restaurator o którym przeczytasz w
Wikipedii.
jak Grote Markt – Rynek
Główny otoczony zabytkowymi kamieniczkami. Na środku znajduje się fontanna Brabo,
a największy budynek przy rynku
to oczywiście ratusz z XVI wieku
– Stadhuis.
jak het Havenhuis, czyli
obecna siedziba zarządu
portu. Budynek niezwykły i imponujący, który zaprojektowała
Zaha Hadid, światowej sławy architektka.
jak Info toerisme, czyli informacja turystyczna mieszcząca się w jednej z zabytkowych
kamienic koło ratusza. Warto
tam zajrzeć, bo można uzyskać
informacje o imprezach i wydarzeniach kulturalnych, kupić pamiątki i otrzymać bezpłatną mapę
Antwerpii.
jak Jan Plezier, to statek wycieczkowy, którym można
wybrać się w rejs po antwerpskim
porcie. Szczegóły na stronie http://
www.janplezier.be/en/
jak katedra, czyli De OnzeLieve-Vrouwekathedraal –
Katedra Najświętszej Marii Panny,
obiekt wpisany na Listę UNESCO,
jeden z największych kościołów
na świecie.
jak Lazy Jack – restauracja,
która mieści się niedaleko
het Havenhuis. Uwierz mi, że bę-
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zabytku przeczytasz w każdym
przewodniku. Musisz go zobaczyć.
jak Theaterplein. Nie tylko
sam plac mnie zachwyca,
ale i targ, który odbywa się w tym
miejscu w każdą sobotę. Ten targ
ma nawet swoją nazwę – Exotische
Markt czyli Targ Egzotyczny, bo
można tu kupić nie tylko świeże
warzywa i owoce, ale też lokalne
produkty a także specjały kuchni
tureckiej, marokańskiej i innych
krajów, głównie śródziemnomorskich.
jak universiteitsbuurt, czyli dzielnica uniwersytecka
w Antwerpii. Spacer po dzielnicy
uniwersyteckiej to jak podróż w
czasie. Tu znajduje się beginaż,
kościół św. Jakuba, w którym jest
pochowany Rubens.
jak De Witte Lelie, mały
luksusowy hotel w historycznej części miasta. Piękne
wnętrza i obsługa na najwyższym
poziomie.
jak niewiadoma z równania
matematycznego: tu każdy
wpisuje swoje ulubione miejsce.
jak Yes, salon fryzjerski w
centrum handlowym Grand
Bazar tuż obok De Groenplaats.
jak zoo, czyli ogród zoologiczny w Antwerpii. Szczególnie
polecam wizytę w okresie bożonarodzeniowym, bo wtedy odbywa
się w nim coroczny chiński festiwal światła.
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A jakie są twoje ulubione miejsca
w Antwerpii?
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Z życia polskiej szkoły
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim
uczniom naszej szkoły i ich rodzinom oraz naszym wiernym przyjaciołom
samych radosnych przeżyć przy świątecznym stole, wewnętrznego
spokoju, wytrwałości i radości oraz Błogosławieństwa Bożego.
Niech magia Świąt Bożego Narodzenia wypełnia ciepłem wszystkie mroźne
zimowe dni, a Nowy Rok 2020 niech niesie ze sobą
jedynie szczęście i pomyślność.
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!!
– Grono Pedagogiczne i pracownicy Szkoły Polskiej w Antwerpii

III edycja akcji „Zapal znicz na polskiej mogile!”
Listopad jest miesiącem zadumy nad życiem i śmiercią. Jest to czas wspominania tych, których nie ma już wśród nas. By pokazać naszą nieustającą
pamięć o żołnierzach walczących w czasach II wojny światowej, oddających
swe życie za wolność nie tylko własnej ojczyzny, ale i całej Europy, uczniowie
i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w III edycji corocznej akcji „Zapal
znicz na polskiej mogile!”.
Celem organizowanego przez nas projektu jest oddanie hołdu bohaterom
polskim – zarówno poległym na polu bitwy, jak i zmarłym już po wojnie
weteranom, spoczywającym na cmentarzach we wszystkich zakątkach
świata. Do Akcji przyłączyło się już 20 szkół polskich poza granicami kraju.
Dokumentacja fotograficzna w formie prezentacji jest dostępna na stronie
internetowej naszej szkoły www.antwerpia.orpeg.pl.

Dzień Dla Niepodległej w naszej szkole
Dnia 11.11.1918 r., po 123 latach zaborów i nieobecności na mapach Europy, nasz kraj odzyskał wyczekiwaną
niezależność i suwerenność. Od tej pory 11 listopada to data szczególna dla każdego Polaka.
W Szkole Polskiej w Antwerpii Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy w sobotę 9 listopada całodniowym projektem, który z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

Malowanie koszulek patriotycznych
Na początku zebraliśmy się na niezwykłych warsztatach, w czasie
których nasi uczniowie zmienili się w projektantów mody! Ich
zadaniem było wymyślenie i wykonanie w grupach koszulek,
ukazujących, czym dla nich jest Narodowe Święto Niepodległości,
patriotyzm oraz jakie są ich uczucia związane z Ojczyzną. Dzieci
z zapałem zabrały się do pracy. Z zaangażowaniem kreśliły na
kartkach swój autorski pomysł, dyskutowały, który z proponowanych przez członków grupy wzorów jest najlepszy, i własnoręcznie nanosiły wybrane motywy na koszulki. Jak już wiemy,
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kreatywność naszych uczniów nie zna granic, dlatego też wyniki prac były zachwycające i przeszły nasze
najśmielsze oczekiwania. Koszulki, wykonane przez dzieci, były tak piękne, oryginalne, wielobarwne i
pełne polskich symboli narodowych, że poprosiliśmy, aby każda grupa wybrała osobę, która ubrana w ich
„dzieło” weźmie udział w kolejnym etapie naszego czczenia Narodowego Święta Niepodległości:.

Piosenka dla Niepodległej
Nauczyciele oraz ich podopieczni zgromadzili się w jednej z sal, gdzie do autorskiego filmu karaoke, stworzonego przez koordynatorki projektu, wspólnie odśpiewali piosenkę „Niepodległa niepokorna” Głośne,
donośne…
„Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest.
Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc.
Niepodległa, niepokorna już nie zniknie nigdy z map,
Bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska, Polska ma.”.
…odbiło się echem od murów naszej szkoły i było świadectwem, że mimo przebywania za granicą, życia
na obczyźnie, pamiętamy, skąd się wywodzimy, a w naszych sercach zawsze jest miejsce dla Niepodległej.

Questing patriotyczny
W międzyczasie uczniowie z klasy 7a wzięli udział w nowatorskiej zabawie, która ostatnimi czasy podbija
świat gier terenowych – w Questingu patriotycznym. Nasza gra była luźno oparta na tradycyjnych podchodach. Osoby, biorące w niej udział dostały instrukcję z rymowanymi zagadkami, związanymi z naszą szkołą,
których rozwiązanie było wskazówką, prowadzącą ich do miejsca ukrycia zadań, które musieli wykonać,
by dojść do nagrody. Zadania te, ściśle dotyczące Polski i jej niepodległości, przyniosły uczestnikom wiele
zabawy i radości, utrwalając przy okazji ich wiedzę z zakresu historii i języka polskiego. Któż bowiem nie
lubi uczyć się przez zabawę i śmiech? Z pewnością nie nasi uczniowie!!!

Zmiana lokalizacji szkoły
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że po długich staraniach uzyskaliśmy nową lokalizację
dla naszej ciągle rozwijającej się szkoły. Zmiana ta w istotny sposób poprawi warunki organizacji zajęć
i da możliwość rozwoju placówki w perspektywie przyszłości.
Zajęcia dydaktyczne w nowym miejscu rozpoczną się już w pierwszym dniu zajęć po feriach świątecznych, tj. 8 stycznia 2020 roku, zgodnie z obecnym planem lekcji.
Nowy adres to:
ST-LUCAS KSO ANTWERPEN
Sint-Jozefstraat 35 a
2018 Antwerpen

Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły.
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Polak roku w Belgii
We wtorek 12 listopada podczas uroczystej gali nastąpiło
wręczenie nagród Polak Roku 2019.
Oto laureaci:
Polak Roku 2019 – Katarzyna Radomska
Nagroda Polonii – Dirk Verbeke
Nagroda Internautów – Aneta Jouvray
Nagroda specjalna Ambasadora i Prezesa RPB – Andrzej Pakulski
Gratulujemy!

Fot. Jacek Piątek

POLSKIE DUSZPASTERSTWO W ANTWERPII
GROTESTEENWEG 650, 2600 BERCHEM
OKRES BOŻEGO NARODZENIA

24.12.2019

– o godz. 21.20 – czuwanie i wspólne kolędowanie przed pasterką
– o godz. 22.00 – Pasterka
25.12.2019 – Boże Narodzenie – msza św. o godz. 09.00 i 13.00
– Sint - Niklaas o godz.11.00 - Grote Markt
26.12.2019 – św. Szczepana - msza św. o godz. 19.00
28.12.2019 – msza św. o godz. 18.30
29.12.2019 – Świętej Rodziny - msza św. o godz. 09.00 i 13.00
31.12.2019 – msza św. o godz. 19.00, po mszy adoracja na zakończenie starego roku
ze śpiewem Te Deum
NOWY ROK 2020
01.01.2020
– św. Bożej Rodzicielki - msza św. o godz. 13.00 i 18.00
03.01.2020
– I piątek miesiąca – kolędowanie o godz. 18.30 msza św. o godz.19.00
04.01.2020
– I sobota miesiąca - msza o godz. 18.30
05.01.2020
– II niedziela po Narodzeniu Pańskim – msza św. o godz. 09.00 i 13.00
06.01.2020
– Objawienie Pańskie – msza św. o godz. 09.00 i 13.00
11.01.2020
– wspólne kolędowanie po mszy św. o godz. 18.30
12.01.2020
– Niedziela Chrztu Pańskiego - msza św. o godz. 09.00 i 13.00
(koniec okresu Bożego Narodzenia)
OKRES ZWYKŁY
18.01.2020
– czuwanie z Janem Pawłem II z młodzieżą o godz. 18.00, po msza św.
19.01.2020
– druga niedziela zwykła, msza św. o godz. 09.00 i 13.00
– Sint - Niklaas msza św. o godz.11.00
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Dodaj swoje

ogłoszenie drobne

wysyłając e-mail na adres:
antwerpiapopolsku@gmail.com
W temacie wiadomości wpisz
„ogłoszenie drobne”
Sprzedam samochód
Mercedes E270 rocznik 2005,
automat. Przebieg 186000.
Stan idealny, cena 4500 euro.
Tel. +32 488 79 43 83
lub migene@outlook.com
Mieszkanie do wynajęcia
od właściciela
- spokojna dzielnica
Deurne granica z Borsbeek
- po generalnym remoncie,
nowa kuchnia i łazienka,
2 sypialnie, duży salon, balkon
- 1 piętro, */-95m2
- kontrakt na 3 lata, gwarancja 3
miesiące
- dla rodziny, bez zwierząt
- 750 euro + elektryka, gaz,
woda, internet
Wynajmę na długi termin
Tel. 0485 850 499
Andrzej (winda)

REKOLEKCJE ADWENTOWE

"Któredy do nieba?"
13-15.12.2019

JEŚLI NIE ZATROSZCZYŁEŚ/AŚ SIĘ JESZCZE O SWOJE ZBAWIENIE,
A MASZ CZAS TO ZAPRASZAMY NA PRZEPIĘKNĄ UCZTĘ DUCHOWĄ.
WEŹ UDZIAŁ W REKOLEKCJACH. WSTĘP WOLNY!

piątek

18.00 - Różaniec
18.30 – Msza św.
z nauką ogólną

poprowadzi:

KS. PROF. ROBERT
SKRZYPCZAK

sobota

18.00 - Różaniec
18.30 – Msza św.
z nauką ogólną

niedziela

09.00 – Msza św. – z nauką ogólną
11.00 - Msza św. – w Sint Niklaas
13.00 – Msza św. – z nauką ogólną, po
Mszy nauka dla młodzieży przygotowującej sie do Sakramentu Bierzmowania

Polskie Duszpasterstwo Polonijne w Antwerpii - Grotesteenweg 650, 2600 Berchem
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Ogłoszenie upadłości to
rozwiązanie NIE tylko dla dużych
przedsiębiorstw
Z upadłością kojarzone są zazwyczaj duże przedsiębiorstwa. Niektórzy zastanawiają
się, czy ogłosić upadłość mogą także osoby fizyczne, prowadzące np. jednoosobową
firmę budowlaną lub zakład fryzjerski?

Odpowiedzi na to pytanie udzielają nam przepisy kodeksu prawa
gospodarczego w znowelizowanej
w roku 2018 księdze dotyczącej
niewypłacalności firm.
Przepisy kodeksu stosuje się do
dłużników, będących przedsiębiorcami, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Kodeks definiuje
przy tym przedsiębiorcę jako
osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej,
której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, prowadzącą
we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową. Tym
samym nie tylko duże spółki, ale
także i osoby fizyczne – jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący
dowolny rodzaj działalności gospodarczej lub zawodowej – mogą ogłosić upadłość.

Sąd ogłosi upadłość, jeżeli niewykonanie zobowiązań przez dłużnika ma charakter trwały albo gdy
oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli.

do sądu o stwierdzenie upadłości
danego przedsiębiorcy i zaspokoić swoją wierzytelność w drodze
sprzedaży ewentualnych aktywów
osoby prowadzącej działalność.

Kto może
zgłosić upadłość?

WAŻNE: W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dochodzi do
zlania się majątku osobistego z
majątkiem firmy, co oznacza, że
przepadkowi ulegną wszelkie rzeczy ruchome oraz nieruchomości
należące do osoby zadłużonej niezależnie od tego, czy były kupione
„na firmę” czy prywatnie.

Do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości uprawniony jest
sam dłużnik a także każdy z jego
wierzycieli oraz Prokurator.
Przedsiębiorcy, którzy znajdują się
w trwałej niezdolności do opłacania np. składek (Partena, Acerta,
etc), podatku dochodowego, ewentualnych dostawców czy innych
wierzycieli, stają w obliczu pytania
„co dalej?”. Z pewnością decyzja o
złożenie wniosku o upadłość nie
jest prosta, ale często okazuje się,
że jest to najlepsze rozwiązanie,
aby uwolnić się od spirali zadłużenia.
Także wierzyciele, którzy wykorzystali już inne możliwości odzyskania swojej wierzytelności – np. poprzez ustalenie planu spłat, który
nie jest respektowany przez dłużnika – w celu ochrony własnych
interesów mogą wnieść wniosek

Oczywiście prawo w art. 1408
CJ ogranicza możliwość zajęcia
pewnych dóbr, ale komputer, telewizor, sprzęt audio, samochód,
etc. z wyjątkiem kilku przewidzianych przez prawo sytuacji, zostaną sprzedane, a uzyskana w ten
sposób kwota zostanie rozdzielona
pomiędzy wierzycieli.
Sąd gospodarczy (ondernemingsrechtbank) wyznacza kuratora,
którego zadaniem jest likwidacja
masy upadłościowej celem jak najlepszego zabezpieczenia roszczeń
wierzycieli.

Agnieszka Sità – prawnik, 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. Obecnie pracuje jako prawnik w
Stowarzyszeniu Trampolina vzw.

grudzień 2019 - styczeń 2020

Czy przedsiębiorca
ogłaszający upadłość
może liczyć na
umorzenie zadłużenia?
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DORADZTWO PRAWNE
MEDIACJA DŁUGÓW,
SPRAWY KOMORNICZE ,
RODZINNE, PRACOWNICZE
ORAZ RENTOWO-EMERYTALNE

Jeżeli w trakcie postępowania
upadłościowego, połączonego z
likwidacją majątku, okaże się, że
upadły przedsiębiorca, będący
osobą fizyczną, rzetelnie wykonyBrukselskie Stowarzyszenie TRAMPOLINA vzw/asbl świadczy
wał nałożone na niego obowiązki,
kodeks przewiduje możliwość odusługi doradztwa prawnego oraz pomocy psychologicznej dla Polonii
dłużenia takiego przedsiębiorcy.
mieszkającej w Belgii. W ramach sesji wyjazdowych świadczymy usługi
W takim przypadku sąd może
konsultacyjne z zakresu egzekucji komorniczej, prawa rodzinnego
orzec wobec takiego dłużnika o
oraz prawa pracy teraz TAKŻE W ANTWERPII!
umorzeniu części lub całości jego niezaspokojonych zobowiązań.
Doradca prawny oraz mediator długów przyjmie Cię
Wskazać również należy, iż sądTrampolina
nie
Trampolina
w każdy piątek w
godzinach od 10.00 do 17.00
ASBL
VZW
orzeka o ewentualnym umorzeniu
Adres: Eduard van Steenbergenlaan 46, 2100 Antwerpia.
z urzędu, lecz jedynie na wniosek
Rejestracja telefoniczna: 0495. 28.98.24. pn-pt w godz 9.oo-11.00
upadłego i jedynie wobec uczciwego dłużnika, który nie przyczynił
www.trampolina.be, info@trampolina.be
się celowo do swojej niewypłacalności.

W oddalonym od Antwerpii o 40 km
Geel, trwają przygotowania do 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Impreza odbędzie się tam
po raz drugi. W poprzednim roku szef
sztabu Karolina Wrocławska oraz
prezes stowarzyszenia ProPolonia
Agnieszka Piaścik zadbały o świetną
rozrywkę dla każdego.
Podczas tegorocznego 28 finału WOŚP, który odbędzie się
12 stycznia 2020 r., będą zbierane pieniądze na dziecięcą
medycynę zabiegową. Cała ekipa z Geel przygotowuje się
już do zimowego wydarzenia i planuje wiele atrakcji. Można
na bieżąco śledzić prace sztabu na facebookowym profilu:
WOŚP sztab Geel
Chciałbyś dołączyć do akcji i zostać sponsorem
28 finału WOŚP w Geel?
Prowadzisz własną firmę usługową i chcesz podarować bon
na darmową usługę?
Masz talent i chciałbyś wystąpić przed większą
publicznością?
Skontaktuj się ze sztabem na facebookowym profilu:
WOŚP sztab Geel, bądź drogą mailową
karolina.wroclawska@gmail.com
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Portfolio Day – czyli jak Wwelcome
wspiera przedsiębiorców
Wwelcome pomaga osobom pracującym na etacie, jak również tym, które odważają
się otwierać własne biznesy. I tak oto powstała piękna inicjatywa o nazwie Portfolio
Day. Pomysłodawcą była Karolina Żbikowska, znana ze swojej działalności Tapping
with Karo, a Tom Koppenol – dyrektor, serce i dusza Wwelcome – szybko „podłapał”
pomysł. W sobotę 9 listopada o godzinie 10.00 biuro Wwelcome zamieniło się w salon
piękności, gdzie wspaniała Basia Urbanowska wyczarowywała makijaże osobom,
które były chętne na zdjęcia do wykorzystania przy własnym biznesie.
praszamy wszystkie zainteresowane sesją osoby do kontaktu!
W związku ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia, i z
okazji Nowego Roku 2020, ekipa
Wwelcome i przyjaciele składają
czytelnikom Antwerpia po Polsku
oraz Redakcji Gazety najserdeczniejsze, płynące z głębi serca życzenia zdrowia i pogody ducha od
ucha do ucha!

Idea tego spotkania była prosta:
spotkanie jest za darmo, makijażyści, modelki, fotograficy, twórcy
akcesoriów, wszyscy współtworzą zdjęcia. Jeżeli ktoś wykorzysta zdjęcia do swoich celów promocyjnych: strona internetowa,
portfolio czy choćby social media,
zamieszcza osoby współtworzące
zdjęcie.
Na wydarzeniu pojawiło się bardzo wiele ciekawych osób: poetka
i blogerka Agnieszka Nikiciuk ze
swoją równie niezwykłą siostrą
Olgą Nikiciuk, współpracującą z
firmą Heally, była Kasia Gralak
i zaprezentowała własnoręcznie
wykonane torby pod marką T.
tam Bags, była też Gosia Wnuk,
pasjonatka fotografii, a więc mocna polska ekipa!

Zdjęcia miały miejsce w złoto-jesiennej scenerii parku
Bouckenborg na Merksem. Chris
Nji, właściciel Minibusexpres użyczył nam pięknego Mercedesa do
zdjęć i chętnie woził nas, gdzie
potrzebowaliśmy. Fotograficy dopisali licznie i wciąż jeszcze schodzili się do parku.
Zabawa była wspaniała, nawiązano mnóstwo kontaktów i
stworzono wiele pięknych zdjęć.
Dziękujemy Tara Rei, Crismae
De Joseph i Yunen Tenorio, które również obdarowały nas pięknymi zdjęciami. A ponadto okazało się, że to wydarzenie zrobiło
prawdziwą furorę. Nikt się nie
spodziewał, że przepiękny tzw.
Pałac Ślubów na Borgerhout,
Districthouse Borgerhout udostępni nam swoją siedzibę na następne wydarzenie planowane na
grudzień! Obserwujcie więc nas
na Facebooku @Wwelcome – za-

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
Inne usługi

Grupa wolontariuszy

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
ubezpieczenia

+ rosnący pakiet partnerów *

Taryfa indywidualna

80% ceny członkowskiej

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

Bezoek ons kantoor of bel voor een afspraak
Bredabaan 371, 2170 Merksem
+32 (0)3 484 3141

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

Wsparcie Informacja
Rozwój Współpraca

Bredabaan 371, 2170 Merksem,
tel. 03 484 31 41
www.wwelcome.be,
hallo@wwelcome.be

JANEK BVBA
bezettingswerken
metselwerken
dakwerken
tegelswerken
schilderwerken
gyprocwerken
gevelwerken
elektriciteitswerken
loodgieterijwerken
ramen en deuren

tynkowanie
murowanie
dachy
płytki
malowanie
elewacje
ocieplanie
elektryka
hydraulika
drzwi i okna...

Aannemer
Bouw- en renovatiewerken

10 lat na rynku belgijskim
janek.bvba@gmail.com
+32 484.679.239
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Centrum Biznesu i Administracji
w Belgii
Aktualne wiadomości i zagadnienia prawne związane z działalnością gospodarczą
oraz prowadzeniem firmy w Belgii. Wszystko, co przedsiębiorcy powinni wiedzieć
– zmieniające się przepisy, prawa, zagadnienia administracyjne itp. Doradztwo dla
firm, administracja i księgowość. Kursy i szkolenia.
- zmieniło się miejsce pracy za
granicą,
- zmieniła się podstawa prawna
wykonywania pracy za granicą,
- zmieniły się dane identyfikacyjne lub adres siedziby pracodawcy/działalności.

„Poszukuję
budowlańców z A1”
Często w mediach społecznościowych pojawiają się takie ogłoszenia. Jednak, czy posiadając A1,
można dla kogokolwiek pracować?
Zaświadczenie A1 to istotny dokument dla osób, które przemieszczają się zawodowo na obszarze
UE. Wydawane jest w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu,
dotyczącemu zabezpieczenia społecznego, podlega osoba je składająca oraz poświadczenia, czy dana osoba nie podlega przepisom
dotyczącym opłacania składek w
innym państwie członkowskim.
Zaświadczenie A1 wydawane jest
przedsiębiorcy na „konkretnego
klienta”, na podstawie dostarczonych informacji. W przypadku
jakichkolwiek zmian należy niezwłocznie złożyć wniosek na formularzu US-35.
Formularz ten dotyczy następujących sytuacji:
- praca za granicą nie doszła do
skutku,
- okres pracy zakończył się wcześniej, niż początkowo planowano,

Należy zawsze zadbać o zgodność
ze stanem faktycznym informacji
na zaświadczeniu A1. W ekstremalnych przypadkach możliwe
jest anulowanie zaświadczenia.
Zaświadczenie A1 może zostać
wycofane gdy:
- instytucja innego państwa
członkowskiego zakwestionuje
ten dokument,
- w wyniku postępowania wyjaśniającego lub kontroli.
W obu przypadkach wycofanie
nastąpi, gdy postępowanie wyjaśniające lub kontrola wykażą, że:
- dowody bądź oświadczenia, złożone przez wnioskodawcę na potrzeby wydania zaświadczenia A1, były
niezgodne ze stanem faktycznym,
- doszło do zmiany okoliczności
na podstawie których wydano
zaświadczenie A1, przez co jego
dalsze utrzymywanie nie jest uzasadnione.
Skutkiem anulowania zaświadczenia A1 może być wyłączenie
przedsiębiorcy z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z
okresem wstecznym, konieczność
zgłoszenia go do systemu zabezpieczenia społecznego innego
państwa członkowskiego, oraz

ewentualnego zwrotu otrzymanych świadczeń.
Przedsiębiorca, wykonujący usługi w innym państwie członkowskim, może wykonywać prace
wyłącznie jako podwykonawca.
Jeżeli chcemy wykonywać okazjonalne usługi dla osób prywatnych, należy naliczyć stawkę VAT
według taryf obowiązujących w
Belgii, wystąpić o nadanie (czasowego – na konkretną pracę, bądź
stałego) belgijskiego numeru VAT,
a następnie złożyć kwartalne zeznanie i zwrócić otrzymany VAT.
O belgijski numer VAT należy wystąpić do:
Centrum Buitenland
Kruidtuinlaan 50 Bus 3410
1000 Brussel
E-mail:
foreigners.team1@minfin.fed.be
Tel: 02/577 40 50
Ponadto każdy przedsiębiorca
z krajów UE, przyjeżdżający do
Belgii do pracy, powinien zgłosić się do urzędu gminy, gdzie
będzie czasowo przebywał, i zgłosić miejsce swojego pobytu. Nie
zostanie on zameldowany, lecz
otrzyma dokument „bijlage 3 ter”.
Obowiązkowi temu nie podlegają
osoby przebywające w hotelu, hostelu, bądź na kempingu.

Ważne dla sektora
budowlanego
Od 1 stycznia 2019 r., decyzją rządu flamandzkiego, został zniesiony obowiązek kontroli i atestacji
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wiedzy zawodowej związanej z
budownictwem. Co to oznacza w
praktyce? Firmy budowlane mogą
dokonać rejestracji w KRS (KBO)
wszystkich rodzajów działalności
związanych z budową i renowacją
budynków, bez dalszej weryfikacji wiedzy zawodowej. Jednym
słowem kontrola umiejętności
przedsiębiorczych nie jest już konieczna.
Od 1 stycznia 2019 r. możemy
uzupełnić zakres wykonywanych
przez naszą firmę prac o wszystkie
prace budowlane bez uprzedniego
przedłożenia atestów uprawniających nas do wykonywania tychże
prac (np: malowanie, tapetowanie,
prace elektryczne, prace hydrauliczne...).
Firmy jednoosobowe mogą to zrobić „od ręki”, dopisując usługi w
KRS (KBO). Spółki kapitałowe i
bez kapitału muszą najpierw dopasować zakres działalności w
akcie powstania i notarialnie opublikować to w belgijskim dzienniku ustaw (Belgische staatsblad),
a dopiero później uzupełnić zapis
w KRS (KBO).

Obowiązek wstrzymania
części należności w
sektorze budowlanym
(art. 30bis i 30ter)
Co oznacza obowiązek wstrzymania części należności?
Klienci, kontrahenci i podwykonawcy, którzy wykonują czynności
opisane poniżej, muszą sprawdzić,
czy ich kontrahenci lub podwykonawcy mają zadłużenie socjalne
lub podatkowe. W takim przypadku muszą wstrzymać określony procent kwoty faktury i przekazać ją do Urzędu Ubezpieczeń
Społecznych – RSZ (w przypadku długów społecznych) lub do
Urzędu Podatkowego – FOD
Financiën (w przypadku długów
podatkowych).

Przepisy dotyczące obowiązku potrącenia oraz odpowiedzialności
solidarnej dotyczą:
- prac związanych z nieruchomościami: budowy, remontu,
rozbiórki, napraw, konserwacji,
wykończenia, sprzątania, robót
ziemnych, architektury krajobrazu, z wyjątkiem niektórych
rodzajów działalności rolniczej,
ogrodniczej i leśnej,
- dostawy betonu towarowego,
- nadzoru, monitorowania, nadzoru i ochrony majątku ruchomego lub nieruchomości, nadzoru zapobiegawczego i / lub
zdalnego monitorowania osób,
towarów i / lub instalacji, z pomocą lub bez pomocy środków
technologicznych, zarządzania
centrum ratunkowym, transportu pieniędzy, zarządzania
centrum liczenia pieniędzy,
- prac w sektorze mięsnym: rozbioru, przetworów mięsnych,
produktów mięsnych i uboju
zwierząt kopytnych, drobiu i
królików, odbioru żywych zwierząt, przechowywania (chłodniczego), dystrybucji (logistyka),
Usługa online kontroli obowiązku odliczenia pokazuje, czy belgijski kontrahent ma zobowiązania społeczne i / lub podatkowe.
Wystarczy wpisać numer VAT
kontrahenta i zobaczyć wynik.
Jeśli musisz dokonać odliczenia
na fakturze, system skieruje Cię
do odpowiednich usług Krajowego
Urzędu Ubezpieczeń Społecznych
(RSZ) i Urzędu Podatkowego (FOD
Financiën).
Jest to bardzo ważne, ponieważ
jako klient możesz być odpowiedzialny za spłatę zadłużenia
swojego kontrahenta z tytułu
zabezpieczenia społecznego do
100% całkowitej ceny robót i za
zobowiązania podatkowe swojego
kontrahenta, ograniczone do 35%
całkowitej ceny robót.
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ZUS
Jeśli kontrahent ma długi społeczne, musisz zatrzymać 35%
kwoty, którą jesteś mu winien, i
przelać ją krajowemu urzędowi
zabezpieczenia społecznego RSZ:
(IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC:
PCHQBEBB).
Jeżeli jednak wykonawca może
przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że jego dług z tytułu
zabezpieczenia społecznego jest
mniejszy niż przewidywane odliczenie w wysokości 35%, możesz
złożyć wniosek o ograniczenie
odliczenia do kwoty jego długu.
Urząd podatkowy
Jeśli kontrahent ma zobowiązania podatkowe, musisz potrącić i
przelać 15% kwoty, którą jesteś mu
winien, na rzecz FOD Financiën:
(IBAN: BE33 6792 0023 2046 - BIC:
PCHQBEBB).
Możesz poprosić wykonawcę o zaświadczenie potwierdzające, że jego dług podatkowy jest niższy niż
potrącone 15%. W takim przypadku odliczenie można ograniczyć
do kwoty długu podatkowego.
Tutaj sprawdzisz, czy masz obowiązek wstrzymać część kwoty
faktury:
www.checkinhoudingsplicht.be
Centrum biznesu
i administracji w Belgii

Marta Terlecka

Fizjoterapeutka
√ Rehabilitacja ogólna
√ Rehabilitacja pourazowa
√ Rehabilitacja sportowa

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

NOWE

POŁĄCZENIE:
ANTWERPIA - LUBLIN
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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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Ból rozczarowania
Robimy, co tylko się da, aby w życiu unikać zawodów. A przecież są one nieuchronne.
Jak głęboko można się rozczarować otaczającą nas rzeczywistością, drugim człowiekiem czy sytuacją, wie chyba każdy. Bo czy jest na świecie ktokolwiek, kto choć raz
nie doznał tego dojmującego uczucia? Kto nie przeżywał na zmianę: od kompletnego
szoku i złości do głębokiej goryczy powodowanej zachowaniem swoim lub kogoś z
naszego otoczenia?
Rozczarowania przynoszą emocjonalne straty, czynią wyrwy w naszej duszy i często trudno o nich
zapomnieć. Pozostają w naszym
sercu jak osad, którego nijak nie
można się pozbyć czasem przez
wiele lat lub całe życie. A im bliższa nam osoba, z powodu której
doświadczamy goryczy, tym mocniej cierpimy i nie możemy pojąć,
dlaczego nam się to przytrafiło.
Rozczarowania, poza zwyczajnym
ludzkim cierpieniem niosą ze sobą
także inne negatywne konsekwencje jak: rozterki na temat własnej
wartości, myśli o tym, że zawiodło
się siebie albo kogoś dla nas ważnego. Przynoszą utratę motywacji
do dalszego działania, bierne poddanie się sytuacji, zaniechania w
danej sprawie, a także opadnięcie
z sił psychicznych i fizycznych.
Rozczarowanie to doświadczanie
pustki i osamotnienia w świecie. Poczucia głębokiej niesprawiedliwości i krzywdy. W czasie
swojej praktyki psychologicznej
spotykam osoby, które sobą i życiem rozczarowane są w sposób
nieustający. Są to osoby głęboko
poranione, jak i głęboko boleśnie
oszukane, bo ich dziecięcy świat,
pełen zaufania i miłości, nikomu
nie był potrzebny.
I ta życiowa gorycz w sposób paradoksalny zapewnia im poczucie
bezpieczeństwa. Bo skoro są rozczarowani światem, życiem lub
sobą, to nie ufają. Jak nie ufają,
to nie mogą się zaangażować i do

kogoś zbliżyć.
A brak zaangażowania i wycofanie pozwalają
tym osobom
uniknąć ryzyka
jeszcze większego rozczarowania, zachowując pozorną
stabilność. Taki
sposób funkcjonowania ma jednak swoją wysoką cenę. Cenę życia w społecznej,
a czasem także rodzinnej izolacji i
emocjonalnym zamrożeniu. Takie
osoby często wolą żyć samotnie,
niż narazić się na kolejne rozczarowanie i ból.
Nie mamy pastylek na zmianę
rzeczywistości. Cierpienie trzeba
po prostu przeżyć, a także wyciągnąć z niego lekcję na przyszłość.
Możemy jednak zrobić to mądrze,
bardziej świadomie. Pomówmy zatem o tym, jak lepiej sobie radzić
z uczuciem rozczarowania, i co
dobrego dla siebie możemy w tej
sytuacji zrobić:

1. Nie na wszystko
mamy wpływ
Ważne, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, iż na niektóre zdarzenia po prostu nie mamy wpływu
i nie możemy zmienić ich biegu.
Wyroki sądowe, nasze zdrowie,
niezawiniona przez nas utrata
pracy, można by długo wymieniać.
Mamy jednak wpływ na to, co o
danej sprawie myślimy i jak da-

lej postąpimy. Starajmy się zatem
spojrzeć na to przykre doświadczenie z dystansu, mając świadomość
tego, że zrobiliśmy, co się w danej
sytuacji dało, a reszta nie zależy od
nas.

2. Uwolnijmy uczucia
Dopuśćmy do siebie gniew, płacz
czy poczucie beznadziejności.
Dopuśćmy do siebie szok i niedowierzanie, że stało się to, co się stało. Tłumienie goryczy i poczucia
niesprawiedliwości nie przyniesie
żadnych rezultatów. Spróbujmy
ponazywać emocje, z którymi się
mierzymy, a łatwiej nam będzie
zrozumieć, co przeżywamy.

3. Przelejmy swoje
rozczarowanie na papier
Choć nie wszyscy w to wierzą,
pisanie ma moc terapeutyczną.
Spisanie w domowym zaciszu zdarzenia, które nas tak bardzo zabolało, oraz emocji, które w związku
z tym przeżywamy, pozwala w bezpieczny sposób uwolnić swoje lęki
i ból. Opisanie rozczarowującego
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doświadczenia może pomóc nam
inaczej na nie spojrzeć, uwolnić
się od poczucia bezradności, i odzyskać siłę do dalszego działania.
Pozwala nam także uporządkować
myśli.

4. Sprawdźmy
rzeczywistą stratę
Kiedy już przejdzie pierwsza fala
złości, łez i goryczy starajmy się rozpatrzyć rzeczywiste straty i zastanowić się, czy to, co się wydarzyło,
naprawdę jest tak złe. Przemyślmy
na spokojnie, poradźmy się kogoś
jeśli trzeba i rozważmy, czy coś w
danej sprawie damy radę jeszcze
zrobić. W części przypadków, po
wnikliwszym i bardziej racjonalnym przyjrzeniu się problemowi,
okazuje się, że można mu zaradzić
lub z biegiem czasu puścić w niepamięć. Czasem odpuszczenie i
pogodzenie się z sytuacją jest jedynym, co nam pozostało, a co warto
zrobić, aby do końca naszych dni
nie być zalanym uczuciem rozgoryczenia.

5. Ćwiczmy
uodpornienie się
na krytykę
Jak wspomniałam, w sytuacji głębokiego rozczarowania poczucie
własnej wartości bardzo szybko
może legnąć w gruzach. Starajmy
się ze wszystkich sił do tego nie
dopuścić. Wiele bowiem goryczy
w naszych sercach płynie z ocen,
jakie słyszymy od innych ludzi.
Nie bierzmy ich do siebie. Ludzie
mają bowiem różne spojrzenia na
to, co się stało, różną wiedzę (a najczęściej jej brak) na temat naszej
sytuacji, i różne spojrzenie (często
krytyczne) na to, co się stało. My
powinniśmy jednak mieć własny
punkt widzenia na siebie, na swoje
decyzje i finalnie – na swoje życie.
Czy jest szansa na to, aby przeżyć swoje życie bez rozczarowań?
Pytanie raczej powinno dotyczyć
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tego, jak żyć i dawać sobie
psychicznie radę z całą masą życiowych zawodów, bo
jak by nie spojrzeć, są one
permanentnym elementem
naszego istnienia. I nie ma
jak od nich uciec.
Na rozczarowania jesteśmy
narażeni stale, ponieważ lokujemy nasze cele i potrzeby poza zakresem rzeczy od
nas zależnych. Bo czy mamy
stuprocentowy wpływ na to,
czy będziemy zdrowi, lubiani, albo czy powiedzie nam
się przedsięwzięcie biznesowe? Brak rozczarowań oznaczałby brak jakichkolwiek oczekiwań
zarówno w stosunku do siebie, jak
i do innych.
Całkowite zdanie się na to, co
przyniesie nam los, wyzbycie się
poczucia sprawstwa i względnej
kontroli nad naszymi działaniami
i wyborami. A przecież w życiu
nie chodzi o to, aby wyzbyć się
oczekiwań (tak względem siebie,
jak i drugiego człowieka), a o to,
aby liczyć się z zawodem, być na
niego gotowym, uczyć się na błędach, korygować je, a po przeżyciu
rozczarowania dalej żyć pełnią naszych możliwości.
Warto, a nawet należy rozważnie i mądrze wybierać przyjaciół,
partnerów
biznesowych
i uczyć się
kr ytycznego
myślenia. Nie
wierzyć w bajki
o królewnach i
rajskim życiu.
Bo czy życie w
lukrowanym,
wyimaginowanym świecie
jest takie fajne? Przecież
kiedyś i tak

trzeba będzie zejść na ziemię. I
im szybciej zdamy sobie z tego
sprawę, tym dla nas lepiej.
Rozczarowania, choć są bolesne, to jednak bardzo pomagają
nam weryfikować wyobrażenia
o życiu i drugim człowieku, często tym najbliższym. Pozbawiają
nas iluzji, ale za to sprawiają, iż
bardziej świadomie orientujemy
się w świecie i w nas samych. A
świat nie jest doskonały. I nigdy
nie będzie. Pozbywanie się jednak
iluzji jest porządkowaniem swojej
własnej rzeczywistości, jest dochodzeniem do prawdy, której często
tak bardzo nam w życiu brakuje.
Aleksandra Szewczyk,
psycholog

22/02/2020

godz. 20:00
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Reklama dźwignią handlu
Mówi się, że „dobry produkt reklamy nie potrzebuje”, ale w obecnych czasach konkurencja na rynku jest tak duża, że bez reklamowania produktu prawie nikt po niego
nie sięgnie. Reklamy otaczają nas z każdej strony i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie zniknęły z naszego życia. Wręcz przeciwnie, będzie ich coraz więcej.
Ktoś kiedyś stwierdził, że reklama
jest dźwignią handlu – i miał rację.
Dobrze przemyślana i wyprodukowana reklama posiada ogromną
moc. Promuje markę i jej produkty oraz przekonuje klientów do ich
zakupu.
Na przestrzeni wieków reklama
ewoluowała. Od babilońskich
glinianych tabliczek, na których
ponad 3000 lat temu umieszczano napisy informujące o usługach
oferowanych przez rzemieślników, poprzez egipskie papirusy
z reklamowymi ofertami, aż do
wynalezienia druku. Wtedy powstały pierwsze gazety, a w nich
reklamy prasowe. I tak reklama
stała się nieodłączną częścią naszego życia.

Połączenie dźwięku
i obrazu, słów i kolorów
Reklama nas otacza. Jest wszędzie.
W telewizji, radiu, Internecie, na
plakatach, w gazetach, na opakowaniach produktów. Spotykamy
się z nią na każdym
kroku i

dotyka każdej sfery naszego życia.
Działa na zasadzie im częściej, tym
lepiej i wykorzystuje fakt, że człowiek zapamiętuje to, co zobaczy
lub usłyszy.
Często nie zdajemy sobie sprawy
z tego, co reklama robi z naszymi
umysłami i portfelami. To ona
podnosi sprzedaż danego produktu, przynosi ogromne zyski
bankom czy towarzystwom ubezpieczeniowym.
To reklama umila nam czas w
centrach handlowych, wyznacza
obowiązujące trendy nie tylko w
modzie, ale i w życiu. Jest częścią
wielkiego medialnego świata.
Obejmuje swoim zasięgiem przedmioty i podmioty, idee i ludzi. Na
przykład w kampanii prezydenckiej „reklamowanym produktem”
jest kandydat na to stanowisko.
Ogromny postęp w rozwoju mediów pociągnął za sobą rozwój
branży reklamowej. A jest to dziedzina bardzo kosztowna. Sztaby
fachowców pracują nad tym, abyśmy podczas oglądania telewizji
zainteresowali się blokiem reklamowym. Przemysł reklamowy posługuje się różnymi technikami i metodami w
celu osiągnięcia zamierzonego celu. Agencje
reklamowe współpracują z socjologami i psychologami społecznymi.
Zlecają badania rynku,
przeprowadzają ankiety
i sondaże. Wykorzystują
psychikę człowieka, jego potrzeby, marzenia
i lęki.

Czy wierzyć reklamie?
Zjawisko reklamy jest potężną
siłą oddziałującą na człowieka.
Kształtuje jego styl życia, spojrzenie na świat, a nawet ma wpływ
na jego system wartości. Wpływa
na decyzje, wybory i jest wszechobecna.
Producenci w każdy możliwy
sposób starają się dotrzeć do potencjalnych klientów. Dlatego reklama przybiera różną postać: od
rzetelnej i konkretnej informacji o
danym produkcie, po zachwalanie
czegoś, co dobrym produktem nie
jest.
Reklama nie zawsze bywa rzetelna i uczciwa. Na ogół uwzględnia
tylko zalety danego produktu i
przedstawia go jak najkorzystniej. Jeśli zadaniem reklam jest
rozpowszechnianie informacji o
usługach, towarach, ich zaletach
i miejscach nabycia, to powinny
one być rzetelne, sprawdzone,
prawdziwe i dokładnie określać
dany produkt. Lecz nie zawsze
tak jest.
Głównym bohaterem reklamy jest człowiek nowoczesny.
Wykształcony, zadbany, dążący
do jeszcze większego luksusu, niż
widać to w reklamie. Bardzo rzadko bywa nim zwykły, przeciętny
człowiek. W reklamach widzimy
szczęśliwych ludzi, zadbane kobiety, wysportowanych mężczyzn
i uśmiechnięte dzieci.
Akcja najczęściej rozgrywa się
w przestronnym mieszkaniu lub
domu, w zadbanym ogrodzie,
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Reklama dla
dzieci

przy podjeździe
z samochodem.
Osoby reklamujące konkretny
produkt po jego
użyciu stają się
bardziej uśmiechnięte i wolne od
trosk tego świata.
Jednym słowem
– raj na ziemi.
Odbiorcy reklamy mają wrażenie, że po zakupieniu danego
produktu czy usługi ich problemy
od razu będą rozwiązane, a oni sami będą żyć długo i szczęśliwie. I
właśnie w tym tkwi siła reklamy i
jej zwodniczość.

Jak działa reklama?
Do każdego z nas przekaz reklamowy trafia inaczej. Niektórzy są
na reklamę bardzo podatni i zdarza się, że ważne życiowe decyzje
podejmują pod wpływem reklamowego przekazu. Doskonałym
przykładem są banki. Oferują
pożyczki, kredyty, lokaty, a duża
część społeczeństwa korzysta z
tych propozycji. Zwłaszcza jeśli firmuje je znany aktor czy celebryta.
Swego czasu emitowana była reklama PKO.SA, której twarzą był
Szymon Majewski. Bankowcy zacierali ręce z zadowolenia i liczyli zyski, bo pomimo ogromnego
honorarium dla Majewskiego (podobno ponad 3miliony złotych) i
dużych środków finansowych na
zrealizowanie i emisję spotu –
zyski PKO SA znacznie wzrosły.
Tysiące Polaków otworzyło sobie
w tym banku konta, tysiące innych skorzystało z pożyczek.
Często pod wpływem impulsu
człowiek robi coś, czego potem
żałuje. Przykładem niech będą
promocje i zakupy w supermar-
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kecie, gdzie niejednokrotnie wydajemy o wiele więcej pieniędzy,
niż zamierzaliśmy, kupując sporo
niepotrzebnych produktów. Z badań socjologicznych wynika, że
znaczną część z nich kupujemy
pod wpływem obejrzanej reklamy.
I chociaż się tego wypieramy, to
musimy uznać, że reklamy mają
znaczny wpływ na nasze życie.

Czy reklamy
nas irytują?
Z badań przeprowadzonych przez
specjalistów wynika, że w większości tak. Złościmy się, gdy blok
reklamowy w najciekawszym momencie przerywa oglądany przez
nas program, a na dodatek trwa
tak długo, że zapominamy, co
było przed przerwą reklamową.
Drażnią nas również reklamy w
Internecie zasłaniające niekiedy
większą część ekranu monitora,
które na dodatek trudno zamknąć.
Irytują nas billboardy zasłaniające
budynki. Odnosimy wrażenie, że
większość reklam jest irytująca i
nachalna.
Jednocześnie spora grupa odbiorców reklam uważa, że nie są złe,
jeżeli mają odpowiedni przekaz i
są dobrze przemyślane, a zwłaszcza dowcipne. Najbardziej pozytywnym oddźwiękiem cieszą się
kampanie społeczne.

•
•
•
•
•

Ogromna liczba przekazów reklamowych adresowanych jest do dzieci.
Gdy zbliża się Gwiazdka
czy też urodziny, nasze
pociechy mają już gotową listę prezentów, które chciałyby otrzymać.
Dla dziecka reklama to
krótki filmik pełen kolorów i dobrej muzyki.
Treść? Nie jest istotna.
Najważniejsze, że działa.
Lecz warto pamiętać, że:
Wiele reklam dla dzieci pokazuje wypaczony obraz rzeczywistości.
Zaciera różnice pomiędzy fantazją a rzeczywistością.
Pobudza w dzieciach skłonności do objadania się słodyczami
i niezdrowego jedzenia.
Wpaja fałszywy model wychowawczy.
Utrwala stereotypy (mama
sprząta w domu, tata zarabia
pieniądze).

Codziennie media serwują nam
różne informacje. Coraz trudniej
odróżnić to, co wartościowe od
medialnej miernoty, bo zanim
zdążymy wyrobić sobie zdanie,
wkracza reklama. Przychodzi
nam „z pomocą”, przekonuje,
czego potrzebujemy, co jest nam
niezbędne, w co należy się ubrać,
co jeść i gdzie się ubezpieczyć. Ten
„sztuczny świat” pokazuje nam jak
żyć i co jest dla nas najlepsze.
Pamiętajmy, że reklama to na ogół
wyidealizowany obraz rzeczywistości. To świat w innym wymiarze.
Nie dajmy się zwariować i zachowajmy dużo zdrowego rozsądku
oglądając kolejne bloki reklamowe. Bo „skoro reklama jest dźwignią handlu, to niech ten handel
dźwiga ją z rozsądkiem”.
Aleksandra Dobiecka
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Najlepiej spożyć przed...
– czyli kiedy?
Każdy producent żywności ma obowiązek informowania konsumenta o trwałości
danego produktu spożywczego, sposobie jego przechowywania i przygotowywania do
bezpiecznego spożycia. Regulują to przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej.
Na opakowaniu każdego produktu zamieszczone są etykiety
zawierające wykaz składników i
termin przydatności do spożycia.
Niektórzy z nas nie zwracają na
nie uwagi, inni nie kupią niczego
bez wcześniejszego sprawdzenia
daty ważności. Warto jednak wiedzieć, co kryje się pod tajemniczymi nazwami i symbolami zawartymi na etykietach produktów, by
ich spożywanie było bezpieczne
dla zdrowia.

Istotne jest także zamieszczanie informacji o składnikach alergennych w
produkcie. Zaliczamy do
nich: zboża zawierające
gluten, skorupiaki i mięczaki, jaja, ryby, orzechy,
soja, mleko, seler, gorczyca, nasiona sezamu, łubin
oraz dwutlenek siarki i
siarczyny.

Jak czytać etykiety
na opakowaniach
Data minimalnej trwałości oraz
przydatności do spożycia
Na opakowaniach produktów mogą znajdować się dwa rodzaje terminów – „data minimalnej trwałości” oraz „termin przydatności
do spożycia”.
Pod pojęciem „data minimalnej
trwałości” rozumiemy termin, do
którego przechowywany produkt
zachowuje swoje właściwości.
Najczęściej informacja ta poprzedzona jest określeniem „najlepiej
spożyć przed…” lub „najlepiej
spożyć przed końcem…” Dotyczy
na przykład: świeżych owoców i
warzyw, soli kuchennej, octu, cukru w stanie stałym, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, zup w
proszku, konserw.
„Termin przydatności do spożycia” oznacza czas, po którego upływie produkt nie nadaje się do spożycia. Taka informacja podawana
jest na produktach nietrwałych

mikrobiologicznie. Data poprzedzona jest określeniem „należy
spożyć do…” i określa produkty
najmniej trwałe, do których zalicza się na przykład: mięso, garmażerkę, mleko czy produkty mleczne niesterylizowane.
Ważne!!! Producenci nie mają wymogu oznaczania datą minimalnej trwałości powyższej kategorii
produktów.
Skład produktów
żywnościowych
Producenci, podając skład produktów żywnościowych, wymieniają poszczególne składniki
według kolejności malejącej. Na
samej górze są składniki, których
jest najwięcej, a na dole te, których
jest najmniej.

Wartość odżywcza
produktu
Producenci mają obowiązek umieszczania na
etykiecie informacji dotyczących wartości odżywczej produktu: wartość
energetyczna, zawartość
tłuszczu (w tym tłuszczu
nasyconego), węglowodanów
(w tym cukrów), białka, soli.
Informacja musi być podana w
odniesieniu do 100 g lub 100 ml
produktu. Na opakowaniu może
być zawarta także informacja o
wartościach odżywczych sugerowanej porcji – nie jest to jednak
konieczne.
Dodatki do żywności
Obecność literki E na etykiecie
oznacza, że w składzie danego
produktu znajdują się substancje
dodatkowe, które naturalnie w
nim nie występują. Natomiast trzy
cyfry po symbolu E informują nas
o kategorii, do której zaliczany jest
dany składnik np. barwniki, substancje konserwujące, stabilizatory, emulgatory, spulchniacze czy
wzmacniacze smaku i zapachu.
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Produkty pakowane muszą być
szczelne. Taki sposób pakowania
ma za zadanie przedłużyć trwałość żywności, a termin przydatności do spożycia w tym przypadku
dotyczy sytuacji, gdy opakowanie
jest nienaruszone.
Odpowiednie przechowywanie
Na etykiecie produktu spożywczego często znajduje się informacja
o jego poprawnym przechowywaniu, która zapewnia nie tylko
bezpieczeństwo konsumenta, ale
też odpowiednią jakość i wartość
odżywczą produktu.
Są takie, które wymagają przechowywania w lodówce. Pamiętajmy
jednak, że temperatura w lodówce
różni się w zależności od konkretnego w niej miejsca. Surowe mięso i ryby wymagają niższej temperatury, dlatego należy umieszczać
je w lodówce na najniższych półkach.
Produkty, które zgodnie z zaleceniami producenta po otwarciu
należy trzymać w lodówce, oraz
mleko i jego przetwory, wędliny
czy masło, powinny być przechowywane na jej środkowych lub
górnych półkach.
Warzywa i owoce należy trzymać
w dolnej szufladzie lodówki, jaja
na drzwiach lodówki, a mrożonki
w zamrażalniku.
Produkty, co do których producent
nie określił specjalnych warunków przechowywania, powinny
być umieszczane poza lodówką,
w miejscu chłodnym (optymalnie
+18˚C), suchym i zaciemnionym.

Na opakowaniu produktu spożywczego musi znajdować się
jego nazwa, dane identyfikujące
producenta: nazwa i adres, nazwa
kraju pochodzenia produktów
importowanych oraz masa netto
produktu.

Warto wiedzieć!
• Skład podawany jest (jak już
wspomnieliśmy) od składnika o największej zawartości w
produkcie, do tego o zawartości
najmniejszej.
• Jeśli na pierwszym miejscu pojawia się cukier, nie wkładajmy
tego produktu do koszyka.
• Wybierajmy produkty jak najmniej przetworzone – im krótsza lista składników, tym lepiej.
• Sprawdzajmy zawartość białka
– im wyższa jego ilość, np. w wędlinie, tym większa pewność, że
do jej produkcji wykorzystano
mięso wysokiej jakości.
• Unikajmy produktów z wysoką zawartością cukru, soli,
tłuszczów trans,
produktów typu
„fit” lub „light”
– mają obniżoną
zawartość tłuszczu i kalorii, ale
często więcej
cukru lub słodzików.
• Pamiętajmy, że
cukier i słodziki
mogą występować pod nazwą:
syrop glukozowo-fruktozowy,
fruktoza, dekstroza, galaktoza,
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glukoza, sacharoza, maltodekstryna, maltoza, mannitol, melasa, sorbitol, słód kukurydziany,
sukroza, sukraloza.
• Sprawdzajmy skład produktów
z oznaczeniem „bio” i „ekologiczne”.
• Wystrzegajmy się produktów „o
smaku…” – zawierają one chemiczne substancje, które imitują aromat i smak np. czekolady
lub owoców.
I pamiętajmy, że informacje z
przedniej strony produktu, nie
zawsze są zgodne z tymi na tylnej
etykiecie.
To, co jemy, ma ogromy wpływ
na nasze zdrowie, wygląd i samopoczucie. Dlatego czytajmy informacje zamieszczone na opakowaniach produktów spożywczych.
Jeżeli na etykiecie znajdziemy coś,
czego nie jesteśmy w stanie odczytać, albo nie wiemy, co dane słowo
oznacza, lepiej nie wkładajmy tego
produktu do koszyka i poszukajmy czegoś innego.
Marta Wawrocka
Źródła: poradnikzdrowie.pl,
akademiadietetyki.pl,
odzywiajsiezdrowo.pl
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Podjadaniu – stop!
W październiku poprowadziłam warsztat na temat, jak poradzić sobie z podjadaniem
i jak problemy z wagą widzi psychologia energetyczna. Tu wielu z Was zapewne
wzniesie oczy do nieba – „energie, czary-mary”. Ale już Albert Einstein śmiał się
w duchu z niedowiarków i konsekwencji, gdyż jego wzór na energię udowadnia, że
wszystko na tej ziemi jest energią. A to, co widzimy i dotykamy jako materię, jest w
rzeczywistości energią, tylko zagęszczoną. Trudno więc lekceważyć tak ważny fakt.
Pojęcie, że jesteśmy złożeni z energii nakazuje patrzeć na cały nasz
układ: ciało, umysł i duszę jako na
jedno i to właśnie ma na uwadze
dziedzina, którą studiuję. Ale o
tym już pisałam.

Więc co z tą wagą?
Nadwagą? Nadwyżką
energii wokół brzucha
i bioder?
Starożytni Egipcjanie daliby tylko jedną diagnozę: zablokowanie
w trakcjach energetycznych, tzw.
meridianach (porównywalne z
zawałem, gdy cholesterol zatyka
nam tętnice i aorty). Oni wszystkie
choroby tak postrzegali. I słusznie.
Pewne wydarzenia z przeszłości
mogą wywrzeć tak silny wpływ na
nasz cały układ cielesno-duchowy,
że zmiany możemy obserwować
gołym okiem.
Wielu z nas dostaje diagnozę:
zaburzenia hormonalne albo cukrzyca. Ale czym są tak naprawdę
hormony? – Są chemicznym odzwierciedleniem naszych emocji
– tak chyba najkrócej można by to
nazwać. A jeżeli mamy zaburzenia
hormonalne, to znaczy, że mamy
zaburzenia w emocjach.
Duże zmiany w postrzeganiu
problemu zachodzą, gdy zdamy
sobie sprawę, że waga nie jest
tak naprawdę problemem. Waga
jest zazwyczaj objawem czegoś
większego. Zwykle patrzymy na
nadwagę jako na wroga, ale tak
naprawdę jest to symptom czegoś
innego, więc naszym zadaniem

jest dowiedzieć się, co to jest, to
coś większego. Co waga próbuje
nam powiedzieć? Czy waga naprawdę jest metaforą czegoś innego, co się dzieje w nas gdzieś
w tle? Czy chowaliśmy się za tym
ciężarem, zamiast świecić naszym
pełnym blaskiem? Czy ciężar nas
chroni przed czymś, czego się boimy?
Psychologia energetyczna stara się zrozumieć, co kryje się za
tym ciężarem. Ponieważ jest to
coś tak osobistego dla każdego z
nas, wspaniałą rolę odgrywa tutaj
EFT Tapping. Poprzez usprawnienie przepływu energii w ciele
zaczyna się proces oczyszczania
zablokowań – trudnych emocji i
zdarzeń, które odcisnęły ogromne piętno na naszej gospodarce
wewnątrzustrojowej. Często bez
głębokiej pracy na tamtych trudnych doświadczeniach zrzucenie

nadwagi może być niemożliwe.
Zdarza się, że przy odpowiednim
rygorze – dieta+ ćwiczenia – jest
to możliwe na jakiś czas, ale jeżeli
występuje efekt jo-jo jest to ważny
znak, że waga nie jest powiązana
tylko z dietą.
Tu warto pokazać obraz problemu, jakim jest waga, za pomocą
metafory góry lodowej.
Wspomniałam wcześniej, że jeśli chodzi o ból leżący u podstaw
tematu nadwagi czy objadania
się, wszyscy mieliśmy różne doświadczenia, które miały miejsce
w różnych momentach naszego
życia. W trakcie warsztatu pracowaliśmy na pytaniach, które
przygotowałam dla uczestników.
Pytania pomagają ustalić, gdzie
jest tzw. słabe ogniwo, które pomoże obalić cały system związany z
utrzymywaniem się nadwagi.
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Czasem po prostu, na podświadomym poziomie, pożegnanie
się z wagą nie jest „bezpieczne”,
czasem nadwaga nas „chroni”
przed wzrokiem mężczyzn, którzy
nas chcą wykorzystać, czasem łagodzi potworny nieuświadomiony
lęk. Trzeba odkryć tę przyczynę i
potem, z pomocą różnych technik, połączonych z EFT Tapping,
„wymieść” tę przyczynę z naszego
systemu. Uwaga: raz a dobrze!
Warsztat trwał prawie 3 godziny,
a panie były bardzo odważne i
chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami, niejednokrotnie
opowiadając o trudnych dla nich
przeżyciach. A na koniec zapro-
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ponowałam zmierzenie się z ulubionym smakołykiem:
do wyboru była czekolada mleczna z
orzechami, chipsy
i ciasteczka z czekoladą typu „pieguski”.
Żadna z pań nie
tknęła swoich
przekąsek po zakończonym tappingu! A to zawsze
najfajniejszy punkt
tych warsztatów!
Odkodowując przyjemność, którą nasz
mózg powiązał z daną przekąską,
przestaje ona nam smakować i
traci owe magiczne właściwości.
Ja podobnie przestałam jeść czekoladę, gdy na warsztatach dla
profesjonalistów w Kopenhadze
dr Dawson Church w 15 minut
uwolnił od obsesji podjadania czekolady 50 osób obecnych na sali,
w tym mnie. I nawet miałam mu
to za złe! Ha-ha-ha!
Zachęcam do spojrzenia inaczej
na nasze problemy ze zdrowiem.
Nauczeni jesteśmy brać tabletki
na wszystkie przykre objawy, a
często bywa tak, że zabijamy posłańca, który niesie nam ważną
dla nas informację o problemie,
który istnieje. Tabletka usunie ob-

jaw, ale nie przyczynę problemu. I
za jakiś czas kolejny problem lub
organ da o sobie znać, chorując.
Nowoczesne metody pracy z naszą psychiką powodują ogromną poprawę zdrowia fizycznego.
Zapraszam na moje przyszłe
warsztaty i wykłady. Będę też starała się pisać o najnowszych osiągnięciach nauki w kwestii polepszania naszego życia i zdrowia.
Zdrowych i spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wspaniałego nowego 2020 roku życzę
Państwu z całego serca.

• 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

Karolina Żbikowska
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Słowo o byle czym
Opowiastka pozbawiona gładkości i ułożoności mająca na celu wyprowadzenie z
równowagi człeka nawykłego do słów gładkich i ułożonych podług tego, czego się
spodziewa.
Jest sobie kraina, którą zamieszkuje lud dzielny, ekspansywny
i zwycięski ale przez wrodzoną
skromność i pokorę swoich zasług na polu nie podnosi, a pole
jest zarośnięte według uznania
Osoby Czytającej, bo skąd oni by
mieli wiedzieć, czego nie podnosić. Uważny Obserwator zapewne
dojdzie do wniosku, że musi chodzić o grupę ludzi na tle innych
grup – bez innych bowiem grup
dzielność byłaby psu na budę, bo
konflikt być musi – więc czym
prędzej jego wyobraźnia rusza
w podróż, aby ujrzeć siebie tam,
wśród tegoż ludu, bo kto chciałby
tutaj, wśród swoich, uchodzić za
fajtłapę bez zwycięskich dokonań, czyli przegranego jak (…)
tu miejsce na własną
tfu… (o tym dalej).
Rychło ujrzawszy siebie
gdzie trzeba,
Obserwator jeszcze rychlej uderza o
ścianę niepewności
i zachodzi w głowę:
gdzie ta kraina się
mieści, bo najchętniej wolałby, żeby
mieściła się TUTAJ.
Ewentualnie może być „niedaleko”, albo „o rzut beretem”. Któżby
jednak wysilał się w celu odbycia
dalekich wędrówek?
Każdy bowiem człowiek – jak
wszystko w Naturze – jest leniwy, więc nie włoży w działanie
więcej czasu i energii niż ilość i
jakość minimalna i konieczna z
jego punktu widzenia w danej sytuacji. Ot, zwykła oszczędność, bo

kto to widział, żeby jabłko spadało
inaczej, niż tylko najkrótszą drogą
do gleby.
Wspomnieć wypada, że Osoba
Czytająca nie powinna czuć się
zobligowana do utożsamiania się
z Obserwatorem, choć jeśli się
utożsami, uczyni to dobrowolnie, z
tylko Jej znanych pobudek, nawet
gdyby była to zwykła ciekawość:
co będzie dalej? Ale szkopuł w
tym, że osoba pisząca jeszcze nie
wie, co będzie dalej, gdyż planowanie często bierze w łeb, bo kiedy
człek tu planuje, to Tam się z tego
śmieją.
Lepiej więc się poddać… strumieniowi kreatywności, który
szemra sobie
nieopodal intelektu zatopionego w cywilizacyjnym hałasie
i trzeba się na
to szemranie
odpowiednio
nastroić,
by je usłyszeć.
Skoro te słowa
nie są wytworem
mojego umysłu, skąd więc się
tutaj biorą?
Któż inny, jak nie moja skromna osoba, tyka opuszkami paluszków układ QWERTY? I jak
gdyby tego było mało, kogóż
dopadają konsekwencje sformułowania: „To co jest, już
było, a to, co będzie, już jest?
Te niewinnie brzmiące słowa
były bowiem napisane, zanim

faraon wyrzucił swoje stare kapcie, więc nie chodzi tu o teorię
względności czy zaginanie czasoprzestrzeni, bo wtedy jeszcze nie
było automobilów ani teorii do
obalania, dlatego zamiast obalania teorii studiowano zwoje, podczas gdy inni byli zajęci znojem
na polu.
Teraz jest odwrotnie, bo zamiast
studiować zapisy, podważa się teorie, podczas gdy inni nie pracują
już na polu, tylko na niwie.
Dlatego nie ośmielę się tutaj zachęcać Sz. Osoby Czytającej do
przekroczenia granicy jej komfortu i szukania sensu w mojej
najnowszej teorii pod nazwą:

Trzy razy tfu…
No nie! To już jest przegięcie! –
Chwileczkę, już dźwierza rozwarto
i teoria ukazuje się w całej swej
prosta… pardon, prostocie.
Pierwsze tfu – to jest tfurczość tycząca tworzenia Stworzenia, czyli oblekania niczego w coś wraz z
nadaniem temu imienia, bo coś,
co nie jest nazwane, nie istnieje.
Drugie tfu – jest to tfurczość odtfurcza, czyli pomijająca intelekt
osoby tworzącej, ukazująca stan
rzeczy takim, jaki jest.
Trzecie tfu – to tfurczość tfurcza,
angażująca intelekt u tworzącej
osoby w celu otwierania drzwi
otwartych, czyli ukazania rzeczy
takimi, jakimi on je widzi, albo
jakimi on chce, aby je widziano,
bądź uważa, że inni chcą tak je
widzieć, czyli musi sobie przybić,
że nic nie jest takim, jakim się wydaje, że jest.
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Więc musi być podtekst. Np. szanujący się aktor nie zagra sceny
bez podtekstu, bo… nie ma w niej
nic do zagrania. Innymi słowy:
„jeżeli scena jest o tym, o czym
jest scena, you are in deep sh…”.
– Czyli wyciąć.
Dlatego w pisanie fikcyjnych opowieści wpisane jest rozmijanie się,
bo dobrze jest wtedy, kiedy bohater co innego mówi, co innego myśli, i jeszcze inaczej jest rozumiany.
Przecież ma być jak w życiu. A jeśli ktoś będzie uporczywie mówił
to, co myśli, to przyjdą po niego z
kaftanem.
A teraz przychodzi ten, który dochodzi do wniosku:

Obserwator
Jego rola polega na zachodzeniu
w głowę w poszukiwaniu krainy i
ludu, w tym celu staje na rozstaju
trzech dróg:
Primo – tam, ale nie tutaj.
Secundo – później, ale nie teraz.
Tertio – oni, ale nie ja.
Ponieważ ma już drogowskazy,
zapomina wyruszyć w drogę,
więc rozbija namiot własnej ograniczoności, żeby widok odległych
gwiazd nie przyprawił go o zastanowienie. W poczuciu spełnionego obowiązku oddaje się komfortowi, bo trzy drogowskazy stanowią
jednię, czyli konfliktu nie ma.
Ta ucieczka do komfortowej błogości (błogiego komfortu) bierze się
z dziecięcego zamiłowania do bajek i opowieści, sięgającego czasu,
kiedy to na glinianych tabliczkach
zapisano historię Gilgamesza.
Ponoć już wtedy funkcjonowały
reguły konstruowania fikcyjnych
opowieści, które mają dostarczyć
czytającemu emocji, więc potem
poeci w Atenach mieli zgryz, bo
Plu… pardon, Platon chciał, aby
ich wyrzucono z miasta jako element wichrzycielski i wrogi.

Dlatego fikcję literacką traktuje
się czasem jak zwykłe kłamstwo,
a biografie jako absolutną prawdę.
Po kiego więc było hałasować
glinianymi tabliczkami wtedy,
wertować teraz (o klikaniu nie
wspomnę)? Bajek nikt na poważnie nie brał, i do dziś uważa się, że
cokolwiek jest napisane, to pomiędzy bajki to włożyć, lub pomiędzy
legendy, w których tkwi ziarno
prawdy na polu.
Ale że „czym skorupka za młodu…”, bajki łatwo zapadają w pamięć i później trącają… się porozumiewawczo, puszczając do siebie
oko, kiedy w koleinę spadnie ziarno, a przez pole śpieszy doręczyciel morału w kaloszach i ziarno
zostaje pozbawione siły przebicia
poprzez wdeptanie.
Bo po co komu morał, skoro
„uczenie się nie jest niczym innym, jak przypominaniem sobie”
(Plu… pardon, Platon), czyli po co
komu NOWE, skoro jeszcze nie
przypomniał sobie STAREGO?

Ale o co chodzi?
O Krainę, i o to, co lud dzielny a
ekspansywny robi, lub też z powo-
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du wrodzonej skromności i pokory – nie robi.
Wszystko zależy od obserwatora,
który zachodzi w głowę, zamiast
otworzyć oczy i namiot, żeby nie
gapić się przez dwie szczeliny. Bo
szukana przez niego Kraina, jest
tak daleko, że aż blisko, tak później, że aż teraz, a zamieszkana jest
nie przez kogoś, lecz przez niego
samego.
Wszystko w przyrodzie dąży do
równowagi, ale trzeba spolaryzować i wybić ze stanu równowagi
wszystko, co się da, bo przecież
podział być musi, inaczej nie byłoby konfliktu, bez konfliktu nie
byłoby porażki, bez porażki nie
byłoby konkurencji, a bez konkurencji nie byłoby pods… pardon,
postępu.
Z drugiej strony, zamieszkanie
oznacza życie, pełne różnic i podziałów, co prowadzi do konfliktu.
W opowieści, tak jak w życiu, musi
być konflikt. A kiedy skończy się
konflikt, kończy się życ… pardon,
opowieść. Kurtyna.
Michał Nowacki

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
∙ ...

Openingsuren Ma.-Vr.: 6.00 - 17.00

Verf

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

Gevelverf

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

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

Betokontakt Knauf
20kg

Stuc-primer Knauf
15kg

Unigrunt Atlas
10L

Tegelijm

Atlas Plus
Geoflex Szary
Atlas OK

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

Zaterdag: 7.00 - 13.00

Isolatie Lijm

8,90 €
11,80 €
8,40 €
13,50 €

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

Gipsplaat

waterdicht groen
witte
vuurbestendig

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

OSB-plaat
12 mm
15 mm
18 mm

Isolatie Knauf
Acoutstifit 50
Multifit 100
Multifit 150
Multifit 180

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

Legalizer Atlas

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

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

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

