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Co słychać w Antwerpii
Droższe opłaty
parkingowe

jest zabronione – wynika z przepisów. Jest to
uważane za nielegalne
zaśmiecanie i może
skutkować grzywną w
wysokości 350 euro.
atv.be

Od stycznia, w zależności od strefy parkowania,
za parkowanie samochodu trzeba zapłacić od 25
do 40 procent więcej.
W czerwonych, najdroższych strefach parkingowych, stawka wzrosła z
1,60 euro do 2 euro za
pierwszą godzinę. W
strefach zielonych z
0,70 euro do 1 euro, w
strefach żółtej i pomarańczowej z 0,50 do 0,70 www.antwerpen.be
euro za pierwszą godzinę. Różowe i niebieskie strefy po- Nowych maszyn w przestrzeni pozostają darmowe przez pierwsze wietrznej obawiają się kontrolerzy
dwie godziny. Grzywna z tytułu ruchu lotniczego, którzy muszą
niezapłaconego parkowania wzra- zapewnić jego bezpieczeństwo.
sta z 30 do 39 euro.
Wyzwaniem pozostaje też zapewantwerpen.be nienie odpowiednich warunków
dla przewożonego ładunku tak,
by krew czy organy nie zostały
Krew do szpitali
dostarczą drony
uszkodzone np. z powodu dużych
W tym roku, po pomyślnym ukoń- wibracji lub wpływu temperatury.
gva.be
czeniu testów, drony zaczną regularnie dowozić do antwerpskich
szpitali leki, organy, krew i wyniki Nie będzie biwakowania
badań, co znacznie zwiększy szan- przed szkołami
se uratowania większej liczby lu- Podobnie, jak w roku ubiegłym,
dzi. Początkowo drony będą latać we wszystkich szkołach średnich
z prędkością 60 kilometrów na go- w Antwerpii obowiązuje cyfrowa
dzinę, na wysokości od 50 do 90 rejestracja. Nikt nie będzie musiał
metrów nad ziemią. Zostaną wypo- biwakować, aby zarejestrować
sażone w specjalne spadochrony swoje dziecko, a każde z nich bęna wypadek niespodziewanego dzie miało taką samą szansę przylądowania. Szlaki przelotowe dla jęcia do danej szkoły. „W ubiegłym
dronów wytyczono przy współpra- roku prawie 90 procent dzieci zocy z władzami miasta.
stało przydzielonych do jednej z
trzech szkół, które wybrali” – mówi przedstawiciel LOP.
hln.be

„Gratis” na ulicach
Umieszczanie niepotrzebnych
przedmiotów przed drzwiami czy
na ulicy i oferowanie ich za darmo

Fachowcy nie
chcą pracować w
centrum miasta
Mieszkańcom centrum Antwerpii coraz
trudniej będzie znaleźć
hydraulika, elektryka
czy innego specjalistę.
Strefa niskiej emisji,
korki na drogach i problemy z parkowaniem powodują,
że dojazd do klienta staje się zbyt
drogi i bardzo czasochłonny.
Dlatego fachowcy koncentrują
się na klientach zamieszkujących
obrzeża miasta. Mieszkańcy centrum muszą więc liczyć się z tym,
że wkrótce za usługi fachowców
trzeba będzie zapłacić tak dużo, że
przestanie się to opłacać.
nieuwsblad.be
Opracowała:
Barbara Kamińska
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Zaostrzone przepisy wjazdu
do strefy LEZ w Antwerpii
Strefa niskiej emisji LEZ została utworzona w 2017 r. Obowiązuje ona przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta. Strefa dotyczy wszystkich
samochodów bez względu na to, czy są zarejestrowane w Belgii, czy też poza nią. Każde skrzyżowanie, przed rozpoczęciem się strefy LEZ, jest specjalnie oznakowane.
Na granicy LEZ zamontowane
są kamery, które rejestrują tablice samochodów, powiększają je
i porównują z bazą danych. W
momencie, kiedy system stwierdzi brak rejestracji w bazie, lub
brak stosownej opłaty, właściciel
pojazdu zostanie ukarany karą
pieniężną. Zakaz wjazdu do strefy obowiązuje wszystkie pojazdy

niespełniające obowiązujących w
strefie LEZ norm, a zatem i samochody należące do mieszkańców
miasta.
Przepisy, obowiązujące w strefie
LEZ, regulują związane z wjazdem
do niej kwestie dla wszystkich kategorii pojazdów poza motorowerami i motocyklami.

Regulacje obowiązują zatem w odniesieniu do następujących kategorii: M (przewóz osób samochodami osobowymi, mikrobusami,
busami i autokarami), kategorii
N (przewóz towarów pojazdami
dostawczymi i samochodami ciężarowymi) oraz kategorii T (pojazdy rolnicze i leśne z ciągnikami
kołowymi).

Trzy rodzaje stawek:
Okres

normalna
taryfa (€)

obniżona
taryfa (€)

podwyższona
taryfa (€)

tydzień

30

20

30

miesiąc

50

30

60

4 miesiące

135

75

160

rok

365

180

440

tydzień

40

30

50

miesiąc

100

55

130

4 miesiące

360

170

430

rok

1020

490

1260

Kategoria M3: Autobusy o więcej niż 8 miejscach i
wadze powyżej 5 ton (M3)

tydzień

50

40

60

Kategoria N2: Lekkie ciężarówki o masie od 3,5 do 12
ton

miesiąc

140

70

170

4 miesiące

500

240

600

rok

1450

700

1760

Kategoria M1: osobowe

Kategoria M2: Minibusy z mniej niż 8 miejscami siedzącymi i wagą mniejszą niż 5 ton

Kategoria N1: Samochody dostawcze o masie mniejszej niż 3,5 tony

Kategoria N3: Ciężkie ciężarówki o masie ponad 12
ton
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– począwszy od 2020 r. – tymczasowo wjechać do strefy niskiej
emisji:
• Pojazdy z silnikiem Diesla z
Euro-4.
• Niektóre pojazdy użytkowe z
Euro-3 lub Euro-4 wyposażone
do monitorowania, kontroli i
utrzymania infrastruktury, linii
zasilających i obiektów użyteczności publicznej, wyposażone
na wypadek awarii lub akcji
ratowniczych w imieniu straży
pożarnej, policji itp.

Zaostrzone warunki
wjazdu
Nowe przepisy wjazdu do strefy LEZ obowiązywać będą do 31
grudnia 2024 roku. To, czy pojazd
może wjechać do strefy LEZ, zależy od jego euro normy, która
określa, czy auto klasyfikuje się
do wjazdu do strefy niskiej emisji, czy też nie. Te europejskie
normy ekologiczne dla pojazdów
wyrażane są przez cyfry od 1 do 6.
Im wyższa cyfra, tym pojazd mniej
zanieczyszcza środowisko.

Pojazdy starsze niż 40 lat: można kupić tymczasową zgodę na
wjazd. Zakupiona licencja jest
ważna tylko w strefie ekologicznej
w Antwerpii.

Pojazdy zagraniczne
w strefie LEZ objęte są
obowiązkiem rejestracji
Przed wjazdem do strefy niskiej
emisji obowiązkowa jest rejestracja wszystkich zagranicznych
pojazdów. Powyższy wymóg nie
dotyczy samochodów z holenderskimi tablicami rejestracyjnymi,
bo te automatycznie są już w bazie.
Każdorazowa rejestracja musi
odbywać się osobno. Jeżeli po do-

5

konaniu rejestracji w strefie LEZ
dany pojazd nie będzie spełniał
obowiązujących w niej wytycznych w zakresie klasy EURO – i
w związku z tym w normalnych
warunkach nie byłby możliwy
wjazd do takiej strefy – pod pewnymi warunkami istnieje jednak
możliwość zakupu dodatkowego
biletu ekologicznego uprawniającego do wjazdu.
Ważne! Przez różnorakie regulacje i specyfikacje dla klas EURO
danego miasta/gminy i jej LEZ,
mogą wystąpić różne zakazy wjazdu dla różnych typów pojazdów
dla różnych LEZ w Belgii.
Rejestracja w każdej strefie LEZ
musi nastąpić oddzielnie i nie jest
przenoszona na inną LEZ. Także
bilety środowiskowe są ważne tylko dla danej LEZ i nie podlegają
tym samym zasadom w każdej
LEZ. Belgijskie strefy ekologiczne,
przy niespełnianiu odpowiednich
zasad, niosą ryzyko wysokich kar
dla zagranicznych pojazdów.
Opracowała: Karolina Morawska
Źródła: slimnaarantwerpen.be,
e-truckbus.pl, antwerpia.be

Od 1 stycznia, aby wjechać do
strefy LEZ, pojazdy muszą spełniać wyższy standard. Pojazdy z
silnikiem Diesla muszą posiadać
co najmniej Euro 6, pojazdy napędzane benzyną, LPG lub gazem
ziemnym – co najmniej normę
Euro 2.
Uwaga: pojazd z silnikiem Diesla
z normą Euro 4, który jest wyposażony w filtr cząstek stałych, nie
jest równoważny z normą Euro 5.
Od 2020 roku tylko pojazdy z normą Euro 5 są dozwolone w LEZ.

Wjazd za opłatą
Niektóre pojazdy, niespełniające
wymaganych norm Euro, mogą

www.slimnaarantwerpen.be
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Polityczny pat
Gdyby teraz, kilka miesięcy po wyborach, zorganizować referendum w sprawie przyszłości Belgii, prawie 40 procent flamandzkiego elektoratu głosowałoby za podziałem
kraju. Nie jest to wprawdzie znacząca większość wyborców, ale po raz pierwszy w
sondażach i badaniach uniwersyteckich, dotyczących nastrojów separatystycznych
we Flandrii, mieszkańcy północnego regionu w tak dużej liczbie opowiedzieli się za
podziałem Belgii.
Powyższy sondaż przeprowadzony został w grudniu ubiegłego roku, w tym samym
czasie, kiedy okazało się, że aż
49 procent Flamandów chciałoby zagłosować na N-VA i VB
– partie opowiadające się za
podziałem kraju. Po stronie
francuskojęzycznej nastroje
są zupełnie inne. Trzy czwarte mieszkańców Walonii i
Brukseli głosowałoby przeciw
podziałowi.
Wybory parlamentarne w Belgii
odbyły się 26 maja ubiegłego roku
i do tej pory nie udało się stworzyć
rządu federalnego. Wyniki wyborów potwierdziły duże rozdrobnienie polityczne w podzielonej językowo, religijnie i kulturowo Belgii.
Przy takiej odrębności utworzenie
większości, popierającej rząd, graniczy z cudem.
Nie sposób nie wspomnieć o wyborczym sukcesie skrajnie prawicowej partii Vlaams Belang (18,6
proc.), która wyjątkowo wysokie
poparcie wyborców flamandzkich
zawdzięcza populistycznym, antyimigracyjnym, a nawet często rasistowskim hasłom. Dla francuskojęzycznych Walonów taki sojusz
jest nie do pomyślenia.
Ale rząd federalny muszą wspólnie utworzyć politycy z Flandrii i
z Walonii, a to na chwilę obecną
nie wydaje się możliwe. Najliczniej
reprezentowana partia w 150-osobowowej izbie niższej parlamentu, czyli flamandzki N-VA, ma w

prowadzić do porozumienia
się partii politycznych, został
wyznaczony przez króla Paul
Magnette z PS. 9 grudnia polityk zwrócił się do króla o przyjęcie rezygnacji z powierzonej
mu misji.

niej 25 przedstawicieli. Walońska
partia socjalistyczna (PS) ma 20
mandatów.
Po wyborach król Filip I wyznaczył dwóch polityków, po jednym
z każdej części kraju, i powierzył
im misję przekonania N-VA i PS
do zawarcia politycznego paktu.
Geert Bourgeois z N-VA i Rudy
Demotte z PS mieli dla dobra
kraju namówić obie partie do
politycznej współpracy, do której miałyby jeszcze dołączyć inne
flamandzkie i walońskie ugrupowania: Partia ChrześcijańskoDemokratyczna i Flamandzka
(CD&V), Partia Ekologiczna oraz
Ruch Reformatorski (MR).
Po kilku dniach intensywnych
rozmów marzenia o koalicji prysły jak bańka mydlana, a rządowi
negocjatorzy zwrócili się do króla
z prośbą o zwolnienie ich z tego
obowiązku. Jak było do przewidzenia, obie partie dzieli tak wiele, że
trudno jest się im porozumieć.
Kolejnym mediatorem, próbującym znaleźć kompromis i do-

Podstawową kwestią, co do
której nie ma porozumienia
pomiędzy Flandrią i Walonią,
jest ogólnie rzecz nazywając
„organizacja państwa”. N-VA chce
przeorganizować kraj na obraz i
podobieństwo federacji, PS o takich zmianach nie chce słyszeć.
Walonowie są przeciwni i oburzeni takim pomysłem, bo oznaczałby
on niepodległość Flandrii.
Od dawna nacjonalistyczne partie
flamandzkie opowiadają się za
oddzieleniem od siebie Flandrii
i Walonii, które dzieli prawie
wszystko. Od stopnia zamożności mieszkańców poczynając, na
języku, kulturze i tradycji kończąc. W takim rozdaniu Bruksela
pozostałaby odrębnym bytem,
łączącym obie części federacji.
Belgijskie partie polityczne, nawet dla dobra całego kraju, nie
potrafią przełamać różnic między
Flandrią i Walonią. Gospodarczo
rozwinięta i bogatsza Flandria ma
silne tendencje separatystyczne.
Słabiej rozwinięta Walonia kieruje
się natomiast ku partiom socjalistycznym lub wręcz ekstremalnie
lewicowym. Trudno sobie wyobrazić, jak mógłby wyglądać kompromis, który pogodziłby ze sobą tak
bardzo zróżnicowane cele.

luty 2020
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W przemówieniu wigilijnym król Filip powiedział: „Istotne jest, aby
jak najszybciej powstał
rząd federalny, zdolny
do podejmowania zrównoważonych decyzji, zjednoczony i niezachwiany.
Tego wszyscy oczekujemy. Liczymy, że stanie
się to bez zbędnych ceregieli”.
Mimo trudności rząd musi powstać. Nie wyklucza się pewnego
rodzaju paktu między PS i N-VA,
który mógłby być ograniczony
czasowo i obejmować
ogólnie nakreślony
zakres współpracy w
ramach polityki klimatycznej, digitalizacji
i rozwoju demograficznego kraju.

Zwracając się do swoich rodaków,
zadeklarował, że wierzy w ogromny potencjał kraju i jego zdolność

Jest jeszcze król, który podobnie
jak wielu jego poddanych, może
mieć tylko nadzieję, że jego życzenia bożonarodzeniowe zostały wysłuchane przez polityków, którzy
mają klucz do formowania rządu,
a zatem także do przyszłości kraju.

W momencie oddawania tego numeru do druku rządu nadal nie
ma. Król Filip I przedłużył mediatorom – Joachimowi Coensowi z
CD&amp;V i Georgesowi-Louisowi
Bouchezowi z MR – misję zbudowania koalicji, która ma wyłonić
nowy rząd. Mediatorzy otrzymali
czas do 28 lutego.
Pozostaje mieć nadzieję, że nie zostanie pobity niechlubny rekord z
lat 2010 – 2011, kiedy
kryzys rządowy trwał
aż 541 dni.
Bo znając wzajemne
animozje belgijskich
polityków i biorąc
pod uwagę silne
podziały, dotyczące
wielu dziedzin życia,
tymczasowa pani premier może pozostać
na swoim tymczasowym stanowisku jeszcze długo.

Polityka gospodarcza,
co do której obie partie
nie mogą dojść do porozumienia, mogłaby
zostać powierzona specjalistom, nie wykluczając nawet przedstawicieli obecnego rządu.
Na razie Belgią kieruje rząd tymczasowy, z pier wszą
kobietą premierem na czele.
Czterdziestoczteroletnia Sophie
Wilmes, polityk MR (Ruchu
Reformatorskiego), frankofońskiej partii liberalnej, zastąpiła
na tym stanowisku Charlesa
Michela, który 1 grudnia przejął
funkcję przewodniczącego rady
Europejskiej.

malnych emerytur do kwoty 1,5
tysiąca euro, nie zostały ujęte w
postulatach przyszłego rządu.

do sprostania wyzwaniom. Jak zaznaczył, warunkiem jest jednak
połączenie sił i dążenie do jedności w różnorodności przy poszanowaniu wrażliwości wszystkich.
Na początku stycznia do
mediów trafił 20-stronicowy, poufny dokument
dotyczący negocjacji.
Wynika z niego, że kontrowersyjne zagadnienia
dotyczące na przykład
zamknięcia star ych
elektrowni atomowych
oraz podniesienia mini-

A mieszkańcy Belgii
politycznym patem
nl.wikipedia.org się nie przejmują.
Nie martwi ich brak
rządu federalnego, bo mają jeszcze
kilka innych w zapasie.
Anna Janicka
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Przegląd prasy belgijskiej
Nie zapłaciłeś podatku
drogowego? To może cię
drogo kosztować.
Flamandzkie organy podatkowe
zaostrzają walkę z podatnikami
zalegającymi z zapłatą podatków
drogowych i grzywien podczas
kontroli drogowych.
Ktokolwiek zostanie zatrzymany
podczas kontroli za pomocą automatycznego rozpoznawania tablic
rejestracyjnych (kamery ANPR),
musi natychmiast zapłacić zaległe
należności. Jeśli tego nie zrobi, założone zostaną blokady na koła, a
samochód odholowany i zajęty do
momentu zapłaty.
Flamandzkie organy podatkowe
opublikowały nową listę stawek.
Koszty będą wysokie. Oprócz zapłaty zaległych podatków, z dodatkową grzywną lub bez niej, doliczane są również koszty holowania i
przechowywania samochodu.
Od 1 stycznia za odholowanie auta
pobierana jest opłata 1,43 euro za
kilometr (do 15 km) w dzień powszedni. Po godzinie 20.00 oraz w
weekendy i święta państwowe będzie to 2,13 euro za kilometr. Koszt
parkowania w firmie holowniczej
wynosi 84,22 euro w dzień powszedni, 125,78 euro w nocy, w weekend i w święta państwowe. Nie
wspominając o 21-procentowym
podatku VAT.

Jeśli kierowca nie zapłaci należnej
kwoty w ciągu tygodnia, pojazd
może zająć komornik i wystawić
go na sprzedaż podczas publicznej
licytacji.
standaard.be

religii. Według posła każdy może
być religijny, co nie znaczy, że państwo musi za to płacić. Wolność
wyznania nie oznacza automatycznego pobierania pieniędzy z
kieszeni podatnika we Flandrii.

Zmiany w zasiłkach
rodzinnych w Regionie
Stołecznym Bruksela

Każda uznana religia ma we
Flandrii swoich nauczycieli i podręczniki, co kosztuje 292 miliony
rocznie. Płace i emerytury imamów, kapłanów, rabinów i innych
duchownych, to 100 milionów euro dla Flandrii.

Od 1 stycznia zmiany dotyczą
wszystkich dzieci. Na każde dziecko przypada stała kwota, niezależnie od liczby dzieci w rodzinie.
Kwota bazowa to 150 euro na
dziecko, do tego dochodzą różne
dodatki (do 120 euro).
Kwota dodatków zależy od dochodów. Najwyższe dodatki otrzymają rodziny wielodzietne o dochodach poniżej 31 tys. euro rocznie.
Powyżej tej kwoty dochody będą
mniejsze, powyżej 40 tys. euro nie
będzie żadnych dodatków.
Nowy system dotyczy wszystkich
dzieci zamieszkałych w Regionie
Stołecznym Bruksela.
rtl.be

Podatnik nie
powinien płacić na
wspólnoty religijne
„Każdego roku różne religie kosztują podatników we Flandrii prawie 500 milionów euro” – wyliczył
flamandzki poseł Maurits Vande
Reyde (Open VLD). „Te pół miliarda rocznie to w
pięcioletniej kadencji prawie 2,5 miliarda euro ze środków
publicznych. Można
by je przeznaczyć np.
dla niepełnosprawnych, a nie dawać na
Allaha, Jahwe i Boga”
– mówi poseł.
Belgijska konstytucja
gwarantuje wolność

Rząd flamandzki wydaje 45 milionów rocznie na budynki religijne,
głównie na inwestycje. Każdy remont na przykład kościoła jest
finansowany z pieniędzy podatkowych. „Wiele kościołów należy
do naszego dziedzictwa historycznego. Trzeba o nie dbać, ale niech
to finansują władze kościelne. Co
roku faktury za remonty wysyłane
są do flamandzkiego rządu i władz
miejskich. Podatnik płaci nawet
za ponowne wykorzystanie kościołów, które nie muszą już być
używane” – mówi poseł.
Czy powinniśmy to dalej akceptować? Nie. Rady religijne muszą
wykorzystywać do tego własne
zasoby. Przepływ pieniędzy podatkowych, które teraz płyną w
kierunku religii, nie może być
dłużej społecznie uzasadniony” –
tłumaczy Maurits Vande Reyde. I
dodaje: „Każdy, kto chce, może być
wierzący. Bez konieczności płacenia za to z naszych podatków”.
vrt.br

Strefa LEZ i
przestarzałe samochody
policji federalnej
Według przewodniczącego związku zawodowego policji VSOA, około 200 samochodów policji fede-
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ralnej nie spełnia wymogów LEZ.
Funkcjonariusze, którzy wjeżdżają
do strefy niskoemisyjnej starymi
służbowymi samochodami, sami
płacą za wjazd.
Karnety jednodniowe za wjazd do
LEZ w Antwerpii, Brukseli i Gent,
kosztują od 10 do 35 euro, również
dla policji. Jeśli funkcjonariusze
ich nie wykupią, policja zostanie
ukarana grzywną do 350 euro.
Nie dość, że funkcjonariusze płacą
za wjazd z własnej kieszeni, to jeszcze na zwrot pieniędzy czekają kilka miesięcy, a czasem ponad rok.
Związek zawodowy radzi, aby policjanci przestali za prywatne pieniądze kupować bilety wjazdu do
LEZ. „Żadne prawo ani przepisy
nie mogą tego wymagać. Nie może
być tak, że musimy dawać pieniądze, aby móc pracować i jeździć
starymi samochodami, które da-

je nam nasz pracodawca” – mówi
przedstawiciel związku.
Policja federalna chce przenieść
najbardziej zanieczyszczające samochody służbowe do regionów,
w których nie obowiązuje strefa
niskiej emisji.
nieuwsblad.be

Więcej imamów z Turcji
przyjedzie do Belgii
W tym roku prezydent Turcji
wyśle do Belgii około 40 nowych
imamów, znacznie więcej niż w
poprzednich latach. Niektórzy
zostaną tu tylko na miesiąc, inni
na dłużej. Niedobór imamów w
Belgii jest ogromny, kilkudziesięciu z nich zezwolenie na pobyt już
wygasło.
We Flandrii działa pięćdziesiąt
meczetów należących do Diyanet.
Trzynaście z nich zostało uznanych i subsydiowanych przez
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państwo. Brak imamów występuje głównie w tych przez państwo
nieuznanych.
Diyanet, to turecki dyrektoriat do
spraw religijnych, wykorzystywany jako narzędzie polityki zagranicznej tego kraju. Turecki rząd
buduje swoją pozycję w świecie
muzułmańskim poprzez ogromne inwestycje religijne w meczety
i szkolenia imamów. Skala działań
jest ogromna. Meczety powstają
na całym świecie. Budżet instytucji też jest ogromny – pięciokrotnie większy niż ministerstwa
spraw wewnętrznych.
Import imamów z Turcji nie
wszystkim się podoba i jest coraz
bardziej kontrowersyjny. Rząd turecki przysyła do Belgii wyznaczonych i specjalnie przeszkolonych
przywódców modlitewnych, nad
którymi nie ma żadnej kontroli.
nieuwsblad.be
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Wysokie grzywny
za zaśmiecanie ulic
Od stycznia grzywny za zanieczyszczenie brukselskich ulic
znacznie wzrosły. Każdy, kto zostanie przyłapany na wyrzuceniu
niedopałka papierosa na ziemię,
zapłaci nie 50 euro, a 200 euro.
Grzywna za wyrzucenie gumy do
żucia to 200 euro (wcześniej – 100
euro). Ci, którzy oddają mocz w
miejscu publicznym, zapłacą 250
euro zamiast 100 euro.
Nielegalne wyrzucanie śmieci także będzie surowiej karane – nawet
500 euro za metr sześcienny. Jeśli
w śmieciach znajdą się materiały
budowlane lub środki chemiczne,
kara może wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy euro za metr
sześcienny. Nielegalni malarze
graffiti zapłacą 500 euro za metr
kwadratowy (wcześniej 150 euro).
hln.be

Badania przesiewowe
noworodków. Także na
mukowiscydozę.
We Flandrii rodzice mogą bezpłatnie poddać swoje dziecko badaniom przesiewowym pod kątem
wad wrodzonych u noworodków
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(zdiagnozowanie 12 wrodzonych
rzadkich chorób). Celem badania
jest ustalenie dziedzicznego stanu
chorobowego przed ukończeniem
przez dziecko 2 miesiąca życia.
Odbywa się to poprzez pobranie
próbki krwi między 72 a 96 godz.
po porodzie, popularnie zwanym
„ukłuciem w piętę”.

Nowe ceny wynajmu
mieszkań socjalnych

Wczesne rozpoczęcie leczenia może poprawić stan zdrowia dziecka
i zapobiec poważnej niepełnosprawności lub nawet śmierci.
Przeprowadzenie badania przesiewowego u dziecka w kierunku
tych schorzeń jest zalecane, ponieważ może uratować jego życie. W
przypadku większości dzieci wyniki badania są prawidłowe, co
oznacza, że występowanie któregokolwiek z tych schorzeń jest u
nich mało prawdopodobne.

Od 1 stycznia, każdy, kto wynajmuje lokal socjalny, musi liczyć
się ze zmianą czynszu. Nowe ceny
najmu oparte są na trzech kryteriach: efektywności energetycznej,
dochodach najemców i wartości
rynkowej domu. Jeśli niektórzy
najemcy będą płacić więcej, spowodowane to będzie ich dochodami. Korekta cen czynszów socjalnych jest decyzją poprzedniego
flamandzkiego rządu na wniosek
towarzystw budownictwa społecznego.

U niewielkiej liczby dzieci wynik
dla jednego ze schorzeń okaże się
dodatni. Nie zawsze oznacza to, że
dziecko cierpi na daną chorobę,
ale jej wystąpienie jest bardziej
prawdopodobne. Dziecko zostanie
skierowane do lekarza specjalisty
w celu przeprowadzenia dalszych
badań.

Od 1 stycznia 2019 r. częścią tego
badania są testy na mukowiscydozę. Rozpoznanie mukowiscydozy
zdiagnozowano u 12 z 58 534 flamandzkich noworodków.
vrt.be

We Flandrii niewiele ponad 155
000 rodzin mieszka w lokalach socjalnych. Na liście oczekujących
jest o wiele więcej, i często płacą
oni dwa razy więcej na rynku wynajmu.
standaard.be
Opracowała: Karolina Morawska

TO JEST
MIEJSCE NA
TWOJĄ
REKLAMĘ

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
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Poczuj klimat miasta
Muzea, kościoły, zabytki, sztuka – to warto zobaczyć w Antwerpii, by poznać historię
miasta. Ale co zobaczyć i dokąd pójść, by poczuć też klimat miasta? Które miejsca są
ważne nie tylko dla historii miasta, ale i bywają w nich zwykli mieszkańcy, nie tylko
turyści? Z reguły są to miejsca i obiekty, o których raczej nie przeczytasz w przewodnikach turystycznych dostępnych w księgarni.
Oto opis czterech takich miejsc,
choć w Antwerpii jest ich dużo
więcej.

Targ na Placu
Teatralnym
– Theaterplein
w Antwerpii
Antwerpia była, jest i będzie miastem handlowym, i nie mam tu na
myśli wyłącznie portu, giełdy diamentów czy najróżniejszych sklepów w całym mieście. Antwerpia
ma też bardzo bogatą tradycję w
organizowaniu rozmaitych rynków i targowisk, które tu są nazywane – markten. Obecnie istnieje
kilka lokalnych targowisk, które
odbywają się regularnie w danym
dniu tygodnia. Szczególnie godne
polecenia są rynki tematyczne, jak
np. egzotyczny czy bio.
Ale w sobotę rano warto wybrać się
do centrum miasta na targ, który
odbywa się na Placu Teatralnym
– Theaterplein. 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,
jak choćby Elixir d’Anvers a także
specjały kuchni tureckiej, marokańskiej i innych krajów, głównie
śródziemnomorskich. To typowy
targ i naprawdę można tu kupić
prawie wszystko – artykuły przemysłowe, ubrania, kwiaty, artykuły gospodarstwa domowego i
tysiąc innych rzeczy.
Ceny są różne, ale najczęściej owoce i warzywa są tańsze niż w supermarketach i oczywiście świeże.
Niektóre produkty można kupić
tylko i wyłącznie tutaj, jak na przykład pęczek świeżej mięty, najróżniejsze suszone owoce, świeże figi
i wiele więcej.
Bardzo często sprzedawcy zachęcają kupujących do skosztowania
danego produktu jeszcze przed
zakupem. Na targu można zjeść
pyszne śniadanie w dobrej cenie,
bo jest sporo stoisk i każdy znajdzie coś dla siebie.

Targi antyków i staroci
Antwerpia to prawdziwy raj dla miłośników rzeczy z duszą. W tutejszych antykwariatach można znaleźć niesamowite przedmioty w
dobrej cenie. Na targach antyków
można kupić absolutnie wszystko:
meble, ubrania, biżuterię, bibeloty,
obrazy, grafiki, porcelanę, srebrną
zastawę stołową, sztućce, zabawki,
książki, całe gabloty entomologiczne wypełnione okazami, ozdoby
bożonarodzeniowe, drewniane
prawidła do butów i wiele, wiele
innych rzeczy.
Z reguły najwięcej jest turystów
i przypadkowych przechodniów,
którzy raczej oglądają, a jeśli już
coś kupują, to zazwyczaj jakiś
drobiazg. Nie brakuje też prawdziwych znawców, którzy znają
się na antykach, i doskonale wiedzą, co chcą kupić, bo szukają
konkretnej rzeczy. Ale gdy trafi
im się prawdziwa okazja, to też
jej nie przegapią. Wtedy zaczyna
się prawdziwy spektakl – najpierw
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kupujący dokładnie ogląda daną
rzecz, aby się upewnić, że to oryginał. Potem rozpoczyna się targowanie, bo sprzedawca wie, jaki ma
towar, a kupujący najczęściej też
zna się na rzeczy.
Warto choć na chwilę przyjść na
antwerpski rynek antyków, choćby tylko po to, aby popatrzeć, bo
tutejsze rynki to element tradycji,
to historia tego miasta i nie lada
atrakcja.
Targi antyków i staroci odbywają się w Antwerpii od piątku do
niedzieli:
• W piątek od godziny 9 do 13
tzw. Vrijdagmarkt na ulicy
Vrijdagmarkt.
• W sobotę od godziny 9 do
17 tuż obok katedry na ulicy
Lijnwaadmarkt.
• W niedzielę od godziny 9 do
17 koło tunelu św. Anny ulica
Sint-Jansvliet.

Tunel św. Anny dla
pieszych i rowerzystów
Pozornie nic ciekawego, zwykły
tunel pod rzeką, ale wzbudza on
zainteresowanie turystów i jest
zabytkiem od roku 1997. Budowa
tunelu rozpoczęła się 28 czerwca
1931 roku, a zakończyła 14 sierpnia 1933 roku. Uroczyste otwarcie
tunelu nastąpiło 10 września 1933
roku. Wcześniej w tym miejscu
kursowały dwa promy. Pomysł budowy mostu w Antwerpii pojawiał
się wielokrotnie, ale zawsze był on
odrzucany, bo most ograniczałby
żeglugę na rzece. Ostatecznie
podjęto decyzję o budowie tunelu. Długość tunelu to 572 m, jego
średnica wynosi 4,22 m. i znajduje
się on na głębokości 31,57 m.
Wejście do tunelu po obu brzegach rzeki jest dokładnie takie
samo: niepozorny budynek, hol
wejściowy, winda i ruchome
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schody. Każda winda może pomieścić 40 osób lub ciężar do 300
kg. Koszt budowy tunelu wyniósł
40 mln franków belgijskich, czyli
około 1 mln euro. Podczas II wojny
światowej tunel został częściowo
zniszczony przez wycofujące się
wojska niemieckie. Odbudowa tunelu trwała kilka lat i w tym czasie
mieszkańcy Antwerpii ponownie
musieli korzystać z przeprawy
promowej.
W latach 1992 i 1993 przeprowadzono remont tunelu, a od roku
1995 został on udostępniony rowerzystom. W roku 1997 cały obiekt
uznano za zabytkowy oraz objęto
go ochroną prawną. Tunel św.
Anny warto obejrzeć, bo do dziś
zachowało się wiele oryginalnych
elementów, jak przedwojenne
drewniane schody ruchome, które wtedy były prawdziwą nowinką
techniczną. W chwili otwarcia tu-
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nel był, jak na owe czasy, bardzo
nowoczesny.
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na go zwiedzić w ciekawy sposób.
Lokalne firmy mają bogatą ofertę
dla każdego turysty, a wszystko

Od pierwszego dnia
otwarcia aż do dziś tunel stanowi ogromne
ułatwienie dla mieszkańców w komunikacji
pomiędzy lewobrzeżną a
prawobrzeżną dzielnicą
miasta. Tunel św. Anny
jest też wykorzystywany
przez filmowców jako
plan filmowy, a belgijski
zespół The Black Box
Revelation cały teledysk do piosenki „I Think
I Like You” nakręcił w
tunelu.

Port
Wiele osób, przyjeżdżających do
Antwerpii po raz pierwszy, wie,
że to miasto portowe. Dlatego
każdy ma własne wyobrażenie o
antwerpskim porcie.
Ci, którzy dotrą do MAS, i mijają
zabytkowe żurawie portowe nad
Skaldą – a potem porty jachtowe: Willemdok, Kempischdok i
Houtdok – zastanawiają się, gdzie
ten port. Cóż, dalej na północ.
Niestety port w Antwerpii nie jest
zbyt romantyczny, ale i tak moż-

zależy od budżetu. Trzeba jednak
podkreślić, że niektóre formy
zwiedzania portu są dostępne wyłącznie dla grup zorganizowanych
i tu mamy największy wybór np.:

wycieczka autokarowa, rejs statkiem, wycieczka rowerowa lub na
skuterach.
Turyści indywidualni mają wybór raczej
ograniczony, a najpopularniejszy jest rejs
statkiem wycieczkowym po porcie. Co
ciekawego można zobaczyć podczas rejsu?
– Nabrzeże, dźwigi,
magazyny, terminale,
zbiorniki i ogromne
statki. Dwie największe firmy, które organizują regularne rejsy
dla osób indywidualnych, to Flandria i Jan Plezier.
Więcej informacji na stronach:
www.janplezier.be/en/
flandria.nu/en/

PSS u Rudej
Polski Sklep Spożywczy
Carnotstraat 104, 2060 Antwerpia
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8 i 9 lutego zapraszamy
na tort, drinki, degustację wędlin
i wyrobów garmażeryjnych
oraz pokaz Thermomixa

www.facebook.com/pssurudej
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Belgijski numer VAT
i podwykonawstwo

Jako podwykonawca, pracujący w
Belgii na A1, można wykonywać
prace dla firm, fakturując je na
zasadzie obciążenia odwrotnego.
Pracując dla osób prywatnych,
należy posiadać belgijski numer
VAT. Jest on wymagany nawet w
sytuacji, gdy będzie to dotyczyć
tylko jednej pracy.

Jak często należy
składać periodykalne
deklaracje VAT?
Zależy to od tego, czy wykonywane prace są sporadyczne,
czy stałe. Jeśli usługi uznane
zostaną za okazjonalne, dział
podatkowy określi, jak często należy składać deklarację.
Jeśli prace wykonywane są regularnie, deklaracje muszą być
składane miesięcznie lub kwartalnie. Deklaracje kwartalne można składać, jeśli roczny obrót bez
VAT nie przekracza 2,5 miliona
euro i nie ma obowiązku składania miesięcznych deklaracji VAT
dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w Belgii.

Stawki VAT w Belgii
Stawka standardowa VAT wynosi
21%. W niektórych przypadkach,
takich jak prace remontowe lub
naprawcze w mieszkaniu prywatnym, starszym niż 10 lat, można

zastosować obniżoną stawkę VAT
w wysokości 6%.
W przypadku mieszkań socjalnych można zastosować obniżoną
stawkę VAT w wysokości 12% przy
zachowaniu odpowiednich wymogów stawki VAT.
To, czy masz siedzibę w Belgii,
czy nie, nie zmienia stawki VAT.
O numer VAT można wystąpić
za pośrednictwem „Centrum”.
Centrum Buitenland
Kruidtuinlaan 50 Bus 3410
1000 Brussel
E-mail:
foreigners.team1@minfin.fed.be
Tel: 0257 740 50

Czym jest
podwykonawstwo?

nym wykonawcą, która w niniejszej
sprawie jest umową nadrzędną,
• umowa między głównym wykonawcą a podwykonawcą.
Najczęstsze problemy wynikające z błędnych kontraktów lub ich
braku:
• podwykonawca nie wykonuje
prawidłowo swojej pracy,
• wykonawca główny i podwykonawca nie rozumieją swoich
zadań i nie potrafią współpracować,
• podwykonawca nie otrzymuje
wynagrodzenia,
• podwykonawca nie spełnia
obowiązków prawnych i administracyjnych.

Umowę podwykonawstwa można
opisać jako czynność, w ramach
której generalny wykonawca zawiera umowę z podwykonawcą,
powierzając mu całość lub część
robót, które zlecił mu klient (inwestor).

Umowa o
podwykonawstwo

Podwykonawstwo jest zatem formą wynajmu pracy lub usług, która odpowiada za:
• brak prawnego podporządkowania podwykonawcy względem generalnego wykonawcy
w zakresie wykonania powierzonych mu prac,
• porozumienie w zakresie specyfikacji technicznych i planów między tym, czego podjął
się podwykonawca, a tym, co
przyjął generalny wykonawca
od swojego klienta.

Warunki płatności

Z prawnego punktu widzenia podwykonawstwo oznacza istnienie
dwóch kontraktów budowlanych,
a mianowicie:
• umowa między klientem a głów-

Zależy od obowiązków, które trzeba spełnić jako generalny wykonawca. Istnieje szereg funkcji bezpieczeństwa, które można włączyć
do umowy podwykonawstwa:
Metodę płatności faktur podwykonawcy można powiązać z warunkami płatności, takimi jak na
przykład zatwierdzenie raportów z
postępu prac, w zależności od postępu prac, określonych terminów
itp. Jeśli na przykład w głównej
umowie zapewniono depozyt w
wysokości 5% (gwarancja bankowa lub potrącenie z faktur), dobrze
jest również przekazać to swojemu
podwykonawcy.
Jeśli korekta ceny jest wykluczona w głównej umowie, najlepiej
zastosować ją w umowie podwykonawczej. Jeśli masz stałą cenę
dla swojego klienta, skorzystaj z
tej samej podstawy przy podwykonawstwie.
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Okres realizacji
Jeśli prace muszą zostać wykonane w określonym terminie, zaleca
się, aby okres ten został nałożony
również na podwykonawcę. Ważny
jest nie tylko termin, ale również
grzywna lub rekompensata z tym
związana. Jeśli klient przewiduje
karę za każdy dzień opóźnienia,
można przewidzieć taką samą
karę w podwykonawstwie, która
zostanie powiększona o wszelkie
szkody poniesione przez głównego wykonawcę.

cie podwykonawstwa i że zatwierdzenie wykonania pracy podwykonawcy może mieć miejsce tylko
wtedy, gdy praca została zaakceptowana i zatwierdzona przez zleceniodawcę (klienta). Jeśli klient lub
jego architekt formułuje komentarze, mogą one zostać uwzględnione w rozliczeniu z podwykonawcą.

Ubezpieczenie
Generalny wykonawca powinien
sprawdzić czy podwykonawca posiada podstawowe oraz 10-letnie
ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), na którą podwykonawca musi przedstawić dowód.
Jeśli pewne wyłączenia (franczyza)
są naliczane głównemu wykonawcy w specyfikacjach lub umowie
z głównym zleceniodawcą, zaleca
się, aby obciążyć tym również podwykonawcę.

Termin wykonania
robót
Za warunki dostawy robót; terminy, dostawy, pisemne protokoły,
najlepiej także przekazać odpowiedzialność podwykonawcy w
umowie.
Wskazane jest ustalenie, iż terminy wykonania robót i warunki
dostawy są takie same w momen-

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub
umowy osoba fizyczna może także
poprosić o zwrócenie jej danych
osobowych lub przekazanie ich
innemu przedsiębiorstwu. Jest
to tzw. prawo do przenoszenia
danych. Powinno się przekazać
dane w powszechnie używanym
formacie.

Zdrowie i
bezpieczeństwo

Dodatkowe prace
zlecone przez klienta
W praktyce często zdarza się, że
inwestor lub jego architekt wydaje zlecenia bezpośrednio podwykonawcy na miejscu budowy,
na przykład na wykonanie dodatkowych prac. Ważne jest, aby w
umowie podać, iż podwykonawca
może wykonywać takie zlecenia
tylko za wyraźną zgodą głównego
wykonawcy. W ten sposób uniknie
się ewentualnych problemów.
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Rozwiązanie umowy
Zalecana jest dodatkowa klauzula
na wypadek, gdy podwykonawca
nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, lub jeśli podwykonawca
ogłosi upadłość lub umrze. W takim przypadku umowa powinna
być prawnie uważana za zerwaną,
a główny wykonawca powinien
mieć możliwość kontynuowania
prac przez innego podwykonawcę, na koszt i ryzyko poprzedniego
podwykonawcy. Można również
uwzględnić w umowie o podwykonawstwo wszelkie odszkodowania
z tytułu rozwiązania stosunku pracy, które zostały przewidziane w
umowie z klientem.
Przetwarzanie danych osobowych
Należy poinformować kontrahenta o sposobie zbierania i przetwarzania jego danych oraz zapewnić
prawo bezpłatnego dostępu do
nich. Jeśli wystąpi z takim żądaniem, istnieje obowiązek poinformowania, czy dane osobowe są
przetwarzane. Należy także poinformować o procesie przetwarzania (celu, kategoriach danych
osobowych, odbiorcach itd.) i przekazać kopię przetwarzanych danych osobowych (w przystępnym
formacie).

Podwykonawca musi przestrzegać
swoich obowiązków w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na budowach tymczasowych lub
mobilnych. Środki ochrony zbiorowej są obowiązkiem głównego
wykonawcy. Środki ochrony osobistej ponosi podwykonawca. Obie
strony są współodpowiedzialne za
utrzymanie postanowień zbiorowych w sektorze.

Pracownicy i stan
podwykonawcy
Podwykonawca jest zobowiązany
do przestrzegania wszystkich przepisów prawnych, wykonawczych,
administracyjnych i finansowych
w odniesieniu do ogólnych warunków zatrudnienia, opodatkowania
i zabezpieczenia społecznego w
stosunku do swojego personelu, podwykonawców, jeśli tacy
istnieją, oraz przez każdą osobę
udostępniającą im personel.
Centrum biznesu
i administracji w Belgii
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One Billion Rising 2020
Jak co roku, 14 lutego, miliony ludzi na całym świecie okażą swoją solidarność z
kobietami i dziewczynkami – grupą najbardziej narażoną na przemoc najczęściej ją
doświadczającą.
le, w parku, w radiu, w telewizji,
domu, biurze, fabryce, obozie dla
uchodźców, bazie wojskowej, szatni, nocnym klubie, alejce, sali sądowej, ONZ”.

Akcję One Billion Rising (OBR)
zapoczątkowała Eve Ensler, działaczka feministyczna, która w
2011 roku, po fali gwałtów w USA
napisała:
„Mam dość mówienia o gwałcie
pięknymi słówkami. To trwało zbyt
długo; byłyśmy zbyt wyrozumiałe.
To nasza kolej, by GWAŁTOWNIE
domagać się uwagi w każdej szko-

„Ludzie muszą – raz na zawsze –
zdać sobie sprawę z tego, jak to
jest, gdy twoje ciało przestaje być
twoje, gdy twój świat rozpada się
jak domek z kart, a psychika zostaje rozdarta na strzępy”. „Żyjemy
na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet
padnie lub padło ofiarą gwałtu. –
MILIARD KOBIET!”.
Eve Ensler zapowiedziała wtedy
akcję „Powstanie Ofiar Gwałtu –
ONE BILLION RISING”. 14 lutego
2013 roku, w Walentynki, po raz
pierwszy kobiety i mężczyźni na
całym świecie wspólnie protestowali przeciwko przemocy seksual-

nej i fizycznej. W ciągu kolejnych
lat akcja rozwijała się, przyłączali
się do niej kolejni ludzie z kolejnych krajów, miast i wsi.
Wspólnym mianownikiem corocznej akcji jest taniec – potężna siła, która wyzwala pozytywną
energię i łączy. Wprawdzie tańcem
świata się nie zmieni, ale to właśnie taniec jest bardzo widoczną
formą protestu. Wyzwala on siłę
do powiedzenia STOP i jest symbolicznym zerwaniem łańcuchów
przemocy.
Oficjalnym hymnem – motywem
przewodnim ONE BILLION
RISING, jest kompozycja Teny
Clark i Tima Heintza „Break the
Chain” (Rozerwij łańcuch).
Anna Janicka
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Przemoc wobec kobiet w Belgii
W czołówce unijnych krajów, w których kobiety doświadczają przemocy ze strony
mężczyzn, jest Belgia. Ofiarami przemocy fizycznej i seksualnej co roku pada 9%
mieszkanek tego kraju (w skali Europy 4%). Wykorzystywania seksualnego przed
ukończeniem 15 roku życia doświadcza 14% dziewczynek (średnia w Europie to
12%). Psychicznej przemocy ze strony partnera każdego roku doświadcza ponad 12%
mieszkanek tego kraju. Szacuje się, że każdego dnia w Belgii dochodzi do około 130
przypadków nękania kobiet. Na wokandę sądową trafia nikły procent tych spraw, a
wyroki skazujące zapadają rzadko. Według statystyk, na które powołuje się portal
deredactie.be, ofiara przemocy domowej zgłasza się na policję średnio dopiero po 35
takich incydentach.
itd. Najczęściej nie są to sytuacje
jednorazowe, a wręcz przeciwnie
– to przybierające na sile, powtarzające się cyklicznie zachowania,
które wyniszczają przez lata ofiarę
zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Rozwiązania prawne
w Belgii
Według dziennika „Het Laatste
Nieuws”, w 2018 roku takich
zgłoszeń było w Belgii 26,6 tysięcy.
Oprócz tego zgłoszonych zostało
17 tysięcy przypadków psychicznej przemocy domowej oraz ponad 700 przypadków przemocy domowej o charakterze seksualnym.

Zarys prawnych
uregulowań związanych
z przemocą domową
na terytorium
Królestwa Belgii
Przemoc w związku to całokształt
zachowań, czynów oraz postaw
obecnego lub byłego małżonka
(partnera), które mają na celu
przejęcie kontroli nad drugą osobą, podporządkowanie jej i całkowite zdominowanie. Przemoc może przejawiać się agresją fizyczną,
groźbami, szantażowaniem, działaniami mającymi na celu izolację
ofiary od innych członków rodziny
czy też od przyjaciół, wymuszaniem aktów seksualnych, odcięciem środków finansowych lub
ograniczeniem dostępu do nich,

Aby zapobiegać występowaniu
aktów przemocy domowej prawodawca belgijski przyjął kilka
aktów prawnych, wśród których
warto wymienić ustawę z 24 listopada 1997 r., mającą na celu przeciwdziałanie przemocy domowej,
oraz ustawę z 28 stycznia 2003 r. o
przyznaniu lokalu mieszkalnego
małżonkowi lub osobie żyjącej w
związku partnerskim, która doznała aktów przemocy fizycznej
ze strony współmałżonka bądź
partnera.
Art. 410 belgijskiego Kodeksu
karnego przewiduje karę pozbawiania wolności do lat dwóch w
przypadku, gdy sprawca dokona
naruszenia narządu ciała albo
rozstroju zdrowia małżonka lub
osoby, z którą pozostaje w stałym
pożyciu, albo gdy łączyła te osoby
relacja uczuciowa w przeszłości.

Warunki rozpoczęcia
procesu
Aby mógł się rozpocząć proces
karny, jak również ewentualnie

powiązany z nim adhezyjny proces cywilny (odszkodowawczy),
odpowiednie służby muszą w jakiś
sposób dowiedzieć się o zaistnieniu sytuacji potencjalnie noszącej
znamiona czynu zabronionego.

Zasadniczo istnieją
cztery możliwości:
• złożenie skargi przez osobę pokrzywdzoną,
• złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
przez osobę trzecią (świadek,
osoba bliska). Możliwe jest zastrzeżenie sobie anonimowości,
• złożenie takiego zawiadomienia
przez osoby zobowiązane do
sygnalizowania takich sytuacji
(lekarze, opieka społeczna, dyrekcja szkoły),
• przyznanie się do winy.
Skargę lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
można złożyć w formie pisemnej
bądź ustnej na komisariacie policji lub bezpośrednio w prokuraturze. Zwyczajowo przyjmuje się,
że na policji składa się skargę/
zawiadomienie w formie ustnej, z
czego sporządzany jest pisemny
protokół, który należy dokładnie
przeczytać przed podpisaniem i
poprosić o kopię dla siebie.
Należy także skorzystać z możliwości podpisania deklaracji osoby poszkodowanej, co ułatwi na
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późniejszym etapie dostęp do akt
sprawy. Z kolei prokuratora informujemy co do zasady za pomocą
pisma wysłanego listem poleconym lub złożonego bezpośrednio
w biurze podawczym prokuratury
miejscowo właściwej.

Najczęściej zadawane
pytania dotyczące
procedury składania
skargi na policji przez
osobę poszkodowaną

luty 2020

DORADZTWO PRAWNE
MEDIACJA DŁUGÓW,
SPRAWY KOMORNICZE ,
RODZINNE, PRACOWNICZE
ORAZ RENTOWO-EMERYTALNE
Brukselskie Stowarzyszenie TRAMPOLINA vzw/asbl świadczy
usługi doradztwa prawnego oraz pomocy psychologicznej dla Polonii
mieszkającej w Belgii. W ramach sesji wyjazdowych świadczymy usługi
konsultacyjne z zakresu egzekucji komorniczej, prawa rodzinnego
oraz prawa pracy teraz TAKŻE W ANTWERPII!

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby złożyć skargę?
Doradca prawny oraz mediator długów przyjmie Cię
Podstawowym dokumentem jest
Trampolina w każdy piątek wTrampolina
godzinach od 10.00 do 17.00
dowód osobisty lub paszport (belASBL
VZW
Adres: Eduard van Steenbergenlaan 46, 2100 Antwerpia.
gijski lub polski), który potwierRejestracja telefoniczna: 0495. 28.98.24. pn-pt w godz 9.oo-11.00
dza tożsamość osoby składającej
skargę.
www.trampolina.be, info@trampolina.be
Jeśli osoba poszkodowana dysponuje raportem z obdukcji sporządzonym przez lekarza medycyny rodziny, przyjaciółka. Jeżeli osoba przemocy można opuścić miejsce
sądowej lub innym zaświadcze- składająca skargę nie posługuje zamieszkania wraz z dziećmi lub
niem lekarskim, potwierdzającym się w stopniu wystarczającym bez nich. Należy jednak poinforodniesione obrażenia, powinien językiem niderlandzkim, należy mować o tym policję, ponieważ
dołączyć ich kopie do akt sprawy. zwrócić się o pomoc do tłumacza. w przypadku gdy małżonek lub
partner uda się na komisariat,
W przypadku przemocy psychicz- Czy osoba, przeciwko której wno- by zgłosić opuszczenie wspólnenej można dołączyć kopie listów, szę skargę, będzie o tym poinfor- go gospodarstwa domowego lub
uprowadzenie dzieci, policja nie
e-maili, SMS-ów, nagrania rozmów mowana?
telefonicznych lub nagrania wi- Tak. Zostanie ona wezwana w celu podejmie żadnej interwencji w tej
złożenia wyjaśnień i będzie miała sprawie.
deo.
dostęp do akt sprawy. Adwokaci
Do policyjnego dossier można stron, jeśli zostali wyznaczeni, też Chciałabym znaleźć bezpieczne
załączyć także pisemne zeznania mają prawo wglądu w całą doku- miejsce dla mnie i dla dzieci.
Dokąd pójść?
świadków lub wnieść wniosek o mentację związaną ze sprawą.
Jeżeli nie ma możliwości znalezieprzesłuchanie osób w charakterze
świadków.
Obawiam się nowych aktów nia bezpiecznego miejsca pobytu
przemocy pod moim adresem. u rodziny lub przyjaciół, to w takim przypadku istnieją centra
Ktoś może mi towarzyszyć na Co mam robić?
W przypadku istnienia uzasad- udzielające schronienia ofiarom
komisariacie?
Jak najbardziej. Może to być ktoś z nionej obawy doznania aktów przemocy.
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.
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Na stronie http://violenceconjugale.be/-Adresses-Utiles-#art-48 można znaleźć listę z numerami telefonów.
Za pobyt w tych miejscach pobierana jest pewna opłata. Jeżeli
osoba potrzebująca schronienia
nie ma żadnych środków finansowych, może zwrócić się do CPAS
o sfinansowanie takiego pobytu.
Opuściłam nasze wspólne mieszkanie. Teraz boję się tam wrócić.
Jak odzyskać potrzebne mi rzeczy?
Najlepiej wszystkie ważne osobiste dokumenty, oraz te dotyczące
dzieci, od razu wziąć ze sobą. Jeżeli
jednak tak się nie stało, to osoba
poszkodowana ma prawo zwrócić
się do dzielnicowego, aby dla bezpieczeństwa towarzyszył jej podczas wizyty w mieszkaniu.
Czy mogę zakazać swojemu partnerowi wchodzenia do mojego
mieszkania?
Jeżeli partner przedstawia realnie
niebezpieczeństwo dla zdrowia i
życia osoby poszkodowanej oraz
innych osób zamieszkujących we
wspólnym gospodarstwie domowym (dzieci), prokurator może
nakazać partnerowi natychmiastowe opuszczenie wspólnego lokalu mieszkalnego oraz zakazać
mu powrotu do niego.
Dodatkowo prokurator może nałożyć na partnera zakaz zbliżania
się na okres maks. 10 dni (ustawa z 15 maja 2012 r. o czasowym
zakazie korzystania ze wspólnego
lokalu mieszkalnego. W tym czasie należy zwrócić się do właściwego sądu – Wydział Rodzinny o
ustalenie czasowych zasad korzystania z lokalu mieszkalnego oraz
ewentualnie o ustalenie miejsca
przebywania nieletnich dzieci.
Agnieszka Sità

Rozrastamy sie i szukamy:

POMOC DOMOWA

W regionie Waasland, Gent i Antwerpia

Aleksandra poda Ci więcej informacji pod numerem telefonu:

0484 57 78 49

ASYSTENT KOORDYNATORA REGIONALNEGO

W regionie Waasland

Z umiejętnosciami administracyjnymi i komercyjnymi
Oraz bardzo dobrą znajomoscia języka polskiego i niderlandzkiego

Wyslij CV ze zdjeciem na: nancy@vanosta.net

KOORDYNATOR REGIONALNY

z doswiadczeniem

W regionie Knokke - Eeklo

Z umiejętnosciami administracyjnymi i komercyjnymi
Oraz bardzo dobrą
ą znajomoscia języka polskiego i niderlandzkiego
Wyslij CV ze zdjeciem na: nancy@vanosta.net

www.poetsdienst-vanosta.be

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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Przegląd prasy polskiej
Mikrorachunek
podatkowy
Od pierwszego stycznia 2020 roku
zobowiązania podatkowe PIT, CIT,
VAT są płacone na indywidualny
mikrorachunek podatkowy. Jest to
rachunek przypisany do danego
podatnika, pracodawcy-płatnika,
służący do wpłat z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych
(PIT) oraz osób prawnych (CIT), a
także podatku od towarów i usług
(VAT).
Każdy podatnik musi wygenerować własny indywidualny rachunek podatkowy. Służy do tego
generator mikrorachunku podatkowego dostępny na stronie podatki.gov.pl. Działa on całą dobę
i jest darmowy.
Zobowiązania podatkowe z tytułu CIT, VAT oraz PIT, powstałe
przed 31 grudnia 2019 roku, które są regulowane począwszy od 1
stycznia 2020 r., podlegają wpłacie
na indywidualny mikrorachunek
podatkowy.
strefabiznesu.pl

Obowiązkowe e-recepty
Recepta elektroniczna (e-recepta)
jest obowiązkowa od stycznia 2020
roku. Dla pacjenta na pierwszy
rzut oka zmieni się tylko tyle, że
zamiast papierowej recepty z podpisem i pieczątką otrzyma na karteczce 4-cyfrowy kod, który wraz
z numerem PESEL wystarczy, by
wykupić przepisane leki w aptece.
Lekarz wystawia e-receptę i zatwierdza ją w systemie informatycznym. Może też wysłać pacjentowi wystawioną e-receptę na
wskazany adres e-mail. Pacjent
udaje się do apteki i na podstawie
4-cyfrowego kodu wykupuje leki
w całości lub częściowo (e-recep-

tę można zrealizować częściami
w kilku aptekach). Lekarz może
przekazać pacjentowi także wydruk e-recepty.
Dotychczasowe recepty papierowe nadal będzie można realizować
w aptekach. W uzasadnionych
przypadkach (awaria systemu informatycznego, wizyta domowa)
lekarz lub inna osoba upoważniona także będą mogli wystawić
receptę w formie papierowej.
Termin ważności e-recepty to 30
dni od daty wystawienia czyli tak
jak w przypadku recept papierowych. W uzasadnionych przypadkach osoba wystawiająca receptę
elektroniczną może zaznaczyć, że
termin jej realizacji wynosi do 365
dni. Jeżeli pacjent nie wykupi jej w
ciągu 30 dni od wystawienia albo
naniesionej na niej daty realizacji
„do dnia”, to recepta ta będzie realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły.
Wydłużenie terminu nie będzie
jednak dotyczyło wszystkich leków, wyłączono z tego przepisu
m.in. środki odurzające i substancje psychotropowe, które
w dalszym ciągu będzie można
wykupić tylko w ciągu 30 dni od
wystawienia recepty.
Recepty elektroniczne mają ułatwić proces realizacji recept, ograniczyć
błędy, zaoszczędzić
czas lekarzy i farmaceutów, oraz
wyeliminować
problem nieczytelnych i
fałszywych
recept.
gazetaprawna.pl

Tańsze przelewy w euro
Pod koniec ubiegłego roku weszły
w życie nowe przepisy, dzięki którym konsumenci i przedsiębiorstwa w państwach członkowskich
spoza strefy euro będą korzystać
z tańszych płatności w euro.
Oznacza to, że na wszystkie płatności w euro w państwach członkowskich, nienależących do strefy
euro, będą nakładane opłaty w tej
samej wysokości, co w przypadku
płatności krajowych.
W przypadku pracowników, którzy wysyłają euro do domu, lub
osób, które po prostu przelewają
pieniądze między rachunkami
w euro a rachunkami w walucie
innej niż euro, nowe przepisy UE
zagwarantują, że zostanie im więcej pieniędzy w kieszeni.
Przykładowo polski konsument,
który podejmuje decyzję o przelewie w euro za granicę, będzie
musiał zapłacić taką samą opłatę,
jak za przelew bankowy w złotych
w Polsce. Przepisy te umożliwią
wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie w równym
stopniu z tanich transgranicznych
płatności w euro.
polsatnews.pl
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Zmiany w
przepisach drogowych
W 2020 roku kierowców czekają
znaczne zmiany przepisów. Rząd
bierze się za walkę w piratami
drogowymi. Zmiany dotyczą m.in.
pieszych i prędkości. Teraz będzie
łatwiej stracić prawo jazdy.
Wprowadzone zostanie pierwszeństwo pieszego przed wejściem na
pasy i ograniczenie do 50 km/h jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę. Dotychczas
w nocy (w godzinach 23-5) można
było jeździć do 60 km/h. Teraz
przez całą dobę w miastach będzie
obowiązywać jednolita maksymalna prędkość.
Rozważana jest także opcja ograniczenia prędkości na autostradach
(dziś maksymalnie można się tam
rozpędzić do 140 km/h). Według
nowych przepisów, w sytuacji
przekroczenia (prędkości) powyżej 50 km/h poza terenem zabudowanym, policja może odebrać
prawo jazdy. Teraz taka możliwość
istnieje tylko w terenie zabudowanym. Według projektu zacznie
ona obowiązywać wszędzie – bez
względu na typ drogi.
Założenia nowelizacji ustaw przewidują m.in. wprowadzenie okresu przejściowego dla młodych
kierowców. Będą ich obowiązywać
ostrzejsze przepisy niż bardziej
doświadczonych kierowców, na
przykład będą ich obowiązywały
niższe limity maksymalnej prędkości na drogach, czy niższe limitu
poziomu alkoholu.
Dodatkowo zostaną objęci regulacjami nakładającymi na nich konieczność przejścia dodatkowego
szkolenia z zakresu bezpiecznej
jazdy w ciągu dwóch lat od uzyskania prawa jazdy. Chodzi o trening
pomagający umieć się zachować
w sytuacjach wyjątkowych jak

poślizg czy awaryjne hamowanie.
Będą dużo wyższe mandaty (mogą
wzrosnąć trzykrotnie) i więcej radarów. Dodatkowo zmianie ulegną
zasady naliczania punktów karnych. Po wejściu w życie nowelizacji przepisów będą one wygasać
dopiero po 30 miesiącach (teraz
po 12 miesiącach). Nie będzie też
możliwości skorzystania z kursów
reedukacyjnych, pozwalających
„wygasić” te punkty przed upływem terminu ich ważności.
Pierwsze zmiany mają zacząć obowiązywać 1 września 2020 r., cały
pakiet: z początkiem 2021 r.
polskatimes.pl

Poważny cios dla
polskich przewoźników
W Brukseli zatwierdzone zostało
porozumienie w sprawie nowych
przepisów reformujących zasady
funkcjonowania firm transportowych w UE. Propozycje, znane
jako pakiet mobilności, oznaczają
znaczne utrudnienie funkcjonowania dla polskich przewoźników
na Zachodzie.
Polska jako kraj, który ma w UE
największą flotę ciężarówek i autobusów, przekonuje, że zmiany
spowodują wzrost obciążeń biurokratycznych i kosztów dla firm
z Europy Środkowo-Wschodniej.
Jedną z kluczowych regulacji jest
obowiązek powrotu samochodów
do krajów pochodzenia (wydłużono ten okres do 8 tygodni) i ograniczenia dotyczące przewozów
kabotażowych, czyli przewozów
w innym kraju UE po dostawie
transgranicznej.
Wprawdzie udało się utrzymać
obecny system wykonywania takich przewozów (trzy operacje w
ciągu 7 dni), ale wprowadzono
czterodniowy „okres schłodzenia”, zanim ten sam samochód
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będzie mógł wykonywać kolejne
tego typu przewozy w tym samym
kraju. To z kolei będzie utrudniało funkcjonowanie przewoźnikom
na rynkach zagranicznych.
Pakiet zakłada też objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników.
Oznacza to wprowadzenie zasady
płacy minimalnej krajów, w których odbywa się praca. Zasady
delegowania mają stworzyć również ujednolicony standard kontroli. KE ma opracować system, do
którego przewoźnicy będą mogli
bezpośrednio przesyłać deklaracje
delegowania.
Jednym z kluczowych elementów,
usprawniających egzekwowanie
prawa, ma być inteligentny tachograf, który automatycznie zapewni rejestrowanie, kiedy i gdzie
ciężarówka przekroczyła granicę,
oraz wskaże lokalizację czynności związanych z załadunkiem i
rozładunkiem. Nowe ciężarówki
będą musiały być wyposażone w
to urządzenie w 2023 r.; pojazdy,
które mają analogowy lub cyfrowy
tachograf, będą musiały zostać doposażone do końca 2024 r.
Porozumienie przewiduje, że nowe
przepisy, dotyczące delegowania i
powrotu ciężarówek, zaczną obowiązywać 18 miesięcy po wejściu
w życie aktów prawnych. Zasady
dotyczące czasu prowadzenia pojazdu (w tym powrotu kierowców)
zaczną obowiązywać 20 dni po publikacji przepisów.
Do formalnego zakończenia procedury legislacyjnej potrzebne jest
jeszcze przegłosowanie przepisów
przez Parlament Europejski i przyjęcie ich przez Radę UE.
rmf24.pl
Opracowała: Katarzyna
Frankowska
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Polska: kary za niezarejestrowanie
pojazdu sprowadzonego z UE
Obowiązek rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od jego sprowadzenia istnieje w prawie o ruchu drogowym już od kilku lat. Od 1 stycznia urzędnicy zyskali jednak prawo
do nakładania kary na wszystkich, którzy nie zrobią tego w ustawowym terminie.
Liczy się go od dnia, w którym auto przekroczy polską granicę.
Każdy używany samochód, sprowadzony z UE, musi zostać zarejestrowany w ciągu 30 dni od
jego sprowadzenia pod groźbą
kary administracyjnej w wysokości 200-1000 zł. Sprowadzenia,
czyli… przekroczenia granicy. Jeśli
kupimy używane auto w 29 dniu
od sprowadzenia, na rejestrację
auta zostanie nam jeden dzień.
Także za niezgłoszenie sprzedaży
lub kupna auta zarejestrowanego
już w Polsce będą nakładane kary.
Przepisy dotyczą każdego używanego samochodu sprowadzonego
z UE, czyli zarówno tego sprowadzonego na własne potrzeby w
liczbie jednej sztuki, jak i każdego
z pojazdów sprowadzonych przez
hurtownika. Albo sprzeda się auto w ciągu 30 dni, albo trzeba je
zarejestrować.
A jak zostanie zarejestrowane, to
trzeba kupić ubezpieczenie OC.
Jest i trzecia droga: płaci się karę
w wysokości 200-1000 zł. Czy będzie to konkretnie 200 zł czy 1000
zł – decyduje starosta. Negocjacje
formalne w kwestii wysokości kary są niedozwolone, ale nieformalne… już tak.
Ważne: kara administracyjna tym
różni się od mandatu, że nie można jej nie przyjąć. Trzeba zapłacić,
albo starosta (bo to on będzie beneficjentem) wyśle komornika.
Nie da się podważyć faktu, że starosta wypisał karę na 500 zł, choć
mógł na 200. Sąd administracyjny
nie bierze pod uwagę okoliczności

łagodzących, a jedynie sprawdza,
czy decyzja organu administracyjnego (w tym przypadku starosty)
była zgodna z prawem.
Każdy samochód uszkodzony,
którego nie da się naprawić w
ciągu 30 dni i nie da się go zarejestrować, wiąże się z karą dla jego
właściciela. Tę karę zapłaci docelowy nabywca pojazdu, któremu
się dopisze karę administracyjną
do ceny pojazdu. Większość samochodów sprowadzanych z UE
drożeje o koszt rejestracji i ubezpieczenia OC.

A jak sprawdzą, kiedy
sprowadzony?
Fakt sprowadzenia samochodu
spoza granicy kraju nie jest na
tej granicy rejestrowany. Granica
Polski jest otwarta, a zatem – przynajmniej w teorii – osoba, która
ten samochód sprowadza, może
wpisać w dokumentach datę, jaka
jest jej wygodna.
Teoretycznie każdy może powiedzieć: Auto sprowadziłem wczoraj! Ministerstwo Infrastruktury
chce, by importer datę
sprowadzenia auta
wpisywał do dokumentu
wła-

sności (umowa lub faktura) albo
dołączał do umowy/faktury stosowne oświadczenie. Jest to ważne
o tyle, że jeśli kupujemy niezarejestrowany samochód, powinniśmy
wiedzieć, ile nam jeszcze czasu na
rejestrację zostało.
Na oświadczeniu można wpisać
cokolwiek, ale wpisanie nieprawdy w oświadczeniu, z którego korzysta starosta na potrzeby rejestracji pojazdu, to nic innego jak
przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Nie wykroczenie, ale przestępstwo ścigane na
podstawie Kodeksu karnego.
O ile kary administracyjne, za
niezarejestrowanie w ciągu 30
dni samochodów sprowadzonych
z UE, wydają się nadmiernie restrykcyjne i nie biorą pod uwagę
zdarzeń losowych (choćby problemów z uzyskaniem dopuszczenia
do ruchu), to już ściganie osób za
nieprzerejestrowanie pojazdu jest
jak najbardziej słuszne. Dlaczego
bowiem ktoś, kto sprzedał używany samochód, ma się miesiącami
albo latami
tłu-
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datkowymi kosztami, co odczują
także klienci. Dilerzy samochodów ostrzegają, że przez błędne
zrozumienie unijnych przepisów
polski ustawodawca zwiększa
drastycznie koszty prowadzenia
działalności, za co finalnie zapłacą
kupujący używane auta.
maczyć z wykroczeń rejestrowanych przez fotoradary tylko dlatego, że ktoś wciąż jeździ na jego
„blachach”?
Powyższe przepisy mają zastosowanie do wszystkich podmiotów
sprowadzających do Polski samochody, czyli do osób fizycznych i
prawnych. Nie ma znaczenia, czy
auto jest sprowadzane na sprzedaż w ramach działalności gospodarczej, czy na prywatny użytek.
Konieczne jest także ubezpieczenie pojazdu. Wiąże się to z do-

Obecnie dilerzy, np. właściciele
komisów, najczęściej płacą OC
wówczas, gdy samochód wyjeżdża już z placu. Od nowego roku
OC musi mieć już auto stojące na
placu i czekające na kupca, ale
zarejestrowane.
Ponadto dilerzy muszą zapłacić
VAT za samochody kupione w UE
w cenie netto przed ich rejestracją, a nie tak, jak było, dopiero po
sprzedaży. Dla średniej wielkości
firmy, zajmującej się handlem sa-
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mochodami, oznacza to dodatkowy koszt prowadzenia działalności
na poziomie od kilkudziesięciu
do kilkuset tysięcy złotych rocznie. Dla wielu może to oznaczać
koniec działalności. Na tym nie
koniec. Po zarejestrowaniu pojazdu, jest on praktycznie wyłączony
ze sprzedaży do momentu odbioru
dowodu rejestracyjnego, ponieważ
z pozwoleniem czasowym sprzedać go nie można.
Opracowała: Barbara Kamińska
Na podstawie:
auto-swiat.pl, prawo.pl/biznes
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Z życia polskiej szkoły
W naszych sercach Niepodległa
– akcja „Szkoła do hymnu”
Już tradycją stało się odśpiewywanie „Mazurka
Dąbrowskiego” podczas obchodzenia Narodowego
Święta Niepodległości w naszej szkole. Z tego powodu z ogromną chęcią wzięliśmy udział w akcji
„Szkoła do hymnu” organizowanej przez Ministra
Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego
oraz Radę Dzieci i Młodzieży. Brały w niej udział
szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także
szkoły polonijne, które 8 listopada o symbolicznej
godzinie 11.11 miały odśpiewać wspólnie polski
hymn. Rzeczywiście, o określonej porze, od murów naszej placówki odbiły się echem głośne słowa „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy…”.
Patriotyzm i zaangażowanie w projekt zostały nagrodzone pamiątkowym dyplomem otrzymanym
przez szkołę.

Nasi uczniowie aktywni w akcji
ogłoszonej przez Ministra Edukacji
Narodowej Dariusza Piontkowskiego
„Razem Na Święta”
Czas przedświąteczny to szczególny okres okazywania ludzkiej solidarności, wrażliwości, pomocy i
ciepła wobec potrzebujących. Nasi uczniowie, angażując się w akcję ogłoszoną przez Pana Ministra, w
czasie warsztatów prowadzonych na lekcjach malowali kartki świąteczne, tworzyli wielobarwne ozdoby choinkowe, czy wykonywali różnymi metodami choinki,
gwiazdy oraz mikołaje, zaś w zaciszu domów piekli własnoręcznie ciasteczka oraz pierniki. Wszystkie te
samodzielnie wykonane upominki zostały przekazane w czasie wizyty uczniów naszej szkoły Mieszkańcom
Domu Seniora w Antwerpii przy Sant Egidio.
Spotkanie z Seniorami przebiegało w niezwykle ciepłej, pełnej życzliwości atmosferze. Uczniowie chętnie
opowiadali o polskich tradycjach bożonarodzeniowych i słuchali z zaciekawieniem o obchodzeniu Świąt we
Flandrii. Prezentem, wieńczącym świąteczne spotkanie z Seniorami, był koncert kolęd, które na skrzypcach
zagrał Antoni Jarosz. Pensjonariusze i pracownicy nie kryli swego wzruszenia…
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Świąteczną niespodziankę sprawiliśmy także ostatniemu
żyjącemu w Holandii żołnierzowi Generała Stanisława
Maczka Panu Romanowi Figiel. Paczka, pełna polskich
przysmaków, oraz własnoręcznie wykonane bożonarodzeniowe upominki, zostały przekazane osobiście przez
naszego ucznia i jego rodziców zasłużonemu bohaterowi
II wojny światowej. Z pewnością rozjaśniło to Święta Panu
Romanowi.

IV Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą „W drodze do
niepodległości” organizator – Fundacja Wolność i Demokracja
W listopadzie nasi licealiści wzięli udział w niezwykle prestiżowym konkursie,
jakim jest Olimpiada Historii Polski, skierowana do polskiej młodzieży szkolnej
zamieszkałej i uczącej się poza granicami kraju. Uczniowie z wielkim zapałem przystąpili do konkursu. Nic dziwnego! Do zdobycia jest główna nagroda
Olimpiady – indeksy na polskie uniwersytety państwowe, między innymi: na
Uniwersytet Jagielloński.
Z dumą ogłaszamy, że po eliminacjach szkolnych do kolejnego etapu Olimpiady zakwalifikowało się aż troje z naszych uczniów: Szymon
Studziński, Nicole Borecki i Wiktor Giedroyć-Juraha.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursowych zmaganiach!

Zapisy uczniów do klas I-szych Szkoły Podstawowej i Liceum
Ogólnokształcącego w Szkole Polskiej im. gen. St. Maczka przy
Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii rozpoczną się w dniu
01 marca 2020 roku. Wstępne zgłoszenie dziecka odbędzie się poprzez
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego
wraz z regulaminem rekrutacji (zapisów) na stronie internetowej szkoły
www.antwerpia.orpeg.pl.
ZAPRASZAMY.
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Dziecko potrafi być samodzielne,
trzeba mu tylko na to pozwolić
Mamo, Tato – potrafię zrobić wiele rzeczy. A jeśli nie umiem, jestem gotowa, aby się
nauczyć. Nie zawsze potrzebuję pomocy. Jak będę jej potrzebować, to Wam powiem.
Zresztą sami zauważycie. Nie wyręczajcie mnie we wszystkim. Chcę coś zrobić sama.
Czy możecie pozwolić mi spróbować?
Chcielibyśmy uchronić nasze
dzieci od wszelkiego zła. Przykleić
plaster, zanim się skaleczą, podłożyć poduszkę zanim upadną.
Ale tak się nie da. Żeby nauczyć
je życia, trzeba pozwolić im na samodzielność.
Dzieci wkraczają w życie w swoim tempie. Te mniejsze – małymi
kroczkami, te większe – większymi. To, co dla nas jest proste i
oczywiste, dla nich jest nowe. Uczą
się tego, co my znamy
od zawsze i co nie
sprawia nam problemu (już nie
pamiętamy, że i
nam kiedyś
sprawiało
to trudności). Pewnie
dlatego w
wielu czynnościach wyręczamy nasze pociechy
i nie pozwalamy
im na samodzielne działania.
Rośnie nam
pokolenie niesamodzielnych dzieci.
Chuchamy na
nie i dmuchamy. Myjemy je,
karmimy, ubieramy i wiążemy
im sznurówki,
chociaż same
potrafią to

zrobić. Wprawdzie wolniej, ale
dają radę. Sprzątamy ich pokój,
wyprowadzamy ich psa i karmimy
ich chomika. Podobnych czynności każdego dnia wykonujemy tak
wiele, że czasami trudno je zliczyć.
Dlaczego? Dla własnej wygody,
przez pospiech, z przekonania,
że dzieci tego nie zrobią, a jeżeli
zrobią, to i tak będziemy musieli
je poprawić.
Nasze pociechy, czyli przyszłe pokolenie, wyrastają na ludzi niezdecydowanych, o niskim poczuciu
własnej wartości, o niesprecyzowanych poglądach, niemających
w wielu sprawach własnego zdania.
Czy to wina nas, rodziców? W
dużej mierze tak. Nie pozwalamy
dzieciom na samodzielne doskonalenie podstawowych umiejętności. Wszystko wiemy lepiej i
wszystko potrafimy lepiej. Mylimy
troskę z nadopiekuńczością. Nie
pozwalamy, żeby dzieci uczyły się
na własnych błędach. A przecież
nie jesteśmy w stanie uchronić
je przed trudnym, wymagającym
silnej psychiki i samozaparcia, a
często brutalnym życiem.
Mamy tendencję do hamowania
samodzielności dzieci. Czy to wynika z naszego wygodnictwa? Może
obawiamy się, że pewnego dnia
przestaniemy być im niezbędni?
Może boimy się, że dziecku stanie
się krzywda, jeśli nie ochronimy
go w porę?

Dziecko i tak musi swoje życiowe
doświadczenie zgromadzić samo.
A naszym obowiązkiem jest przygotowanie go do samodzielnego
życia. Im więcej zaliczy potknięć i
niepowodzeń, tym bardziej będzie
zahartowane. Musimy dać mu
szansę, aby wyrosło na zaradnego,
odważnego i świadomego własnej
wartości człowieka.
Pomagajmy, ale z umiarem.
Nauczmy się wycofywania w odpowiednim momencie: zróbmy
krok do tyłu i nie trzymajmy dziecka w kokonie bezpieczeństwa.
Nagradzajmy samodzielność, ale
i karzmy nieposłuszeństwo lub
nieprzemyślane wybryki, oczywiście adekwatnie do wieku dziecka. Chwalmy za pościelone łóżko
i posprzątany pokój, chociaż sami zrobilibyśmy to o wiele lepiej.
Pozwólmy dziecku samodzielnie
się ubrać, umyć i zjeść. Nawet wtedy, kiedy czeka nas posprzątanie
po nim bałaganu.
Chwalmy za najmniejszy sukces,
za każdą próbę wykonania czegoś
samodzielnie, co zmotywuje naszą
pociechę do dalszych działań. Nie
uzależniajmy dziecka od naszej
pomocy i pozwólmy mu dorastać,
kiedy jest na to czas. Bo przyjdzie
taki moment, że na naukę wielu
rzeczy będzie już za późno.
Na samodzielność trzeba dziecku
po prostu pozwolić. Nie zawsze potrzebuje ono pomocy rodziców aby
siadać, wstawać, jeść. Umiejętność
nabywania samodzielności jest
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wrodzona. To my, dorośli, hamujemy naturalne pragnienie rozwoju
i poznawania świata stawianiem
licznych ograniczeń i zakazów.
Dziecko słyszy: nie ruszaj, nie dotykaj, nie otwieraj, nie zamykaj, nie
wchodź tam. A potem już nie chce
nic robić samo. Jeszcze rok temu
z zapałem ubierało się – oczywiście po swojemu, prawy but na
lewą nogę. A teraz stoi biernie i
myśli sobie: po co mam to zrobić,
skoro i tak zrobią to za mnie, a
może nawet na mnie nakrzyczą,
że marnuję czas?
My, rodzice, codziennie dokonujemy różnych wyborów i podejmujemy różne decyzje. Pozwólmy
zatem i dzieciom na samodzielne
decyzje i ich własne małe wybory.
Samodzielność pomoże im rozwinąć skrzydła i pokaże, że każda
decyzja i każde działanie przynosi jakiś efekt. Kształtowanie samodzielności zaczyna się już od
najmłodszych lat, właśnie przez
umożliwienie samodzielnego jedzenia czy mycia. Samodzielne
dzieci są bardziej niezależne, co
nie oznacza, że nie potrzebują
żadnej pomocy rodziców tylko
dlatego, że same umieją się ubrać
i zawiązać buty. Podejmowanie
decyzji to coś, co towarzyszy nam
przez całe życie. Dlatego im wcześniej nauczymy tego dziecka, tym
lepiej.
Nasze dziecko niejeden raz doświadczy nieprzyjemnych sytuacji,
spotka na swojej drodze niesympatycznych ludzi. Musimy nauczyć
je stawać twarzą w twarz z przeciwnościami losu. I to jest nasze
zadanie jako rodziców.
Nie krzywdźmy swoich w dzieci w
imię źle pojętej miłości. Zaufajmy
im.
Malwina Komysz
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Dodaj swoje

ogłoszenie drobne

wysyłając e-mail na adres: antwerpiapopolsku@gmail.com
W temacie wiadomości wpisz „ogłoszenie drobne”
• Szafa do ubrań w bardzo dobrym stanie, wys. 1,90, szer. 1,40, 3 szuflady, kolor - jasny beż. GRATIS. Tel.: 0484 61 26 69, 015 20 69 98.
• Mam na sprzedaż działki budowlane, uzbrojone, blisko lasy i jezioro, w lubelskim, miejscowość Rogòżno gmina Ludwin. Kontakt: tel.: +48 669 336 374,
e-mail: krystyna53@live.be
• Mercedes E270 rocznik 2005, automat. Przebieg 186000. Stan idealny, cena
4500 euro. Tel. +32 488 794 383 lub migene@outlook.com.
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Nijmegen – miasto pierwszego
holenderskiego kontaktu
Nie samą Belgią człowiek żyje. Postanowiłam więc skoczyć za miedzę i zobaczyć,
jak się żyje Holendrom w Nijmegen. Pobieżne oględziny potwierdziły moje przypuszczenia: żyje im się całkiem sympatycznie, bo Nijmegen to po prostu fajne miasteczko. Choć jest najstarszym miastem Holandii, to mnóstwo w nim młodych ludzi,
klimatycznych uliczek i przyjemnych knajpek. Jeśli nigdy nie słyszeliście o takim
mieście jak Nijmegen, to się nie przejmujcie, bo większość nie słyszała. To nie Amsterdam ani Rotterdam, więc nie zadepczą was turyści.
Jak to się stało, że trafiłam akurat
tam? Po prostu sprawdziłam, dokąd można pojechać z Brukseli. O
Nijmegen wiedziałam tylko tyle,
że jest tam klub piłkarski, w którym kiedyś grał Polak. Dla mnie
to już wystarczający powód, żeby
tam jechać. Na wszelki wypadek
wpisałam jeszcze w google grafikę „Nijmegen”, zobaczyłam ładne
obrazki i podjęłam decyzję – jadę!
Tym razem pojechałam sama. Nie
miałabym śmiałości proponować
komuś wyjazdu o godzinie 6.20
rano z dworca Gare du Nord (co
oznacza pobudkę o 4.30) tylko po
to, żeby zobaczyć miasto, o którym
wiem tyle, że jest tam klub piłkarski, jakieś parki, muzeum, ciekawy kościół, ale intuicja podpowiadała mi, że dla większości osób to
może być za mało, aby tłuc się autobusem ponad 3 godziny w jedną
stronę. Więc pojechałam sama.
Nijmegen to najstarsze miasto w
Holandii, liczy sobie ponad 2000
lat. W lutym 1944 roku Nijmegen
zostało niechcący zbombardowane przez Amerykanów, którzy
wzięli je za miasto niemieckie.
We wrześniu 1944 roku odegrało ważną rolę w operacji Market
Garden (to ta operacja, w której
Niemcy i alianci prześcigali się w
przejmowaniu mostów). Przy okazji polecam film „O jeden most za
daleko”, który opowiada o tej właśnie operacji. Ostatecznie udało

się zdobyć dwa mosty i wyzwolić
Nijmegen spod niemieckiej okupacji. A dziś most na rzece Waal
wygląda tak:

Mknęłam sobie autobusem przez
holenderską krainę i pierwsze,
co przyszło mi do głowy, to to,
że strasznie tu płasko. Dookoła tylko pola i pojedyncze drzewa, żadnego nawet pagórka. Chwilami
czułam się jak w Polsce, zwłaszcza że co chwila mijały nas polskie tiry. Zostawiliśmy w tyle
Eindhoven i dotarliśmy w końcu
do Nijmegen.
Postawiłam więc stopę na holenderskiej ziemi – bez przewodnika,
bez mapy, bez większego pomysłu.
Ci, co mnie znają, wiedzą, że to
do mnie niepodobne. Mój plan

zakładał znalezienie informacji
turystycznej i przeprowadzenie
wyczerpującego wywiadu na
miejscu. Zazwyczaj bywa tak, że
to informacja turystyczna znajduje cię sama – wystarczy kierować
się mniej lub bardziej w stronę
centrum. Nijmegen rzuciło mi
jednak poważne wyzwanie, które
oczywiście podjęłam.
Po prawie godzinie kręcenia się
tu i tam skapitulowałam i postanowiłam zapytać, gdzie tu jest jakaś informacja turystyczna. Kiedy
pierwsza osoba odpowiedziała mi,
że nie ma czegoś takiego, postanowiłam drążyć dalej. Kolejna osoba
okazała się bardziej pomocna – informacja turystyczna znajduje się
w muzeum zwanym muZIEum.
Moim zdaniem to jedna z ciekawszych atrakcji miasta, której
jednak nie zwiedziłam. Zgodnie z
zasadą „nie wiem, więc się wypowiem”, a także „nie zwiedziłam,
więc opiszę”, poświęcę temu muzeum kilka słów.
W muZIEum można poczuć się
jak osoba niedowidząca lub niewidoma. Do wyboru są dwie opcje:
pierwsza to „tour” w ciemności,
a więc wchodzi się do ciemnego
pomieszczenia i próbuje się przetrwać, wykonując czynności życia
codziennego. Druga możliwość
to „«tour» na zewnątrz”. Dzięki
specjalnym okularom czujesz się
jak osoba niedowidząca i próbu-
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“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

niu informacji turystycznej, było
tak bardzo bez sensu, że jestem z
siebie dumna.
No dobrze, przejdę może do opisu miejsc, które jednak widziałam.
Najpierw mini ZOO w miejskim
parku, w którym podobno rośnie
150 gatunków drzew. Można tam
też podziwiać stare mury miejskie
z wieżami z XV i XVI wieku.

jesz nie zginąć w centrum miasta. Całość trwa około godziny i
kosztuje 15 euro. Sądzę, że warto
zapłacić, bo to bardzo ciekawe doświadczenie. Ja niestety nie skorzystałam z tej okazji, gdyż tego
dnia nie było akurat wycieczek
w języku angielskim, a „tour” w
języku niderlandzkim zakończy-

łabym pewnie na ulicznej latarni
albo pod kołami roweru.
Tak na marginesie – to muzeum
wraz z informacją turystyczną
znajduje się 5 minut od miejsca,
w którym wysiadłam z autobusu. Tak więc moje godzinne błąkanie się po mieście, w poszukiwa-

Nijmegen to zagłębie wąskich uliczek i kolorowych kamieniczek.
Na niewielkim skwerze Kitty de
Wijzeplaats znajduje się pomnik
poświęcony pamięci Żydów z
Nijmegen, którzy zginęli podczas
II wojny światowej. Znajdziemy tu
także pamiątkowe tablice.
Na rynku Grote Markt spotkacie Mariken, która według legend miała stracić głowę dla dia-
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często pracowników pobliskich
zakładów, w których farbowano
ubrania. Używali oni koloru indygo, tak więc po ciężkim dniu pracy
ich ręce były niebieskie. Nie wiem,
ile w tym prawdy, ale podoba mi
się ta historia.

bła i żyć z nim w grzechu przez
siedem lat. Teraz za karę stoi na
rynku w Nijmegen i kontempluje swoje grzechy. Grote Markt to
miejsce pełne kawiarń i restauracji (Nijmegen jest miastem z
największą ilością ogródków kawiarnianych w całej Holandii), a w
soboty rozkłada się tam także targ,
na którym można kupić na przykład nieprzyzwoicie dobre słodycze. Uwierzcie mi, są obłędne.
Zaraz przy Grote Markt znajduje
się najstarsza kawiarnia w całym Nijmegen. Nazywa się „In
De Blaauwe Hand”, co oznacza
mniej więcej tyle co „W niebieskie
ręce”. W przeszłości gościła ona

Kościół Stevenskerk jest na pewno wart odwiedzenia. Jego budowę
rozpoczęto w XIII wieku i kontynuowano aż do wieku XVI. W czasie II
wojny światowej kościół znacząco
ucierpiał. W środku znajdują się
(podobno) słynne organy Koeniga,
pochodzące z jego pracowni w
Kolonii. Mnie jednak najbardziej
zaciekawiła informacja, że kościół
należy do „Stowarzyszenia Krzyży
z Gwoździ” – nigdy wcześniej o takim tworze nie słyszałam. Należą
do niego kościoły, które zostały
zbombardowane w czasie II wojny światowej. W kościołach tych
co tydzień odbywają się msze za
pokój i pojednanie.
Przed kościołem spotkać można rzeźbę przedstawiającą
Moenen – to ten diabeł, który
uwiódł biedną Mariken. Dziś za
karę siedzi na cokole tyłem do
kościoła.
W przewodniku wyczytałam także, że kaplica Saint Nicolas jest
najważniejszym punktem miasta, gdyż to właśnie w tym miejscu Rzymianie ustanowili miasto Batawian
(dzisiejsze Nijmegen).
Poczułam się więc zobligowana do tego, żeby tam pójść i stanąć
na tym historycznym
skrawku ziemi.
Przejdźmy teraz do
rzeczy dziwnych. Jak
na przykład głowy lalek w oknach kawiarni. Albo klaun przed czyimś domem. Kolorowe
domki dla ptaków nie

są w sumie aż tak dziwne, ale nie
są też codziennością.
Kiedy już zrobiło mi się zimno i
zmęczyło mnie łażenie po mieście,
przyszedł czas na wizytę w jakimś
muzeum. Padło na muzeum Het
Valkhof, czyli muzeum archeologiczne, w którym znajdziemy
kolekcję antycznych staroci, ale
także trochę sztuki nowoczesnej.
To był długi dzień. Błąkałam się po
mieście przez 9 godzin, ale to było
9 dobrych godzin. Moje pierwsze
holenderskie miasto zdało egzamin. Liczę na to, że podczas belgijskiej emigracji uda mi się jeszcze
odwiedzić sąsiadów zza miedzy…
Serdecznie zapraszam
do śledzenie mojego bloga:
www.musmozolu.com!
Agnieszka Legat
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JANEK BVBA

bezettingswerken
bezettingswerken
metselwerken
metselwerken
dakwerken
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Aannemer
Aannemer
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belgijskim
janek.bvba@gmail.com
janek.bvba@gmail.com
+32
+32 484.679.239
484.679.239
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Drugi etat, czyli dom
na głowie kobiety
Kobiety wykonują zdecydowanie więcej domowych obowiązków niż mężczyźni, i
ponoszą za nie większą odpowiedzialność. Prowadzi to do stresu, zaniżania własnej
wartości i niższej pozycji w rodzinie.
podtykać domownikom jedzenie
pod nos, biegać ze ściereczką wycierając kurze, odrabiać z dziećmi
lekcje, kłaść je spać, i nie padać ze
zmęczenia?
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę
niesprawiedliwe traktowanie kobiety w pracy zawodowej, czytaj:
kobieta zawsze gorzej pracuje
niż mężczyzna – stwierdzenie z
gruntu nieprawdziwe, ale jakże
popularne. Do tego stawiane przez
pracodawcę wymagania, za które
kobieta otrzymuje na ogół niższe
wynagrodzenie niż mężczyzna. Do
tego życie w biegu, stres i ciągła
obawa, że znów nie zdąży czegoś
zrobić.

Twarde dane

Niektórzy mężczyźni twierdzą,
że ich partnerka w domu nic nie
robi. Bo co to za praca, przypilnować dzieci, czy zrobić obiad.
Tymczasem kobieta po pracy robi
zakupy, odbiera dziecko (dzieci) ze
szkoły, przedszkola albo żłobka, i
wraca do domu. A tam, jak zwykle
czeka na nią: gotowanie, sprzątanie, pranie, prasowanie, odrabianie z dzieckiem (lub z dziećmi)
lekcji. Tak wygląda codzienność
przeciętnej kobiety.
Jak kobieta ma jednocześnie odnosić zawodowe
sukcesy, prowadzić dom,
wychowywać dzieci, wyglądać modnie i coraz młodziej? Jakim cudem ma

Pewien amerykański mąż postanowił policzyć, jaką wartość rynkową ma praca jego żony w domu.
Jako punkt wyjścia przyjął zarobki
w branży sprzątającej, gastronomicznej, w pralni, prasowalni i
dodał usługi stylisty. Wyszło mu,
że jego żona, wykonując swoją codzienną domową pracę, powinna
zarabiać rocznie ponad 70 tys.
dolarów.
Na polskim rynku podobne badania przepro-

wadził GUS i SGH. Praca kobiet
w domu została wyceniona (po
stawkach rynkowych) na 2.113,24
zł miesięcznie, praca domowa
mężczyzn zaledwie na 1.218,01 zł.
Według raportu GUS „Kobiety w
Polsce” praca domowa zajmuje
paniom średnio 4 godziny 54 minuty dziennie, panom 2 godziny
33 minuty. Zaledwie 28 proc. mężczyzn stosuje w domu partnerski
podział obowiązków. Co piąty deklaruje, że w jego rodzinie panuje
tradycyjny podział ról: mąż pracuje, a kobieta zajmuje się domem.

Nieodpłatnie
i niesprawiedliwie
Drugi, nieodpłatny etat w domu,
cały czas jest społecznie akceptowany i ma miejsce w wielu
rodzinach. Taki podział obowiązków funkcjonuje w naszym społeczeństwie od wieków. Kobiety
się z nim pogodziły, mężczyznom
jest to na rękę. Jednak współczesne „matki, żony i kochanki”,
pracujące na pełen etat, nie chcą
być obarczane drugim etatem w
domu. Uważają taki podział niepłatnej pracy za niesprawiedliwy.
Mężczyźni tłumaczą się, że paniom
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wszystko lepiej wychodzi, że w
wielu pracach są po prostu
niezastąpione. Zgoda, nikt
nie każe im piec sernika,
ale zmierzenie się z odkurzaczem chyba nie przerasta ich możliwości.
Generalnie w przeciętnej
polskiej rodzinie obowiązuje niesprawiedliwy podział
prac domowych. Ta nierówność jest zdecydowanie mniejsza z związkach,
w których kobiety zarabiają więcej, niż ich mężowie,
ale zdecydowanie wzrasta na
niekorzyść kobiet po pojawieniu się dzieci.
Często nadmierna
ilość domowych obowiązków jest winą
kobiet, ich dążenia
do perfekcjonizmu i oczekiwań,
które same sobie narzuciły. Bo
nikt nie posprząta mieszkania jak
one, dziecko nie odrobi samodzielnie lekcji, jeżeli one tego nie dopilnują, obiad musi mieć dwa dania i deser, zakupy muszą zrobić
samodzielnie, bo mąż albo dzieci
znów o czymś zapomną. W ten
oto sposób panie zdejmują z partnerów ciężar odpowiedzialności.
Kiedy nie są w stanie wywiązać
się z prac, jakie

luty 2020

same na siebie nałożyły,
odczuwają wyrzuty sumienia i są rozgoryczone,
co przekłada się na sytuację w domu. Ale to
same kobiety przez lata
utrwalały powyższe stereotypy i dla świętego
spokoju dalej nic z tym
nie robią. Albo nie potrafią tego zmienić.

Na wszystko
jest rada
Panie powinny zacząć siebie szanować i mądrzej gospodarować swoim
czasem. W każdej pracy, nawet
tej domowej, jest
miejsce na odpoczynek. Rozmowa,
szczere i uczciwe postawienie sprawy, naprawdę nie zaszkodzi, a poproszenie o pomoc nie jest
niczym nagannym.

Jak efektywnie podzielić
się pracą domową i się
nie pokłócić?
1. Jasno powiedz, czego oczekujesz od partnera. Sam się tego
nie domyśli.
2. Oddaj trochę kontroli nad domem, podziel się odpowiedzialnością.
3. Nie wydawaj poleceń, poproś.
4. Nie stój nad domownikami.
Mają prawo pewne rzeczy robić
w swoim tempie.
5. Doceń i chwal.
6. Nie poprawiaj. Jeśli to zrobisz,
pokażesz, że wysiłek partnera
poszedł na marne. Może nie
posprząta tak dobrze jak ty, ale
ważne, że to zrobił.
7. Przemyśl, co jest priorytetem,
a co drobiazgiem, bez którego
można żyć.
8. Wyjaśnij, co dla ciebie
znaczy, gdy partner nie
wywiązuje się ze swoich

obowiązków, jak się z tym czujesz i jak będziesz się czuć, gdy
zacznie być współodpowiedzialny za prace domowe.
Pogodzenie pracy zawodowej z
pracą domową i obowiązkami
matki jest niezwykle trudne. Po całym dniu pracy zawodowej kobietę czeka praca w domu na etacie
żony, matki, gospodyni, medyka
i mediatora. Mężczyzna często jej
nie pomaga. Albo pracuje dłużej i
do domu wraca bardzo późno, albo mu tak wygodniej, albo żona
tak go nauczyła, albo takie wyobrażenie o podziale prac domowych wyniósł z rodzinnego domu.
Teoretycznie kobiety i mężczyźni
są zgodni co do tego, że obowiązki
domowe powinny być w równym
stopniu rozdzielone pomiędzy
partnerów, ale w rzeczywistości
tak nie jest. Przynajmniej w polskim społeczeństwie. Dlatego
warto zadbać o prawidłowy podział prac już na samym początku
związku.
Hanna Korcz
Źródła:
zwierciadlo.pl,
Public Library of Science.
wysokieobcasy.pl

Koperska - pomoc

Karolina Koperska

Pomoc administracyjna

oraz
tłumaczenie na terenie Belgii

Kontakt:

(+32) 489 93 19 51
info@karolina-pomoc.be

koperska-pomoc.be
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Mądrze pomagać
Jaką energię wyślemy w świat, taka do nas wróci. Pozytywna i twórcza do uśmiechniętych i pogodnych, gorzka do zawistnych i złośliwych. Krótko mówiąc „co w życiu
zasiejesz, to zbierzesz”. Warto zatem najpierw zadbać o glebę, a potem siać mądrze i
z rozwagą.
Myślę przy tej okazji, jak wciąż
niewiele osób zdaje sobie sprawę
z tego, że bycie dobrym człowiekiem najzwyczajniej w świecie
się opłaca. I to na bardzo wielu
płaszczyznach. Przyglądając się
sprawie ze strony czysto medycznej, pomaganie drugiemu, bycie
dobrym człowiekiem, podnosi
nam we krwi poziom oksytocyny,
a obniża poziom kortyzolu, nazywanego hormonem stresu.
Badania naukowe pokazują także,
iż wolontariusze nie tylko żyją o
kilka lat dłużej od tych, którzy nie
są zaangażowani w pomaganie innym, ale też rzadziej zapadają na
depresję i mają wyższą odporność.
U niektórych osób zmniejsza się
także poziom lęku społecznego.
I są to najlepsze naukowe dowody
na to, że uczynione dobro faktycznie do nas wraca. O tyle oczywiście, o ile nie będzie ono dla nas
samych autodestrukcyjne na zasadzie masochistycznego poświęcania się w imię wyższej sprawy.
Bo pamiętajmy o tym, że jeśli nie
potrafimy najpierw zadbać o swój
dobrostan, to nasze pomaganie i
czynienie dobra będzie miało
bardzo krótki żywot. Szybko
się bowiem wypalimy i będzie w całej sprawie więcej
destrukcji niż heroizmu.
Często w gabinecie
obserwuję sytuacje,
gdzie osoba pomagająca jest o wiele
bardziej zainteresowana wspieraniem i niesie-

niem pomocy niż człowiek, który
jest owym wsparciem obdarzany.
Ba, czasem nawet pomoc osoby
wspierającej odbywa się kosztem
zdrowia i ryzyka popadnięcia w
poważne życiowe tarapaty. I tak
się czasem zastanawiam, komu
z tej dwójki należałoby bardziej
pomóc.

nej życzliwości tak bardzo nam
brakuje, to wychodzi na to, że
ani siebie ani innych nie lubimy
choćby na tyle, aby pozostać dla
siebie życzliwymi. Niechęć do siebie, związany z tym lęk przed innymi i zamknięte serce faktycznie
niejednemu z nas uniemożliwiają
bycie życzliwym.

Bo bycie dobrym i pomocnym polega czasem na tym, że się komuś
odmawia i stawia wymagania, że
się go konfrontuje z jego iluzjami
na własny temat i pokazuje bolesną prawdę. A robi się to po to, by
ten człowiek mógł się dalej rozwijać, stawać się wolnym, emocjonalnie niezależnym i czynić swoje życie spełnionym.

Niektórzy ludzie postrzegają wrażliwość jako słabość charakteru i
zbędne ceregiele, a przecież bardzo podstawowa zasada wzajemności potwierdza nam, że kiedy
jesteśmy życzliwi dla świata, to
i świat jest życzliwy dla nas. I o
to w sumie w takiej codziennej
życzliwości chodzi. O to, aby było
nam łatwiej, milej, serdeczniej.
Życzliwość nic nas nie kosztuje, a
nadaje kontaktom z drugim człowiekiem zupełnie inną wartość.
Warto się nad tym zastanowić.

Weźmy przy tej okazji pod lupę
najbardziej zwyczajną, codzienną,
a wyjątkowo dziś niepopularną
życzliwość. Niby jest powszechną, głęboko zakorzenioną postawą
wobec świata i ludzi, a jakoś wyjątkowo o nią trudno. Zważywszy jednak na to, że może się ona przejawiać w naszych relacjach
z innymi tylko wtedy,
kiedy lubimy najpierw
siebie, a potem
innych, to
skoro codzien-

Niedojrzałą i z perspektywy późniejszych skutków groźną formą
wsparcia, którą często obserwuję
w swoim gabinecie, jest nadopiekuńczość, która zamiast uniezależniać i autonomizować osoby,
będące przedmiotem troski,
wiąże je z osobą nadopiekuńczą i cofa w rozwoju emocjonalnym. Czy
taka forma pomocy nie
jest w najprostszym jej
rozumieniu nieuświadomionym leczeniem u pomagającego swojego poczucia osamotnienia, leczeniem
poczucia bycia niekochanym?
Dzieje się tak nierzadko w relacjach rodzic – dziecko, gdzie

Antwerpia po polsku

luty 2020

przebrany za troskę i opiekę lęk
rodzica przed byciem opuszczonym, przejawia się w nadmiernej
kontroli i straszeniu dziecka złowrogą dorosłością i światem, albo
tym, że sobie samo bez rodzica nie
poradzi. No i potem to właśnie
dziecko często jako dorosły w życiu sobie nie radzi.
Być dobrym człowiekiem to absolutnie i przede wszystkim nie
szkodzić drugiemu. I od tego powinniśmy zacząć. Od tego, by żyć
w taki sposób, aby każdy z nas
mógł z uczciwością i spokojem w
sercu powiedzieć o sobie „jestem
przyzwoitym człowiekiem”. Niby
nic, a jednak dużo.
Dziś, co zauważam z wielkim smutkiem, jakoś nie każdego stać na
przyzwoitość. I nie bardzo wiadomo, czy to czasy zepsuły człowieka, czy człowiek zepsuł czasy. Nie
szkodzić innym, to znaczy nie zachowywać się w taki sposób, który
przynosi drugiemu cierpienie.

Bo w dzisiejszym świecie
z pomocą to
sprawa wygląda trochę
tak, że jedni
(świadomie albo nie) czynią
zło, a drudzy
tak jak potrafią
starają się to
zło naprawić i
często, wbrew
najlepszym intencjom i dobremu sercu, także czynią szkody.
Nieczynienie zatem zła, taki plan
minimum, już jest czymś wielkim.
I byłby z powodzeniem wystarczającym, gdyby każdy z nas był go w
stanie zrealizować.
Bycie dobrym i pomocnym nie
zawsze i nie w każdym przypadku jest proste. Każdy jednak z nas
może znaleźć sposób i wymiar
pomagania zgodny z jego prze-
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konaniami, potrzebami i możliwościami.
Trzeba jednak pamiętać, że prawdziwe czyste dobro jest bezinteresowne, czyli takie, w którym nie
zaspokajamy własnych niezaspokojonych i przez to egocentrycznych potrzeb.
Aleksandra Szewczyk,
psycholog
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Co robić, gdy ktoś chce wyłudzić
kredyt z użyciem naszych
skradzionych danych osobowych?
Każdego dnia banki i instytucje pożyczkowe otrzymują wnioski o kredyt. Część z
nich jest składana z użyciem skradzionych danych osobowych. Takie wyłudzenia są
możliwe nie tylko wtedy, gdy dojdzie do kradzieży lub zgubienia dokumentów. Do
zaciągnięcia takiego zobowiązania wystarczy kradzież tożsamości w Internecie.
Udostępniamy informacje na swój
temat, na przykład w zamian za
darmowy dostęp do usług, w hotelach, urzędach, wypożyczalniach
czy przychodniach lekarskich.
Trzymamy dokumenty lub skany, zawierające dane osobowe, na
swoich skrzynkach mailowych, do
których można się włamać. Inną
kwestią jest kradzież dowodu osobistego lub jego zgubienie.

Gdy otrzymamy
wezwanie do zapłaty

Jeżeli jesteśmy nieświadomi kradzieży danych osobowych, niewiele możemy zrobić, by zatrzymać
próbę wyłudzenia. Jeżeli nie wnioskowaliśmy o żadną pożyczkę,
SMS lub e-mail z informacją, że dana instytucja finansowa analizuje
nasz wniosek kredytowy to sygnał,
że ktoś próbuje wyłudzić kredyt z
wykorzystaniem naszych danych
osobowych. Jeżeli zgubiliśmy
lub straciliśmy dowód osobisty
w wyniku kradzieży, musimy go
jak najszybciej zastrzec. Kradzież
należy zgłosić nie tylko na Policję,
ale także w urzędzie oraz w banku
czy instytucji pożyczkowej.

Należy niezwłocznie zgłosić sprawę na policję, a zaświadczenie
o zgłoszeniu wyłudzenia trzeba
przedłożyć zarówno w firmie pożyczkowej lub banku, w których
ktoś zaciągnął zobowiązanie, jak
i w firmie windykacyjnej, która
skontaktowała się z nami celem
spłaty należności.

Co zrobić, gdy ktoś zaciągnął na
nas kredyt lub pożyczkę, a o tym
fakcie dowiadujemy się otrzymując wezwanie do zapłaty z banku
lub firmy zarządzającej wierzytelnościami? Najważniejsze, to podjąć rozmowę by wyjaśnić, o jakim
zadłużeniu mowa i z jakiego tytułu
powstało.

Instytucje pożyczkowe bądź banki na ogół wstrzymują, do czasu
wyjaśnienia sytuacji, wszelkie
działania windykacyjne w przypadku zgłoszenia im wyłudzenia.
Jeżeli żądanie zapłaty długu, który
powstał w wyniku wyłudzenia, zostanie skierowane do sądu, lub dopiero na tym etapie dowiemy się
o takim zobowiązaniu, to w sądzie
należy wyjaśnić, że stało się to bez
naszego udziału, w wyniku posłużenia się dowodem osobistym, co
zostało zgłoszone policji.
Wówczas będzie można żądać od
kredytodawcy przedłożenia dokumentacji celem zweryfikowania
podpisu pod umową, adresu IP

przy pożyczkach online lub numeru rachunku bankowego, na
który pożyczona kwota została
przekazana.
Również na etapie egzekucji można podjąć działania wyjaśniające.
Najlepiej skontaktować się z firmą windykacyjną osobiście lub
zwrócić się o pomoc i wsparcie
ze strony profesjonalisty w sferze
ochrony praw konsumentów.
Podsumowując: pamiętajmy, by
chronić swoje dane osobowe i nie
udostępniać ich, jeżeli nie ma takiej konieczności. Warto trzymać
skany dokumentów na dobrze
zabezpieczonym serwerze, a jeżeli już przechowujemy takie dane
na skrzynce mailowej, zadbać o
dobry program antywirusowy i
zmieniać hasło raz na jakiś czas.
W przypadku kradzieży dokumentów należy zastrzec jak najszybciej
dowód osobisty. Warto podkreślić,
że osoba, która padła ofiarą oszustwa, nie musi spłacać zadłużenia zaciągniętego z użyciem jej
danych osobowych. Firmy windykacyjne dysponują szeregiem
odpowiednich procedur, które
uruchamiają w takich sytuacjach,
co oznacza, że nie traktują takich
osób jak nierzetelnych dłużników.
Źródło:
Związek Przedsiębiorstw
Finansowych / ZPF
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Najpierw pomyśl, potem napisz,
na końcu upublicznij
Nie pisz w Internecie niczego pod wpływem emocji. Najpierw się zastanów. Tego, co
raz napiszesz i upublicznisz, nie będzie można już wymazać. Emocje opadną, a wpis
pozostanie.

Zwolnieni przez sieć
Coraz więcej pracodawców prześwietla swoich pracowników.
Specjalne agencje monitorują ich
profile osobiste i aktywność online. Dlatego nie umieszczajmy w
sieci niczego, czego nie powinien
widzieć nasz pracodawca, informacji, których nie podaje się do
publicznej wiadomości. W przeciwnym wypadku może czekać
nas niemiła niespodzianka.
Internet to przestrzeń publiczna.
To, co umieszczamy w sieci, nawet
jeśli nam się wydaje, że adresujemy do małej grupy użytkowników,
może dotrzeć do naszego pracodawcy.
Wiele jest przypadków, kiedy
pracownik, po zamieszczeniu na
popularnym forum społecznościowym niepochlebnej opinii o
pracodawcy, stracił pracę. I może
nazwać się szczęściarzem, jeśli
były szef nie wytoczył mu także
procesu o zniesławienie.
Zamieszczanie w
Internecie zdjęć z prywatnej imprezy zakrapianej alkoholem, też może
mieć dla pracownika
poważne konsekwencje.
Pewien nauczyciel, po
upublicznieniu fotografii
z rodzinnej uroczystości
z dużą ilością alkoholu
w tle, został natychmiast
zwolniony z pracy, bo jako
osoba publiczna naraził
na szwank prestiż wykonywanego zawodu.

Kiedy pracownik przebywa na
zwolnieniu lekarskim, nie powinien zamieszczać
na serwisach społecznościowych
zdjęć z wypadów
za miasto czy z
galerii handlowej. Takie błędy,
popełniane przez chorujących
pracowników, skutkują nie tylko
sporem z ubezpieczycielem, ale
także z pracodawcą, który w tym
momencie w majestacie prawa
może takiego delikwenta spokojnie wyrzucić z pracy.

Internet widzi wszystko
Zanim umieścimy wpis w Internecie, pamiętajmy, że jeżeli ktoś
będzie chciał nam zaszkodzić, na
pewno wydobędzie z sieci kompromitujące nas treści. Nawet jeden,
z pozoru niewinny wpis, jedna
niestandardowa fotka – i lawina
ruszy.

Ujawniając szczegóły ze swojego życia, musimy liczyć się z
tym, że staną się one publiczne.
Opowiadając o sobie, swoim życiu, rodzinie, przyjaciołach i znajomych pamiętajmy, że pewnymi
informacjami nigdy nie należy
dzielić się na forum z ludźmi poznanymi w sieci, bo nie wiemy, z
kim mamy do czynienia.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to problem mało poważny. Komu i po co chciałoby się
śledzić, wyszukiwać, przeglądać,
znajdować, zbierać, przetwarzać?
A jednak taką możliwość może wykorzystać wiele osób i
instytucji. Poczynając
od policji, poprzez
agentów ubezpieczeniowych, (nie)życzliwe
osoby, na pracodawcach kończąc.
Nie łudźmy się, że
nasze prywatne konto rzeczywiście jest
prywatne. Każdy, kto
będzie chciał nas znaleźć, i tak znajdzie.
Trzeba zachowywać
daleko idącą ostroż-
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ność, wypowiadając się na temat
swojej pracy, przełożonych, kolegów i panujących w pracy stosunków. Tego typu treści zawsze mogą
stać się dowodem świadczącym
przeciwko nam.
W sieci można znaleźć ostrzeżenia
typu: „piłeś – nie pisz”, „bierzesz
– nie pisz”. Niestety przez sporą
część użytkowników traktowane
są one z przymrużeniem oka.
Znaczna część wpisów „po zażyciu”, to ordynarne żarty, wulgaryzmy i nieprzemyślane opinie, mające zdyskredytować znajomych
czy przełożonych. Dlatego przed
pójściem na zakrapianą imprezę
najlepiej jest wylogować się ze
wszystkich serwisów. A przed tym
zabezpieczyć je takimi hasłami, że
wpisanie ich w stanie wskazującym, jest po prostu niemożliwe.
I pamiętać, że Internet być może

wszystkiego o nas nie wie, ale wie
to, co sami mu powiemy.

E – emocje
na cenzurowanym
Często teksty, powstające na użytek sieci, piszemy pod wpływem
emocji, słabości, bezradności,
chcąc komuś „dokopać”, czy na
kimś się wyżyć. Emocje powodują,
że tracimy zdrowy rozsądek, emocje biorą górę i wypisujemy to, co
nam „ślina na język przyniesie”.
A potem tego żałujemy.
Znalezienie osoby, która na forach
znieważa innych, nie jest trudne.
W sieci nikt nie jest anonimowy,
każdy komputer można namierzyć i zidentyfikować. Mając do
dyspozycji numer IP internauty,
wyśledzenie go nie stanowi problemu. Namierzaniem innych w
sieci zajmują się wyspecjalizowa-

49

ne agencje, dla których dotarcie
do adresata konkretnego wpisu
to przysłowiowa bułka z masłem.
Gdzieś tam komputery nieustannie zbierają, analizują i archiwizują naszą działalność w Internecie.
Każde kliknięcie, dokonanie
transakcji finansowej, podpisanie umowy jest do odtworzenia.
A niektórzy z nas ciągle żyją w
przeświadczeniu, że jako jedna z
miliardowej części internetowego świata jesteśmy anonimowi.
Nieprawda.

O czym trzeba pamiętać:
• Zanim cokolwiek napiszemy i
umieścimy w sieci, najpierw pomyślmy. To, co jest w Internecie,
już tam pozostanie, nawet jeżeli niektóre treści wykasujemy.
Istnieje niebezpieczeństwo, że
ktoś zdążył już je skopiować,
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przechować, czy udostępnić
dalej. Zarchiwizowane treści
mogą spokojnie czekać i w odpowiednim dla kogoś momencie znaleźć się w sieci i nas
skompromitować.
• Ważny jest odpowiedni dobór
znajomych. Lepiej zapraszać
i przyjmować zaproszenia od
osób, które się dobrze zna. I pamiętać, że nasi znajomi też mają
znajomych. Może się okazać, że
wypowiadając się niepochlebnie o pani X narazimy się na
problemy, gdyż jest ona dobrą
przyjaciółką naszego znajomego Y.
• Nie korzystać ze społecznościowych serwisów w czasie pracy.
Jest to zachowanie nagminne i
negatywnie odbierane zarówno
przez przełożonych, jak i współpracowników.

luty 2020

uzyskała dostęp do naszego
profilu publicznego czyli imienia, nazwiska, listy znajomych,
związków, zainteresowań, miejsca zamieszkania itd.
• Kiedy przydarzy się nam wpisowa wpadka, najlepiej przyznać
się do chwili słabości i przeprosić. Nawet jeśli szybko usuniemy wpis, najprawdopodobniej i
tak zostanie on zauważony, skomentowany i przesłany dalej.

Uważaj, co piszesz
Korzystając z Facebooka, nie
zawsze zdajemy sobie sprawę z
tego, że rozmowy użytkowników
na tym portalu są monitorowane.
Specjalne oprogramowanie wyszukuje nie tylko pojawiających
się wulgaryzmów i obraźliwych
treści, ale także wpisów, które
mogą sugerować zachowania
sprzeczne z prawem.

• Udostępniając komunikaty, najlepiej stosować
sprawdzony schemat.
Trzeba przyporządkować znajomych do
osobnych grup na przykład: prywatna, praca.
W zależności od osób,
znajdujących się w poszczególnych grupach,
należy uważać, jakie
komunikaty i komu się
udostępnia.
• Dokładnie czytać regulaminy serwisów internetowych, z których korzystamy.
Zwłaszcza te, na których widnieje informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
• Nie akceptować bezwiednie komunikatów typu „ zaloguj się za
pośrednictwem Facebooka”.
Wyrażając na to zgodę, pozwalamy, aby aplikacja, której właściciela zapewne nie znamy,

W sytuacji, gdy program uzna,
że dana rozmowa, prowadzona
na czacie jest w jakimkolwiek
stopniu podejrzana, natychmiast
o tym fakcie powiadamiany jest
pracownik działu bezpieczeństwa,
który dokładnie zapoznaje się z
przebiegiem konkretnej rozmowy
i w rezultacie podejmuje decyzję,
czy danego użytkownika zgłosić
na policję, czy też nie.

Pracownicy, monitorujący sieć,
muszą przeczytać tysiące, a nawet setki tysięcy rozmów. Jedna
z takich rozmów może być właśnie
nasza, podczas której dla żartu
użyliśmy sformułowania, które
gdzieś tam u kogoś może wzbudzić podejrzenia.
Zniesławienie w Internecie ścigane jest z powództwa cywilnego.
Nie wolno umieszczać
w sieci informacji pisanych pod wpływem
emocji, nieprzemyślanych i niepotrzebnych.
Nowoczesne technologie
z jednej strony bardzo
ułatwiają nam życie, z
drugiej niestety powodują, że przestajemy być
anonimowi.
W sieci warto ważyć słowa. Pisząc komentarz
pod jakimś artykułem,
czy wypowiadając się
na forum publicznym,
wcale nie jesteśmy anonimowi.
Zostawiamy ślady, początek nitki,
po której można dojść do kłębka.
W obecnych czasach można udokumentować życie każdego z nas
bez naszego udziału ani nawet
zgody. Pamiętajmy, że to, co raz
zostało umieszczone w sieci, na
zawsze w niej pozostanie.
Malwina Komysz
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Książka na dziś
Jack-Alain Léger to jeden z artystycznych pseudonimów Daniela Therona (19472013). Ten wszechstronnie uzdolniony, kontrowersyjny francuski artysta był krytykiem muzycznym, pisarzem, autorem tekstów piosenek, jak również gwiazdą rocka.
Spod jego pióra wyszła książka
zatytułowana „Godzina Tygrysa”.
Główny bohater powieści Abel
Jong, wychowywany przez przybraną matkę, dorastał w skromnych warunkach. Kilka razy w
roku odwiedzał ich starszy pan,
obdarowując chłopca licznymi,
wspaniałymi prezentami. Po latach okazuje się, że bogaty pan
jest jego ojcem, a matka opłaconą opiekunką. Biologiczna matka
Abla (wcześniej sekretarka ojca)
umarła w czasie porodu, a jego
bajecznie bogaty ojciec, bojąc się
skandalu, oddał syna pod opiekę
obcej kobiecie.

wiadomość o konającym ojcu z
prośbą odwiedzenia go na łożu
śmierci.

Kiedy Abel dowiaduje się o istnieniu ojca, przechodzi załamanie nerwowe i przez długi czas
walczy z depresją. W tym okresie
przyjaciel ze szkolnej ławki zaraża
go miłością do gór i wspinaczki,
pomaga odbudować Ablowi wiarę w siebie, odzyskać spokój i
równowagę. Podczas podróży po
Europie młody człowiek dostaje

Po śmierci ojca, ku zaskoczeniu
wszystkich, Abel otrzymuje jedną
trzecią ogromnego majątku oraz
kierownicze stanowisko w wydawnictwie. Nie wszyscy członkowie
rodziny godzą się z tą decyzją.
Macocha oraz przyrodni brat,
przesiąknięci żądzą władzy i pieniędzy, nie chcą się nimi z nikim
dzielić.

Ojciec Abla to multimilioner Eliott
E. Emerson, wydawca jednego z
najbardziej znanych tygodników
na świecie – Events. Jest szanowanym, a zarazem twardym i nieugiętym magnatem prasowym.
Emerson jest żonaty z Key Mc
Kay bezwzględną, obłudną i chciwą kobietą. Abel ma przyrodnie
rodzeństwo: egoistycznego i zarozumiałego brata Jeremiego oraz
Faye, która jako jedyna z rodziny
cieszy się z obecności Abla.
Abel nie radzi sobie z bogactwem i
fałszywą rodziną. Porzucony przez
dziewczynę, postanawia wyjechać
do Wietnamu jako korespondent
wojenny. Podczas wybuchu bomby zostaje ranny i skierowany do
szpitala, z którego zostaje porwany. Trafia do obozu. Przez kilka lat
przebywa w niewoli, gdzie – torturowany psychicznie i fizycznie
– zaznaje wielu okrucieństw. W
obozie kolejny raz w swoim życiu
trafia na bratnią duszę. Mnich,
który zostaje mentorem chłopaka,
poświęca swoje życie, żeby Abel
mógł uciec. Abel Yong powraca z
zaświatów. Chociaż ciało ma wyniszczone, jego umysł jest gotowy
do walki i zemsty na tych, którzy
zgotowali mu taki los.
Opowieść o zawiłych losach młodego Abla, jego wzlotach i upadkach, to pasjonująca lektura, do
której gorąco zachęcam.
Agnieszka B.
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Zamiast Słowa o byle czym
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Dzień 21 lutego co roku zachęca wszystkich ludzi do świętowania… przepraszam,
do przypomnienia lub uświadomienia sobie, że język ojczysty jest wielką wartością
dla każdego człowieka nie tylko od chwili, kiedy po raz pierwszy wypowie słowo
„mama”. Dlatego o jakość i czystość naszego polskiego języka należy dbać, szczególnie poza Polską.
Poczekajmy, aż odgłos śmiechu
przetoczy się po sklepieniu świątyni naszej polskości, odbije się o
boczne kapliczki naszych wspomnień i utonie w nawie głównej
wypełnionej postaciami odzianymi w szorstką codzienność.

to wielu językoznawców, wśród
których prym wiedzie – jak się o
nich mawia – trzech tenorów: prof.
Jerzy Bralczyk, prof. Jan Miodek
i prof. Andrzej Markowski. Tutaj
nieśmiało zachęcam do ich książek oraz do Internetu.

Jako że Osoba Lecząca ma swoje „po pierwsze, nie szkodzić”, a
osoba pisząca – „po pierwsze, nie
nudzić”, pozwalam sobie rzucić
byle jakim stwierdzeniem: istnienie języka ojczystego jest stanem
przejściowym, ponieważ w przeszłości go nie było, i w przyszłości
go nie będzie.

Po drugie: Nieśmiałość muszę
jakoś zrównoważyć, dlatego w
pewnym momencie zdobędę się
na śmiałość, bo nic, co ludzkie,
nie jest nam obce, a o tym, czego
należy się wstydzić, zostało już
napisane w znoju… przepraszam,
w zwoju.

Pierwszą reakcją na takie dictum… przepraszam, stwierdzenie,
może być np.:
– No nie. Co za nonszalancja!
– Chwileczkę, chwileczkę – odpowiem.
Po pierwsze: nie śmiem wypowiadać się na temat piękna i poprawności języka polskiego, bo
znakomicie czyni

Po trzecie 1, nie będę wytykać
błędów językowych jak np. „kontynuować dalej” lub poprawności
„na pewno” czy „naprawdę”, choć
zachęcam do wysłuchania np.
dziennika TV PL i powtórzenia w
mowie oraz zapisania tego, co tam
powiedziano. (Dla ułatwienia nie
sugeruję blogów i komentarzy).
Ale jazda! Powiedzieć, to jedno,
ale napisać… Na szczęście błędy
zdarzają się wszystkim, a do
doskonałości się zbliżamy,
ale jej nie osiągamy, bo
śmiertelnikom nic do tego.
Po trzecie 2: wg danych z 2016 roku co
najmniej 40% języków, używanych
wtedy na świecie, zagrożonych było
wyginięciem.

Po trzecie 3: ludzkość kiedyś była
bliżej natury i porozumiewała się
– nazwijmy to – telepatycznie. Jeśli
to komuś nie pasuje, to może przyjąć wersję o istnieniu tzw. języka
adamowego, którym posługiwali
się Adam i Ewa w raju, bo po co im
by były dwa języki. Na obie wersje
twardych artefaktów nie ma, ale:
Razu pewnego, na pewnej wieży,
doszło do pomieszania języków.
Jeśli zostały one pomieszane, to
znaczy, że wcześniej ludzkość posługiwała się jednym językiem.
Dodatkowo, zanim nastąpiło pomieszanie, nikt nie wiedział, że
mówi ojczystym językiem, podobnie, jak nikt nie wiedział, że mówi
prozą, aż do czasu, kiedy taki jeden
zaczął mówić wierszem.
Tak więc mamy z głowy, że języka
ojczystego nie było.

Stan przejściowy
Przez to językowe pomieszanie
ludzkość tak się podzieliła, że do
dzisiaj nie może się między sobą
dogadać, a przekraczanie barier
dotyczy tylko niektórych pojęć, jak
np. ENTER, Windows, dolar, euro,
bank, itp.
Rodzaj ludzki, jak tylko stał się
„sapiens”, zaczął być podejrzliwy:
co też ci zza bariery językowej knują? Dlatego pomimo okładania się
aktualnymi modelami maczug i
pał, co bystrzejsi wodzowie brali
sobie branki, a co bystrzejsi przywódcy wprowadzili przyśpieszone
kursy języków obcych. Wszystko
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przez pewnego szamana,
który się nawdychał i
miał wizję, że pojawi się
taki jeden, który powie:
„Tyle razy jesteś człowiekiem, ile znasz języków
obcych”. Tego też dnia
narodziła się moda na
długowieczność i zdrowe
odżywianie.
– Że co? Że języka ojczystego nie będzie? Już wyjaśniam.
Jako że historia lubi
się powtarzać, oraz jest
wspomagana przez naukowców i
fachowców od kwantów, splątania
i futuryzmu, więc w przyszłości
ludzkość znowu będzie się nawzajem kochać i – co za tym idzie,
znowu rozumieć się bez słów, albo
odgrzebie esperanto i zawód tłumacza zaginie w lśnieniu jasnych
perspektyw ludzkości.

Opalone skrzydła
A teraz o pewnym pół fenomenie
językowym.
QR+BA. – Ten dziwoląg został
sfabrykowany przez niedosłyszących tubylców, którzy w nieświadomości swojej uważają, iż jest to
najpopularniejsze polskie słowo,
rodzaj chorągiewki na korpusie
dyplomaty – oto przybyła delegacja subtelności z odległego kraju.
Temat jest śliski a wstydliwy, bo
dosłowność grozi tu odsądzeniem
od czci i wiary, ale górnolotność
może się zakończyć bolesnym
upadkiem Ikara. Zbytnia zaś
przyziemność może oznaczać
dotarcie Dedala na Sycylię, gdzie
później kobiety siadały tyłem do
ulicy. Dlatego loty w średnicy nie
grożą byciem na świeczniku, co
może grozić roztopieniem wosku
lub opaleniem skrzydeł, jeśli ktoś
takowe posiada lub uważa, że ma,
gdyż posiadać można tylko rzeczy
materialne.

O popularności użycia tego słowa
decyduje szereg czynników, niemniej jednak dla nas, Polaków,
oznacza partykułę wzmacniającą
lub przerywnik w zdaniu, o skądinąd niebywałej pojemności i
wieloznaczności. Niestety, to tylko połowicznie kwalifikuje ten
wzmacniacz do miana fenomenu
«rzadkie, niezwykłe zjawisko», bo
zjawisko nie jest rzadkie, lecz tylko
niezwykłe ze względu na uporczywość występowania od gminu aż
do sfer.

Kij w mrowisko
Nie jest to pochwała tego słowa
(czasem wyrazu), ale kto wskaże
bardziej uniwersalne i pojemne
polskie słowo? A jest już tak za-
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służone, że może
doczeka się należnego mu miejsca? Może awans
z ostatniego rzędu do przedostatniego czyli przed
wulgaryzmami?
A może awans na
uzus językowy?
Któż bowiem jest
w stanie dostrzec
jego migotliwą
wielobarwność i
wieloznaczność?
– Uważam, że tylko ktoś, kto nim się posiłkować
może, ale nie musi (czasem musi, bo go udusi), co oznacza bardziej bogaty, niż ubogi zasób słów
Osoby Mówiącej oraz jej zdolność
do wyczucia „gdzie można i kiedy”.
Nie jest moją intencją zamach na
ten klejnot i dobro narodowe. Jest
to także zakazana miłość, nieustające tabu i źródło wiecznej frustracji z powodu hamowania ekspresji, co skutkuje albo blokadami
emocjonalnymi, manifestującymi
się w duszy i na ciele, albo zmorą
skazy na wizerunku w przypadku
pofolgowania sobie na forum.
PS
Niniejszym odżegnuję się od propagowania tego pół fenomenu,
ponieważ jest on już tak rozpropagowany, że bardziej rozpropagowanego słowa w języku polskim to
raczej w kraju i za granicą nie ma.

Kij z mrowiska
A jeśli jest choćby jedno uczucie,
jedno drgnienie serca, którego nie
potrafimy wyrazić w Ojczystym
Języku…
Ach, te poetów strofy i mniej
wzniosłych słów niuanse.
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 €

