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Konstytucja 3 maja
Majowa konstytucja powstała, kiedy Polska czasy świetności miała już za sobą. Przekupni posłowie, liberum veto, skorumpowana szlachta, brak własnej armii, niezabezpieczone granice i uzależnienie od Rosji, Prus i Austrii, które decydowały o naszej
polityce. Taka była Polska pod koniec XVIII wieku.
Postanowienia Konstytucji 3 Maja
ustanawiały trójpodział władzy.
Władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy parlament
składający się z sejmu i senatu,
natomiast władzę wykonawczą
powierzono królowi wraz z Radą
(tzw. Strażą Praw), złożoną z prymasa i pięciu ministrów, którzy
odpowiadali przed sejmem za
podpisane przez siebie akty.
Przewodniczącym Rady był król,
który miał prawo nominować biskupów, senatorów, ministrów,
urzędników i oficerów, a w razie
wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem.
pl.wikipedia.org, by Marcello Bacciarelli
www.mnp.art.pl

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni
(zwany również Wielkim) poprzez
aklamację (akceptację całego
zgromadzenia) przyjął rządową
ustawę, która przeszła do historii
jako Konstytucja 3 Maja. Była to
pierwsza w Europie i druga na
świecie ustawa regulująca prawa i obowiązki obywateli oraz
organizację władzy państwowej.
Dokument ten stał się symbolem
tradycji niepodległościowych państwa polskiego.
Autorem Konstytucji 3 Maja
był król Stanisław August
Poniatowski, który wspólnie ze
swoimi doradcami w ścisłej tajemnicy stworzył zapisy ustawy.
Wszystkie rozwiązania prawne są
autorstwa króla i jego doradców,
natomiast ostateczne sformułowania tekstu zawdzięczamy Hugo
Kołłątajowi.

Konstytucja zniosła wolną elekcję oraz zasadę liberum veto.
Zmniejszyła wpływy polityczne
magnaterii poprzez wykluczenie
ze szlacheckich sejmików szlachty
nieposiadającej ziemi, która była
najbardziej podatna na przekupstwo. Ta zmiana przeniosła się na
prawo wyborcze, ponieważ cenzus
urodzenia szlacheckiego zastąpiono cenzusem posiadania.
Mieszczanie uzyskali prawo nabywania dóbr ziemskich i uzyskiwania szlachectwa. Poddaństwo
chłopów zostało utrzymane, jednak pozbawiono szlachtę prawa
najwyższej zwierzchności wobec
poddanych – ich bezpośrednim
zwierzchnikiem stało się państwo.
Konstytucja 3 Maja zniosła odrębność pomiędzy Koroną a
Litwą. Wprowadziła jednolity
rząd, skarb i wojsko. Katolicyzm
stał się oficjalną religią, pań-

stwo mogło uznawać także inne
wyznania. Zdecydowano, że po
śmierci króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego monarchia będzie
dziedziczna.
W połowie 1792 roku Konfederacja
Targowicka oraz wojska rosyjskie, które wkroczyły do
Rzeczypospolitej, skutecznie zablokowały próby przeprowadzenia
reform Konstytucji. Rozpoczęła
się „wojna w obronie Konstytucji
3 Maja”. Polacy mogli obchodzić
rocznice Konstytucji dopiero po
odzyskaniu niepodległości, czyli
po 123 latach.
Podczas II wojny światowej święto
Konstytucji ponownie zostało zakazane. W czasach Polski komunistycznej obchody 3 maja zastąpiło
święto pracy – 1 Maja. Obchody
3 Maja przywrócono dopiero po
upadku komunizmu w roku 1990.
3 maja obchodzimy również Święto
Matki Bożej Królowej Polski, ustanowione na pamiątkę obrania
przez króla Jana Kazimierza Matki
Boskiej Częstochowskiej Królową
Polski. Miało to miejsce w 1656 roku, w czasie Potopu Szwedzkiego,
po cudownej obronie Jasnej Góry.
Ustalenia Konstytucji 3 Maja były
jak na tamte czasy nowatorskie i
odważne, a ustawa była ostatnią
próbą ratowania Polski przed utratą niepodległości i najważniejszym
dziełem polskiego oświecenia. W
polskiej historii jest to bez wątpienia jeden z najbardziej znaczących
aktów prawnych i powód do dumy.
Ewa Janik
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Dzień Flagi – święto
biało-czerwonej
2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Geneza święta sięga czasów II wojny światowej. 2 maja 1945 roku żołnierze 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, zdobywający Berlin, zatknęli biało-czerwoną flagę na Siegessaule (Kolumnie
Zwycięstwa).
Biało-czerwona flaga to jeden z
najważniejszych symboli Polski.
Wybór barw flagi jest odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej:
białego orła na czerwonym tle,
oficjalnego symbolu państwa już
od średniowiecza. Znak w

godle, czyli orzeł, jest ważniejszą
jego częścią niż tło, dlatego kolor
biały jest u góry, a czerwony na
dole (dlatego mówi się, że flaga
jest biało-czerwona). Jeśli barwy
zawieszone są w układzie pionowym, to biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej
z przodu. Natomiast w rozetkach,
czyli tak zwanych kotylionach, biały powinien być
wewnątrz, czerwony na
zewnątrz.
Oficjalnie, kolory
biały i czerwony po
raz pierwszy zostały
uznane jako barwy narodowe uchwałą Sejmu
Królestwa Polskiego z 1831 roku. Pierwotnie polską barwą
narodową był karmazyn, sta-

nowiący symbol dostojeństwa i bogactwa, a zarazem uważany za najszlachetniejszy z kolorów. Z uwagi
na cenę barwnika (mało kto mógł
sobie pozwolić na jego zakup), był
on wykorzystywany jedynie przez
najbogatszą szlachtę i dostojników
państwowych.
W 1927 roku, decyzją Prezydenta
Rzeczypospolitej, karmazynowy odcień czerwieni zmieniono na cynober. Dzień Flagi
Rzeczypospolitej uchwalił Senat
RP 20 lutego 2004 roku.
Te dwa pasy są dla całego polskiego narodu symbolem jednoczącym nas wszystkich. Pod tymi
barwami walczyli żołnierze i powstańcy, sławili je artyści i poeci.
Hanna Korcz
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Dzień Polonii i Polaków
za Granicą
2 maja w kraju, jak i we wszystkich środowiskach polonijnych na świecie, obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej w 2001 roku. To wyraz uznania dla Polonii i Polaków za dorobek i wkład w
odzyskanie przez Polskę suwerenności. Jest także wyrazem jedności wszystkich Polaków bez względu na miejsce zamieszkania.
Wkład Polonii w odzyskanie niepodległości jest ogromny, tak samo jak wierność i przywiązanie
do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach. Dzień Polonii i Polaków
za Granicą wzmacnia poczucie
polskiej wspólnoty narodowej.
Przypomina rodakom żyjącym
na obczyźnie o ich korzeniach i
pomaga w zachowaniu świadomości narodowej.
Najliczniejsze skupisko
Polonii znajduje się w Stanach
Zjednoczonych, liczne ośrodki polonijne są w Kanadzie
i Brazylii. Równie dużo osób
pochodzenia polskiego żyje za
naszą wschodnią granicą: na
Ukrainie, na Litwie i w Federacji
Rosyjskiej.
Od dnia przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej duża rzesza Rodaków wyemigrowała do
krajów Wspólnoty. Do Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Niemiec, Belgii
czy Holandii wyjechało nawet ponad 2 miliony Polaków.

Na wszystkich kontynentach powstają skupiska emigracyjne, na
świecie działa około 10 tysięcy
polonijnych organizacji.
I właśnie na ośrodkach emigracyjnych spoczywa obowiązek budo-

wania i kształtowania wizerunku
Polski poza jej granicami.
Nasi przodkowie walczyli kiedyś
o niepodległość Polski, a także na
wielu wojennych frontach o wolność innych narodów. Teraz na obczyźnie swoją wiedzą, doświadczeniem, zaradnością i pracowitością
budujemy przyszłość innych krajów, własną i wspólną.
Czego powinniśmy sobie
życzyć w tym dniu?
Tego, by Rodacy w kraju o
nas pamiętali. Żeby nam w
tej drugiej, nowej Ojczyźnie
było dobrze, żebyśmy nie
czuli się zagubieni, bo przecież dla każdego z nas decyzja
o emigracji była wielkim wyzwaniem.
I żebyśmy potrafili się odnaleźć
w tej nowej rzeczywistości, oraz
nigdy nie zapominali o naszych
polskich korzeniach.
Karolina Morawska

Dodaj swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail na adres: antwerpiapopolsku@gmail.com
W temacie wiadomości wpisz „ogłoszenie drobne”
•
•
•
•

Poszukuję osoby z piłą teleskopową do obcinania gałęzi na wysokości. Tel: 0489 36 16 83
Kupie używany orbitrek (crosstrainer), oferty z cena sms, Tel: 0489 36 16 83
Wynajmę umeblowane studio w centrum. 1 sypialnia, salon, kuchnia wyposażona, łazienka. Tel: 0494 69 03 65
Poszukuje odtwarzacz kaset magnetofonowych, w dobrym stanie. Tel.: 0484 85 68 64.

www.niedziela.be
Portal Polaków w Belgii

poradnik emigranta
co-gdzie-kiedy
praca w Belgii
katalog firm
wiadomości
ogłoszenia
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Nieproszony gość
Jeszcze do niedawna za oknami naszej rzeczywistości, przysłoniętymi firankami
naszego dystansu do cudzych problemów, majaczyły w oddali jakieś wydarzenia,
które nas nie dotyczyły. Doniesienia o konfliktach, o tragediach pojedynczych ludzi
i większych grup, z upływem czasu coraz mniej szokowały, stawały się coraz mniej
ważne, powszedniały, powoli wtapiały się w ogrom informacji. Zaczęły pobrzękiwać
jak muszka owocówka zagubiona w gąszczu informacyjnego szumu.
możliwości włażenia do naszego
życia przez niedomknięte drzwi
naszej niefrasobliwości.
Teraz już nie możemy tłumaczyć
się niewiedzą, która wiele razy w
naszej historii przyczyniła się do
tragicznego i smutnego bilansu
zarówno w zakresie ilości istnień
ludzkich, jak i wstrząśnięcia fundamentami zasad naszego egzystowania na planecie Ziemia.

Objaw większego hałasu
skutkował tylko naszym
zniecierpliwieniem a nawet zwleczeniem się z fotela naszego dobrostanu,
aby przymknąć okno i
opuścić zasłony. Nareszcie
spokój. Przecież na to sobie zapracowaliśmy.
Po godzinach bytności w
niebycie snu rano wracaliśmy do naszego mniej czy bardziej
poukładanego życia, zadowoleni,
że to wszystko dzieje się gdzieś
tam, ale nie tutaj. Czasami ktoś
zauważył schorowaną staruszkę,
pochyloną nad swoim chodzikiem
i zadumał się nad jej uporem w
mozolnym stawianiu kolejnych
kroków codziennie o tej samej
porze. Z lewej strony przemknął
jakiś młodzian na deskorolce, z
prawej strony on pochyla się nad
nią, aby szeptać jej coś do ucha.
Czas płynie jak rwąca fala, która
omija jeden wystający kamień.
Kropla drąży skałę. Pewnego
dnia staruszki przy sklepie z pieczywem już nie ma. Potem kolejny dzień codzienności i zmiany
albo złudzenie zmian. A może to
te same wydarzenia lecz w innej
kolejności?

Aż pojawił się ON
– Spersonifikowana rzecz, nieożywiony ktoś. Wszedł niezapowiedziany i bez pukania do naszego
życia. Kłapnął za sobą drzwiami
i rozsiadł się w ulubionym fotelu
naszego poczucia dobrostanu.
Oto JESTEM – mówią fakty.

Skoro już wszedłeś, to pobądź trochę – może herbatki? – ale już idź
sobie. Nie chcemy ciebie. Jesteś
tutaj nieproszonym gościem.
Ale on jest. I pozostanie z nami na
długo, może do końca, podobnie
jak jego pobratymcy, którzy już
są obecni w naszym życiu i z ich
obecnością się pogodziliśmy, a nawet nauczyliśmy się ich obecność
ignorować. Przecież do niedawna
nawet nie wiedzieliśmy o ich istnieniu.
Mędrca szkiełko i oko, dezynfekcja, wyparzanie, maski, rękawiczki, kwarantanna, doniesienia o
kolejnych zakażeniach, wskaźniki
zachorowalności i umieralności…
Nie nazwiemy go tutaj po imieniu,
bo wszyscy mamy go już dość. Ale
nasze życie nie będzie już takie
samo. Teraz, na razie, zamiast go
nienawidzić i tupać z bezsilności,
może lepiej pogodzić się z jego
obecnością. Ale nie dawać mu
okazji do tego, aby nas krzywdził.
Z ufnością patrzeć w przyszłość i
czekać, aż szkiełko i oko pozbawią
go jego najgroźniejszej broni, czyli

Już nie możemy powiedzieć, że „to
coś” dzieje się kiedyś ale nie teraz,
gdzieś ale nie tutaj, i dotyczy kogoś
tam, ale nie nas.
Nie możemy też powiedzieć, że nie
doświadczyliśmy egoizmu, dbałości o interes własny, że nie byliśmy
wzywani na egzaminy z naszego
człowieczeństwa.
Kimże jest ktoś, kto przestrzega
przepisów tylko dlatego, że boi się
mandatu za ich łamanie? A kim
jest człowiek, który przestrzega
zasad z poczucia uczciwości, przyzwoitości, lojalności i obowiązku
wobec innych?
Przez tysiąclecia naszego bytowania pod Słońcem ciągle jesteśmy
wystawiani na próby. Jesteśmy
na drodze gdzieś pomiędzy początkiem a końcem. Jak dalece
jesteśmy już dalekowzroczni? A
jak bardzo jesteśmy ciągle krótkowzroczni?
Skala sytuacji jest globalna, a to
zobowiązuje lub chociażby zachęca do patrzenia na obecną wśród
na „personę non grata” poprzez
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Oferta pracy

KIEROWNIK/ KIEROWNICZKA BIURA w Deurne
TWOJE ZADANIE:

KIM MY JESTESMY?

Jako kierownik/ kierowniczka biura dbasz o prawidłowe funkcjonowanie
pod względem handlowym jak i organizacyjnym.
Zapewniasz doskonałą komunikacje między klientem a pomocą domową
oraz chętnie odpowiadasz na pytania dotyczące naszych usług.

Plus Home Services jest młodą i dynamiczną firmą z
sercem do ludzi.

Masz umiejętności negocjacyjne oraz kreatywne rozwiązywanie problemów nie jest ci obce.
Masz umiejętność zarządzania wynikami finansowymi biura oraz dążysz
razem ze swoim zespołem do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
Masz tytuł licencjata (lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym)
oraz bardzo dobrą znajomość języka niderlandzkiego i polskiego.

Nasza silna struktura i jakościowe wsparcie gwarantują Twój optymalny rozwój w naszej firmie.
Chciałbyś/chciałabyś pracować w młodym,
energicznym zespole? Napisz do nas!
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV pod
adres: jobs@phservices.be

Więcej informacji? www.phservices.be/nl/vacatures
perspektywę szerszą, niż tylko
sięgającą czubka własnego nosa.
Taka gadanina i takie treści już
wyszły z mody. Są atrybutem czasów minionych, zamierzchłych,
pasują raczej do średniowiecznego skryby, przepisującego przy
świetle kaganka stare księgi. A
patrząc bardziej współcześnie, takie treści co najwyżej przemykały chyłkiem wśród okopów, albo
też osuwały się bezwładnie, kiedy
poniewczasie jednoczono się pod
murem. Potem dumni byliśmy z
tego, że po raz pierwszy od dawna Stary Świat pozwolił żyć całym
pokoleniom w spokoju.
A teraz ten nieożywiony ktoś –
spersonifikowana rzecz łypie swoim niepatrzącym okiem, zaciera
łapy swoich mikroskopijnych wypustek i szturcha swoich równie
niepożądanych pobratymców. –

Popatrz, mówi. – To jest dla nas
jedno wielkie zaproszenie na bal.
Niektórzy traktują obecny stan
zawieszenia jak fajne wagary,
albo okazjonalny urlop na koszt
państwa. Jak im się znudzi, to
idą pobiegać i jeszcze licytują się,
jak daleko i jak często można, bo
akurat zaświeciło słoneczko i nie
pada. W to nam graj. Kogo bierzemy na celownik? Zobacz, akurat
obok nas na rowerze przejeżdża
jakiś facet w średnim wieku. Może
mu wskoczymy pod nieszczelną
maskę? Potem odpoczniemy tydzień lub dłużej i przyprawimy go
o niewinne symptomy przeziębienia i grypy. Hop, siup! Górą nasi!
A potem jazda ambulansem przez
puste ulice, jak jakaś ważna delegacja z ważną misją. Fajnie będzie,
no nie?
Człowiek ma na wszelki wypadek
wbudowany mechanizm poczucia

humoru, co nie raz i niejednego
uratowało przed popadnięciem w
kompletne załamanie, albo sprawiało, że trudne chwile znosiło się
łatwiej.
Ale poczucie humoru jest jak
wrażliwość estetyczna. To, co dla
jednego jest górnolotnym dowcipem, dla kogoś innego może być
zwykłą kpiną.
Obśmiany wróg, którego można
poufale poklepać po plecach, wydaje się mniej groźny. Ale to może
być mylące, dlatego poczucie humoru nie powinno pozbawiać nas
czujności i zdrowego rozsądku.
Jeżeli nieproszonego gościa nie
można się pozbyć, pozostaje nauczyć się z nim żyć. Przynajmniej
na razie.
Michał Nowacki
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Przegląd prasy belgijskiej
Zniknie 100 tys. miejsc
pracy
Boom na belgijskim rynku pracy
dobiegł końca. Kryzys spowodowany koronawirusem przełoży się
na gwałtowny wzrost bezrobocia
w bieżącym roku po spadku liczby
osób bez pracy w ostatnich czterech latach.
Międzynarodowy Fundusz
Walutowy (MFW) prognozuje, że
stopa bezrobocia w Belgii wzrośnie z 5,4 procent w 2019 r. do
7,3 procent w 2020 r., a następnie
spadnie poniżej 7 procent w 2021
roku. Może przełożyć się to na około 100 tys. nowych bezrobotnych.
Według przewidywań MFW gospodarka Belgii skurczy się w
tym roku o 6,9 proc. W 2019
roku zanotowała wzrost o
1,4 proc. Ożywienie gospodarcze (wzrost o 4,6
proc.) może nastąpić w przyszłym roku.
Bank centralny Belgii oszacował, że PKB spadnie o 8 proc. w
2020 roku, a deficyt wzrośnie do
7,5 proc. PKB. Z drugiej strony
oczekuje się, że w 2021 roku gospodarka wzrośnie o 8,6 proc., co
zrekompensuje część strat.
Wiele firm przeprowadzi restrukturyzację, a nawet zbankrutuje,
szczególnie w sektorach, w których obecnie sytuacja jest bardzo
trudna. Firmy te będą zmuszone
zwolnić pracowników. Oprócz
tymczasowo bezrobotnych stabilność swojej pracy szczególnie
pesymistycznie widzą kobiety,
starsi pracownicy, migranci oraz
pracownicy sektora gastronomicznego i turystycznego. Wysoko postawieni pracownicy w sektorach
finansów, zdrowia, ICT czują się
pewniej.

Wielu Belgom, którzy stracą pracę, grozi bezrobocie przez dłuższy
czas. Według szacunków MFW
tylko jedna czwarta rodaków,
którzy stracą pracę w tym roku,
znajdzie pracę w przyszłym roku.
Tuż przed wybuchem kryzysu bezrobocie spadło do najniższego poziomu od 40 lat.
Rząd federalny przyjął już pakiet środków w celu złagodzenia
wpływu kryzysu na rynek pracy.
Podniesiono zasiłek z tytułu czasowego bezrobocia. Obecnie czasowo bezrobotnych jest około 1,2
miliona pracowników.
forsa.pl

Palenie w
samochodzie
będzie zabronione
w obecności nieletnich
poniżej 18 roku życia
Zatwierdzony został projekt zgodnie z którym, zakazane będzie palenie w samochodzie w obecności
osoby mającej mniej niż 18 lat.
Obecnie taki przepis ma zastosowanie w przypadku osoby mającej
mniej niż 16 lat. Za złamanie tego
zakazu grozi grzywna w wysokości około 1000 euro.
gva.be

Z Brukseli do
Amsterdamu w
pół godziny
Hyperloop to rodzaj pociągu magnetycznego, który porusza się z
prędkością do 1000 kilometrów na
godzinę. Jednym z pomysłodawców tej koncepcji był Elon Musk,
a firma Delta Hardt Hyperloop
rozwija ten pomysł od 2016 roku.
Hyperloop może skrócić czas
podróży między Amsterdamem
a Brukselą, Duisburg i Dusseldorfem do mniej niż 30 minut

– wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie prowincji NoordHolland.
Zdaniem naukowców ten środek
transportu może skutecznie połączyć Amsterdam z całą Holandią
i Europą, co mogłoby pobudzić
gospodarkę regionu. Połączenie
to mogłoby również umożliwić
Schiphol zaoferowanie połączeń
międzynarodowych w duchu zrównoważonego rozwoju z całkowitym unikaniem lotów na krótkich
trasach.
fakty.nl

Przepustka na plażę
Burmistrz Ostendy, Bart Tommelein, rozważa wprowadzenie
przepustki, której posiadacze
mieliby pierwszeństwo wejścia
na plażę. Byliby to mieszkańcy,
osoby mające w Ostendzie drugi
dom oraz goście hotelowi. „Trzeba
pozwolić ludziom pójść na plażę i
trzeba to zrobić w uporządkowany
sposób” – mówi burmistrz. „Nie
będzie to łatwe do przeprowadzenia, ale tylko wtedy plażowicze
będą bezpieczni. Plaża nie jest
wystarczająco duża, aby pomieścić wszystkich belgijskich turystów. Nie będziemy mieli wyboru.
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Mieszkańcy Ostendy płacą podatki, rezydenci, którzy mają tu drugi
dom też płacą podatek. Wydaje mi
się, że to oni mają pierwszeństwo
do przebywania na plaży” – dodaje
burmistrz.
gva.be

W kwietniu zużycie prądu spadło
średnio o 16 proc. w porównaniu
z pierwszym tygodniem marca. W
niektórych porach dnia różnice
mogą być jeszcze większe, sięgające 25 proc. – podała Elia, belgijski
dostawca energii elektrycznej.

W czasie pandemii
spadło zużycie prądu

Firma tłumaczy mniejsze zapotrzebowanie na energię zamkniętymi barami, restauracjami, sklepami i hotelami. Wskazuje jednak,
że jest to częściowo rekompensowane wzrostem konsumpcji w gospodarstwach domowych z powodu wprowadzonej telepracy.
gva.be

W wyniku przymusowej kwarantanny, narzuconej przez władze,
zużycie energii elektrycznej w
Belgii stale spada. W niektórych
porach dnia zużycie prądu jest
nawet o 25 proc. mniejsze.

Letnie szkoły
Flamandzki minister edukacji
Ben Weyts powołał grupę roboczą, która zajmuje się przygotowaniami do otwarcia letnich
szkół podczas wakacji. Z zajęć w
tych placówkach będą mogli ko-
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rzystać uczniowie z problemami
w nauce, oraz ci, którzy sami nie
mogą poradzić sobie z przerobieniem materiału. Zajęcia w letnich
szkołach mieliby prowadzić emerytowani nauczyciele, studenci i
wolontariusze w oparciu o odpowiednią podstawę programową.
Nauka nie byłaby obowiązkowa,
skorzystaliby z niej tylko chętni.
hln.be
Opracowała:
Karolina Morawska

“Projekty dostosowane do Państwa gustu, potrzeb i budżetu”

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

✓ wieloletnie doświadczenie
w zawodzie
✓ kreatywność
✓ elastyczność

wysoka jako

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

us ugi w dobrej cenie
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Drodzy Przedsiębiorcy
Każdy z nas prędzej czy później zostanie dotknięty problemami związanymi z obecną
sytuacją gospodarczą. O środkach kontroli i zapobieganiu wirusowi czytaliście już
zapewne tysiące razy. Poniżej jest lista narzędzi federalnych stworzonych z myślą o
przedsiębiorcach.

1. Długi podatkowe
i BTW
Narzędzie dla wszystkich osób
posiadających osobowość fizyczną
bądź prawną (zarówno firmy jednoosobowe jak i spółki), niezależnie od sektora, w którym działają,
a które przez rozwój koronawirusa
popadły w tarapaty finansowe.
Na podstawie zeznania podatkowego, faktury lub nakazu zapłaty,
możemy ubiegać się o:
• plan spłaty długu
• zwolnienie z odsetek za zwłokę
• umorzenie kar związanych z
niepłaceniem należności
Powyższe środki doraźne dotyczą
zaliczek na podatki (bedrijfsvoorheffing), VATu (BTW), podatku dochodowego firm (vennootschapsbelasting) oraz podatku
osobistego rezydentów i nierezydentów Belgii.

2. Odroczenie lub
anulowanie składek na
ubezpieczenie społeczne
(sociale bijdragen voor
zelfstandigen)
W przypadku składek na ubezpieczenia społeczne za pierwszy
i drugi kwartał 2020 r. możemy
wystąpić o ich odroczenie lub anulownie na okres jednego roku, bez
naliczania jakichkolwiek dodatkowych odsetek za opóźnienie i bez
negatywnego wpływu na wypłacanie ewentualnych zasiłków.
Oznacza to w praktyce, że składki
za pierwszy kwartał 2020 r. należy
wpłacić przed 31 marca 2021 r., a
składki za drugi kwartał 2020 r.
przed 30 czerwca 2021 r.

Termin złożenia wniosku upływa
30 czerwca. Czas oczekiwania na
odpowiedź wynosi około 30 dni
od złożenia wniosku. Formularz
wniosku znajdziecie w załączniku.
Po wypełnieniu należy go przesłać
pocztą bądź mailem do oddziału
finansowego, któremu podlegamy
na podstawie kodu pocztowego
(osoby fizyczne), lub kodu pocztowego siedziby firmy (przedsiębiorstwa i firmy jednoosobowe).

Uwaga! Jeżeli odroczone składki
nie zostaną wpłacone w całości
w przewidywanym terminie, za
te kwartały będą automatycznie
naliczone ustawowe odsetki za
zwłokę, a świadczenia otrzymane
niezgodnie z prawem zostaną odebrane.

Poniżej: link pomagający odszukać oddział, pod który podlegacie:
https://eservices.minfin.fgov.be/
annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=501#resultaat

Wniosek należy złożyć przed 15
czerwca 2020 r. Musi zawierać
następujące informacje:
• imię i nazwisko oraz adres
• nazwę i adres siedziby firmy
• numer przedsiębiorstwa/btw

Składając podanie o odroczenie
lub anulowanie składek na ubezpieczenie społeczne musimy wykazać, iż powodem naszych problemów finansowych jest sytuacja
związana z koronawirusem.
Umorzenie naliczonych odsetek
ustawowych
Osoby, prowadzące działalność
na własny rachunek, które nie
zapłacą tymczasowych składek na
ubezpieczenia społeczne (voorlopige sociale bijdragen) za pierwszy
kwartał 2020 r. przed 31 marca
2020 r., nie będą musiały płacić
żadnych dodatkowych kar/odsetek z powodu opóźnionej płatności. To samo dotyczy opóźnionej
płatności składek właściwych (definitieve bijdragen), które należy
wpłacić w dniu 31 marca 2020 r.
Wszystkie kary/odsetki za zwłokę
zostają automatycznie anulowane.
Osoba prowadząca działalność na
własny rachunek nie musi zatem
składać żadnego wniosku.
Zmniejszenie składek tymczasowych
Osoby prowadzące działalność na
własny rachunek, doświadczające
trudności z powodu koronawirusa, mogą złożyć wniosek o obniżenie tymczasowych składek na
ubezpieczenie społeczne na rok
2020, jeżeli ich dochód jest niższy
niż jeden z progów dochodowych.
Zwolnienie z obowiązku płacenia
składek
Osoby, prowadzące działalność na
własny rachunek i małżonkowie
współpracujący, które nie są w
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stanie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, mogą wystąpić o
zwolnienie ze składek. Zwolnienie
to może być przyznane w całości
lub w części. Można ubiegać się
o zwolnienie zarówno z płacenia
tymczasowych składek, jak i od
wyrównania do składek właściwych, już zapłaconych.
W sprawie dodatkowych informacji lub składania wniosków, należy kontaktować się z odpowiednią
instytucją: Umorzenie podwyżek
(art. 48 ARS)
mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be
Zwolnienie ze składek (DVR) mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be

3. Zasiłek pomostowy
(overbruggingsrecht)
Jeśli jesteś zmuszony przerwać
lub zaprzestać działalności, a zatem nagle nie masz żadnych dochodów ze swojej działalności,
możesz ubiegać się o prawo do
zasiłku pomostowego.
W jakich sytuacjach przymusowej
przerwy lub zaprzestania działal-

ności możesz ubiegać się o prawo
do zasiłku pomostowego?
Tymczasowe lub stałe kontynuowanie aktywności zawodowej powinno być niemożliwe z powodu
jednego z następujących zdarzeń:
• klęska żywiołowa (powódź, trzęsienie ziemi i inne)
• pożar
• budynki lub wyposażenie
Twojej firmy są bezużyteczne z
powodu uszkodzeń
• alergia spowodowana wykonywaniem zawodu
• decyzja podmiotu gospodarczego lub wydarzenie, które
ma wpływ ekonomiczny i które
bezpośrednio i znacząco wpływa na twoją działalność (w tym
przypadku możemy mówić o
obecnej sytuacji gospodarczej
spowodowanej przez koronawirusa).
Co oznacza zasiłek pomostowy?
• zachowujesz swoje prawa do
świadczeń medycznych i rentowych przez maksymalnie 4
kwartały bez konieczności opłacania składek
• otrzymujesz świadczenia co
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miesiąc przez maksymalnie 12
miesięcy
• możesz skorzystać z tego prawa kilka razy. Warunkiem jest,
aby całkowity czas pobierania
zasiłku pomostowego nie przekraczał 12 miesięcy.
Jeśli opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej 60 kwartałów jako osoba
prowadząca działalność na własny
rachunek, która posiada również
prawo do świadczeń emerytalnych, maksymalny czas trwania
prawa do zasiłku pomostowego
podwaja się. Są to 24 miesiące z
prawem do pobierania zasiłku
pomostowego i 8 kwartałów z
prawem do umorzenia składek
społecznych.
Jakie warunki muszę spełnić?
• jesteś samozatrudnionym, pomocnikiem lub małżonkiem
współpracującym
• posiadasz swoje główne miejsce
zamieszkania w Belgii
• w kwartale, w którym zakończyłeś swoją działalność i przez trzy
poprzednie kwartały podlegasz
obowiązkowi płacenia składek
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na ubezpieczenie dla osób prowadzących działalność na własny rachunek w całkowitym
wymiarze godzin – jako zawód
główny (hoofdberoep)
• opłacałeś składki za co najmniej cztery kwartały w okresie szesnastu kwartałów przed
kwartałem następującym po zakończeniu Twojej działalności
• nie wykonujesz już działalności
gospodarczej i nie otrzymujesz
dochodu zastępczego
• okoliczności sprzyjające do
uzyskania prawa do zasiłku
pomostowego lub jakiejkolwiek
innej korzyści nie są wynikiem
Twojego nieuczciwego działania.
Nie uzyskasz prawa do zasiłku
pomostowego poprzez nieuczciwe
działania i fałszywe lub celowe niekompletne oświadczenia.
Jeśli jesteś pomocnikiem lub
współmałżonkiem: osoba prowadząca działalność na własny
rachunek musi być także ofiarą
tej samej sytuacji gospodarczej
(warunek ten nie dotyczy alergii).
Wypłata zasiłku pomostowego
jest uzależniona od zindeksowanej
kwoty minimalnej emerytury dla
osób prowadzących działalność
na własny rachunek i jest ściśle
związana z sytuacją rodzinną:
• € 1 291,69 dla osób samotnych
• € 1 614,10 dla osób, które mają
na utrzymaniu innych członków rodziny
Jak ubiegać się o zasiłek pomostowy?
Złóż wniosek o zasiłek pomostowy do swojego funduszu ubezpieczeń społecznych. Zrób to przed
końcem drugiego kwartału następującego po kwartale, w którym przerwałeś lub zaprzestałeś
działalności na własny rachunek.
Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty wskazujące
przyczynę przerwania lub całko-
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witego zaprzestania działalności
gospodarczej.
Zasiłki pomostowe dla przedsiębiorców w bijberoep (niepełnym
wymiarze)
Rząd federalny ogłosił, iż z powodu kryzysu koronawirusa prawo
pomostowe może również zostać
przyznane osobom prowadzącym
działalność na własny rachunek w
niepełnym wymiarze (bijberoep)
– o rocznym dochodzie netto (do
opodatkowania) od €6 996,89 do
€13 993,77 – pod warunkiem, że
przerwali oni swoją działalność
zarobkową na co najmniej 7 dni.
Emeryci, którzy nadal pracują na
własny rachunek i należą do powyższej kategorii, mogą również
ubiegać się o to częściowe świadczenie. Wysokość świadczenia wynosi maksymalnie €645,85 na miesiąc, a dla głowy rodziny – €807,05.

4. Premia
kompensacyjna
Skierowana jest do firm i ich dostawców, którzy mogą kontynuować działalność, lub sklepów,
które pozostają otwarte, ale ze
względu na środki ograniczające
mają spadek obrotów o co najmniej 60% w okresie od 15 marca
do 30 kwietnia w porównaniu z
analogicznym okresem ubiegłego roku.
• Dla firm i osób pracujących na
własny rachunek, które dopiero
rozpoczęły działalność, bierze
się pod uwagę teoretyczne dochody za okres 15 marca – 30
kwietnia 2019 (na podstawie
złożonego planu finansowego,
lub dochodów osobistych).
• Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) również
kwalifikują się do tej premii
pod warunkiem, że co najmniej
jedna osoba jest zatrudniona na
pełny etat.
• Premia kompensacyjna przy-

znawana jest jednorazowo w
wysokości €3 000.
Można otrzymać maksymalnie 5
premii na firmę, jeśli istnieje kilka
miejsc operacyjnych.
• Osoby, prowadzące działalność na własny rachunek w
niepełnym wymiarze (bijberoep), które płacą składki na
ubezpieczenia społeczne ze
względu na poziom dochodów
(min. €739,05 na kwartał), mogą również otrzymać premię w
wysokości €3 000.
• Osoby, prowadzące działalność
na własny rachunek, których
dochód roczny wynosi od 6
996,89 € do 13 993,78 €, mogą
ubiegać się o premię kompensacyjną w wysokości €1 500.
• Premia ta dotyczy również osób
prowadzących działalność na
własny rachunek w niepełnym
wymiarze (bijberoep), które są
zobowiązane do zamknięcia, ale
nie dotyczy osób, które łączą to
z pracą najemną w wysokości
80% etatu lub więcej.
O premię kompensacyjną wystąpić można na stronie Vlaio od 1
maja: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie
Wszystkie informacje o dostępnych środkach antykryzysowych
dla przedsiębiorców oraz bieżące
informacje dostępne są na naszej
stronie: www.bbac.be
Centrum biznesu
i administracji w Belgii
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Podatek dochodowy w Belgii
– rozliczenia za rok 2019
Każdy, kto osiąga dochody w Belgii, jest zobowiązany do corocznego składania zeznań podatkowych i do odprowadzania w tym kraju podatku dochodowego. Na jego
wysokość ma wpływ wysokość dochodów, ale też sytuacja rodzinna oraz niektóre
wydatki podatnika. Dzięki systemowi podatkowemu państwo może funkcjonować.
Z naszych podatków są pokrywane koszty szkolnictwa i utrzymania dróg, transportu
publicznego, pracy gmin i urzędów państwowych, inspekcji oraz służb podatkowych
i służb publicznych zapewniających bezpieczeństwo (policji, wojska, więziennictwa,
straży pożarnej, ochrony cywilnej i sądownictwa). Również dopłaty do utrzymania
szpitali, do opieki zdrowotnej oraz na cele związane z kulturą pochodzą z podatków.

Sytuacja rodzinna
Jako rodzina traktowane są osoby,
które 1 stycznia 2020 r. oficjalnie
mieszkały z podatnikiem pod tym
samym adresem. Oznacza to, że
wszystkie te osoby 1 stycznia 2020
r. musiały nie tylko przebywać, ale
również być zameldowane pod
tym samym adresem.

schap/garde partagée (np. tydzień
z matką i tydzień z ojcem), mogą
otrzymać po połowie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na
utrzymaniu. Jeśli dzieci mieszkają
tylko z jednym z rodziców, to tylko
ten rodzic ma prawo do ulgi podatkowej na nie. Drugi rodzic może
odliczyć alimenty płacone na swoje dzieci, z którymi nie mieszka.

Osoby pozostające w związku
małżeńskim lub mające oficjalną
umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rozliczają się
wspólnie. Jeśli mają dzieci, razem
otrzymują ulgi i razem odliczają
ewentualne wydatki na żłobek,
przedszkole czy szkołę.

Dzieci na utrzymaniu – zgodnie z
belgijską ordynacją podatkową rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać ulgi podatkowe na dzieci, jeśli
spełnione są następujące warunki
(dotyczy rozliczeń za 2019 r.):

Osoby pozostające w nieformalnym związku rozliczają się osobno.
Jeśli mają dzieci, tylko jedno z rodziców może rozliczać się z dziećmi i powinna być to osoba, która
jest głową rodziny, czyli ta, która
osiąga wyższe dochody. Jednak rodzice mogą uzgodnić między sobą,
które z nich będzie rozliczało się z
dziećmi. Należy pamiętać, że atesty fiskalne za żłobek, przedszkole
czy szkołę muszą być wystawione
na nazwisko rodzica, który rozlicza się z dziećmi.
Osoby, które nie mieszkają razem,
ale mają wspólne dzieci mieszkające z nimi w systemie co-ouder-

1

Na dzień 1 stycznia 2020 r. dziecko musi być zameldowane pod
tym samym adresem z rodzicami/
opiekunami.
Uwaga! Dziecko, które przez pewien czas nie mieszka z rodzicami/opiekunami ze względu na
studia w innym mieście lub np. z
przyczyn zdrowotnych (dłuższa hospitalizacja itp.), wciąż jest traktowane jako dziecko na utrzymaniu.
Ponadto za dzieci mieszkające z rodzicami pod tym samym adresem
uważa się dzieci, które: zmarły w
2019 r., pod warunkiem że w 2018
r. były na utrzymaniu rodziców/
opiekunów; te, które urodziły się
i zmarły w 2019 r., te, które w 2019

r. urodziły się martwe lub jeżeli poronienie nastąpiło po minimum
180 dniach ciąży; dzieci zaginione
lub porwane (jeśli spełnione są
dodatkowe warunki zawarte w
belgijskiej ordynacji podatkowej).

2

Dochody dziecka w 2019 r. nie
mogą przekroczyć: 3 330 euro
netto, 4 810 euro netto w przypadku osób samotnie wychowujących
dziecko/dzieci i 6 110 euro w przypadku osób samotnie wychowujących niepełnosprawne dziecko/
dzieci.

3

Dziecko nie może osiągać dochodu, który jednocześnie jest
kosztem rodzica/opiekuna, np. rodzic prowadzi działalność gospodarczą i na czas wakacji zatrudnia
swoje dziecko do pomocy w firmie,
a płacę wypłacaną dziecku odlicza
od podatku jako koszt. W takiej sytuacji rodzic nie może korzystać z
ulg na to dziecko.
Inne osoby na utrzymaniu –
oprócz ulg na dzieci podatnik może ubiegać się o ulgi na inne osoby mieszkające z nim pod jednym
adresem, np. na rodziców, którzy
mają bardzo niskie dochody (lub
w ogóle ich nie mają), ewentualnie na inne osoby (jeśli spełnione
są warunki zawarte w belgijskiej
ordynacji podatkowej).
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wypadków przy pracy, zasiłki wychowawcze (ouderschapsverlof/
congé parental) i z tytułu zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/
crédit-temps).
Emerytury, czyli świadczenia
emerytalne.

Dochody podlegające
opodatkowaniu
Dochody z nieruchomości, czyli
z wynajmu budynków, mieszkań,
gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w innym kraju (poza
Belgią) również mają obowiązek
wykazania ich w zeznaniu podatkowym.
Dochody z majątku ruchomego
– to zyski pochodzące z inwestycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji itd.), kont/książeczek
oszczędnościowych oraz z wynajmu np. umeblowanego mieszkania lub lokalu przeznaczonego
do celów handlowych (majątkiem
ruchomym jest wyposażenie nieruchomości – meble itp.).
Dochody ze stosunku pracy – są
to płace, ale również wszelkiego
rodzaju dodatki, jak np. premie
(13 pensja, premia uznaniowa itp.,
niezależnie od tego, czy wypłaca
je pracodawca czy fundusz branżowy), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwania
umowy o pracę, dofinansowywane
posiłki, zwroty kosztów za dojazdy
do pracy (kwota min. 410 euro za
2019 r. jest zwolniona od podatku),
bezpłatne zakwaterowanie, ekwiwalent urlopowy.
Dochody zastępcze i świadczenia
z ubezpieczenia społecznego, czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki
dla bezrobotnych z dodatkiem od
pracodawcy (nowa nazwa emerytury pomostowej), zasiłki chorobowe, macierzyńskie, inwalidzkie,
zasiłki i odszkodowania z tytułu

Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej osoby
lub od (byłego) współmałżonka.
Są one traktowane jako dochód
i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% otrzymanej kwoty.
Jeśli przesyłane są bezpośrednio
dziecku, wówczas nie mogą być
traktowane jako dochód rodzica
lub opiekuna, który je wychowuje.
Dziecko, niezależnie od wieku, samo musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3 330 euro środków
na utrzymanie/alimentów na dzieci jest zwolnione z opodatkowania.
Środki na utrzymanie/alimenty
wypłacane (przez rezydentów)
osobom przebywającym w innym
kraju podlegają opodatkowaniu w
tym kraju, w którym przebywa ich
odbiorca.
Inne dochody, np. niektóre nagrody, dotacje.
Dochody zwolnione z podatku
dochodowego – należą do nich
świadczenia rodzinne i porodowe,
otrzymane środki na utrzymanie
dzieci lub alimenty do wysokości
3 330 euro, dochody dzieci z pracy
studenckiej (max. 2 780 euro) za-
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siłki z ubezpieczenia społecznego,
stypendia, zasiłki strajkowe.

Progi podatkowe
i stopa podatkowa
Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2019 wynosi 8 860 euro. Może ona zostać podwyższona
w zależności od sytuacji rodzinnej
i dochodowej podatnika. Oto przykłady:
Jeśli podatnik ma jedno dziecko
na utrzymaniu, kwota wolna od
podatku za 2019 r. zostanie podwyższona o 1 610 euro, w przypadku dwojga dzieci na utrzymaniu
wzrośnie o 4 150 euro, przy trojgu
dzieci o 9 290 euro, przy czworgu
o 15 030 euro, a za każde kolejne
dziecko o 5 740 euro.
Za każde dziecko, które 1 stycznia 2020 r. miało mniej niż 3 lata,
kwota wolna od podatku zostanie
dodatkowo (poza wymienionymi
wyżej) podwyższona o 600 euro,
jeśli podatnik nie będzie odliczał
kosztów żłobka lub opiekunki.
Jeśli podatnik ma na utrzymaniu
inne osoby niż własne dzieci, czyli
rodziców, dziadków, braci, siostry
w wieku powyżej 65 lat, to kwota
wolna od podatku będzie podwyższona o 3 220 euro, a w przypadku
innych niż wymienione osób na
utrzymaniu – o 1 610 euro.
Każda niepełnosprawna osoba na
utrzymaniu jest traktowana jako
dwie osoby, zatem kwota wolna od
podatku zostaje podwojona.

Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) Stopa podatkowa
w 2019 r.
Od 0 euro do 13 250 euro

25%

Od 13 250 euro do 23 390 euro

40%

Od 23 390 euro do 40 480 euro

45%

Powyżej 40 480 euro

50%
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System naliczania podatku dochodowego
Jeśli dochód przekroczy kwotę
wolną od podatku, podlega opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym
wyższy próg podatkowy – to tzw.
podatek progresywny. Dochody
za rok 2019 będą opodatkowane
według jednego z progów podatkowych. Tabelka przedstawia progi i
stopy podatkowe w zależności od
dochodów za 2019 r.
Podatek należny jest obliczany
nie tylko według stopy podatkowej. Może on zostać obniżony lub
podwyższony w zależności od rodzaju dochodów oraz wydatków
podatnika.
Iloraz małżeński (dochody za rok
2019). Współmałżonek lub partner
nie może być osobą na utrzymaniu. Jest to możliwe jedynie w
roku, w którym zawarto związek
małżeński. Współmałżonkowie,
którzy wzięli ślub przed 2019 r.,
lub partnerzy mieszkający razem
na podstawie umowy o wspólnym
zamieszkaniu (podpisanej przed
2019 r.) rozliczają się razem. Jeśli
jeden ze współmałżonków/partnerów w 2019 r. nie osiągnął dochodów lub jego dochód jest bardzo

maj 2020

niski, to przy obliczaniu podatku
administracja podatkowa stosuje
tzw. iloraz małżeński, co prowadzi
do obniżenia progu podatkowego,
a w rezultacie do obniżenia podatku.
Koszty uzyskania przychodu – to
koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy, np.
koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu dojazdu
lub wykonywania pracy. Niektóre
koszty uzyskania przychodu (zarówno te poniesione przez pracowników, jak i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą) mogą
obniżyć dochód do opodatkowania. Przy obliczaniu podatku automatycznie odliczana jest zryczałtowana kwota kosztów uzyskania
przychodu. Jeśli podatnik poniósł
wyższe koszty, może je odliczyć zamiast zryczałtowanej kwoty, ale
musi udokumentować wszystkie
poniesione wydatki, które chciałby odliczyć (faktury, rachunki itp.).
Zeznanie podatkowe
Osoba, która w 2019 r. osiągnęła
dochody i jest rezydentem podatkowym Belgii, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego.
Zeznanie podatkowe można złożyć

na papierze (wypełniając otrzymany z urzędu skarbowego formularz) lub elektronicznie – ten drugi przypadek dotyczy osób, które
mają belgijską elektroniczną kartę
pobytu lub identyfikacyjną i kod
PIN lub które uprzednio zawnioskują w urzędzie gminy o kody
dostępu, tzw. token.
Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą rozliczyć się elektronicznie, powinny
same zwrócić się do urzędu skarbowego o jego przesłanie.
Podatnik, który nie złoży zeznania
w terminie, może zapłacić karę w
postaci podwyższenia podatku lub
karę administracyjną. Jeśli podatnik z uzasadnionych przyczyn nie
może złożyć zeznania w ustalonym
przez Ministerstwo Finansów
terminie, powinien jeszcze przed
ostatecznym terminem składania
zeznań poprosić w swoim urzędzie
skarbowym o przedłużenie terminu. W ten sposób może uniknąć
kary.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa

W numerze kwietniowym ukazał się artykuł „Koronawirus a ochrona i prawa pracownika”,
poniżej aktualizacja fragmentu tekstu na prośbę autorki.
Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej przysługuje pracownikom pobierającym
również emerytury?
Instytucja RVA – ONEM wprowadziła ograniczenia w przyznawaniu prawa do tymczasowego zasiłku
z powodu siły wyższej.
Kto z emerytów otrzyma zasiłek z powodu siły wyższej – Koronawirus:
· Pracownicy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego w Belgii – czyli nie ukończyli 65 lat, a którzy
otrzymują wcześniejszą emeryturę lub rentę rodzinną w Polsce lub w Belgii.
· Pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny w Belgii, czyli 65 lat, ale zrzekli się otrzymywania
wszelkich emerytur zarówno w Belgii jak i za granicą.
· Pracownice otrzymujące ustawową polską emeryturę dla kobiet od wieku 60 lat ale tylko do 64 roku
życia.
Kto z emerytów NIE OTRZYMA zasiłku z powodu siły wyższej – Koronawirusa:
Pracownicy, którzy ukończyli 65 lat i pobierają jakąkolwiek emeryturę czy to belgijską czy zagraniczną
Iwona Cieszyńska

✓ Rozliczenia przez internet z potwierdzeniem wysłania
i wstępną kalkulacją wyniku
✓ Profesjonalna usługa u licencjonowanej księgowej

DEKLARACJE PODATKOWE
W BELGII ZA ROK 2019
B.S. Boekhouding & Consulting
Barbara Salwin
+32 (0) 496 08 49 33
info@bs-boekhouding.be
Prins Boudewijnlaan 321
2610 Wilrijk (Antwerpia)

Więcej informacji
znajduje się na stronie:

www.bs-boekhouding.be
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Wolontariat w Belgii
Są tacy ludzie, którzy potrafią robić coś dla innych za darmo.
Moja babcia i rodzice często wspominali czasy w Polsce, gdy wiele
rzeczy robiło się „w czynie społecznym”, czyli bez oczekiwania na
zapłatę. Ludzie potrafili się zejść i
coś razem zrobić, zbudować, zorganizować i jeszcze mieć z tego
ubaw…
W moich czasach już tak nie było.
Gdy człowiek próbował robić coś
za darmo dla innych, to ludzie się
pukali w czoło i próbowali doszukać się, jakie może mieć z tego
korzyści, bowiem za darmo nic
się nie robi. Tylko głupi daje coś
drugiemu za nic. Dziś większość
potrafi tylko jedno: „DAJ!”.
Gdy przyjechałam do Flandrii,
zdziwiłam się ogromnie. Na każdym kroku zaczęłam spotykać
wolontariuszy, stowarzyszenia,
organizacje i mnóstwo innych
przykładów na to, że są takie
miejsca na świecie, gdzie ludzie
ciągle robią coś za darmo, gdzie
poświęcają czas, by zrobić coś dla
innych albo z innymi. We Flandrii
jest około 750.000 wolontariuszy,
to niemal jedna cała prowincja
(odpowiednik polskiego województwa). Wolontariuszy – jak
wspomniałam – spotyka się na
każdym kroku.

Co można robić jako
wolontariusz w Belgii?
Łatwiej chyba powiedzieć, czego
nie można robić w ramach wolontariatu.

Wolontariusz może na przykład:
• pomagać dzieciom w lekcjach
w szkole albo w domu
• pomagać w nauce języka obcego
• opiekować się niepełnosprawnymi lub starszymi osobami
• wyprowadzać psy
• uczyć jeździć rowerem
• czytać dzieciom książki w szkole
• pracować w ogrodzie botanicznym
• pracować w schroniskach dla
zwierząt
• pracować w operze przy dekoracjach
• obsługiwać linię telefoniczną
dla samobójców

• pracować z dziećmi na koloniach i obozach sportowych
• pracować w bibliotekach
• udzielać lekcji pływania
• zajmować się księgowością
• przyszywać guziki i robić drobne krawieckie reperacje ubrań
czy pościeli, oraz robić miliard
innych rzeczy.
Oczywiście poszczególne zajęcia
wymagają częstokroć posiadania
szczególnych uprawnień, dokumentów, odpowiedniego wieku
etc. Tak czy owak, każdy w swojej okolicy może znaleźć coś dla
siebie.

Kto może zostać
wolontariuszem w
Belgii?
Wolontariuszem można zostać od
15 roku życia, gdy ma się ukończoną drugą klasę szkoły średniej.
Bez szkoły – od 16 roku życia. W
Belgii wolontariatem może zajmować się legalnie prawie każdy, kto
tu legalnie mieszka, a nawet niektórzy proszący o azyl.
Wolontariuszem można być więcej niż w jednej organizacji na raz,
ale trzeba sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, czy da się radę
temu sprostać.
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Gdy zaczyna się pracę jako wolontariusz, powinno się zostać poinformowanym:
• co to za organizacja i jaki jest
jej cel
• jakie masz ewentualne ubezpieczenia jako wolontariusz
• jakie ewentualne koszty będą ci
zwrócone i na jakich zasadach
• czy musisz dochować tajemnicy, dyskrecji (w niektórych
organizacjach należy podpisać
adekwatne dokumenty).
Niektóre organizacje mogą poprosić o przedstawienie wymaganych
dokumentów, jak na przykład prawo jazdy.

Co daje wolontariat?
Wolontariat daje człowiekowi
dużo dobrego. To fajna sprawa.
Poznajesz nowych ludzi. Uczysz
się wielu nowych rzeczy i zdobywasz doświadczenie. Znaczysz coś
dla innych, czujesz się potrzebny,
co każdemu może poprawić samopoczucie, pozwolić odkryć i docenić swoją wartość.
W Belgii wolontariat można sobie
wpisać do CV i częstokroć właśnie
ten drobny fakt decyduje o otrzymaniu dobrej pracy. Dzięki wolontariatowi można też za darmo lub
tanim kosztem odwiedzić obce
kraje, gdy wybierze się wolontariat
zagraniczny.
Strony internetowe dla wolontariuszy. Tu znajdziesz też ogłoszenia ze swojej okolicy.
https://www.giveaday.be/
https://vrijwilligerswerk.be/
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej
ziemi znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach
“Antwerpii po polsku“.
Magdalena B-P

Rozrastamy sie i szukamy:
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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 znajomoscia języka polskiego i niderlandzkiego
Wyslij CV ze zdjeciem na: nancy@vanosta.net

www.poetsdienst-vanosta.be
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De gansrijders z Zandvliet
Gdy w marcową sobotę rano w Zandvliet słychać stukot kopyt i rżenie koni, a wszyscy jeźdźcy są ubrani w charakterystyczne bluzy w drobną biało-czerwoną kratkę, to
znak, że zaczyna się doroczne święto – wybory nowego króla, czyli het Gansrijden.
W zawodach udział biorą de gansrijders, czyli Jeźdźcy Gęsi (w
wolnym tłumaczeniu), będący
członkami lokalnego stowarzyszenia, które w Zandvliet zostało
założone w roku 1926. Podobne
stowarzyszenia istnieją w innych,
sąsiednich miejscowościach: w
Stabroek, Ekeren, Berendrecht,
Lillo i Hoevenen.
Stowarzyszenie z Zandvliet było
tak liczne, że w roku 1957 zostało
podzielone na dwie sekcje, czyli
młodych jeźdźców i weteranów.
Każda z tych grup ma swoje miejsce spotkań, choć czasem spotykają się wszyscy i razem omawiają
sprawy stowarzyszenia.
Het Gansrijden to zawody, które są
pozornie proste – wystarczy urwać
głowę gęsi, która jest zawieszona
głową w dół w sieci rybackiej na
drewnianej konstrukcji przypominającej szubienicę. Kiedyś na
szubienicy wieszano żywą gęś, ale
z czasem zaczęto wieszać martwe
albo sztuczne zwierzę. Skoro to
zawody, to obowiązują oczywiście
określone zasady: można ciągnąć
głowę gęsi tylko jedną ręką, a koń

nie może stać w tym czasie ani
iść stępa. Ten, który urwie głowę gęsi, zostaje królem na rok.
Natychmiast otrzymuje koronę
i pelerynę.
Podczas zawodów nad bezpieczeństwem uczestników czuwa
specjalny zespół ratunkowy,
czyli niby-lekarz i niby-pielęgniarki. Za złamanie zasad
lub inne przewinienia jeźdźcy
mogą otrzymać karę od niby-agenta, który pilnuje porządku.
Widzowie, których nie brakuje,
dopingują zawodników, bo to wcale nie jest takie proste, urwać głowę gęsi. Choć każdy z uczestników
chce zdobyć tytuł, to nie każdemu
się to udaje. Jednak niektórym
szczęście sprzyja, bo tegoroczny
zwycięzca Marcel Paardekam zdobył tytuł już po raz ósmy, a wcześniej został królem w roku 2018,
2017, 2013, 2006, 2002, 2000 i 1994.
Wielu się zastanawia, czy on ma
tak dużo szczęścia, czy może ma
jakąś specjalną technikę chwytania gęsi za głowę. Ktoś, z obserwujących zawody po raz pierwszy,
mógłby powiedzieć: dziwna zaba-

wa mieszkańców dawnych wiosek
polderowych.
Te niezwykłe zawody to tradycja,
która już prawie zanikła, a jej
korzenie sięgają średniowiecza.
Źródła historyczne podają, że
het gansrijden wywodzi się z ludowości germańskiej, następnie
zwyczaj ten przerodził się w popularną zabawę ludową. Zabawa
ta była powszechna na terenach
wiejskich północno-zachodniej
Europy w różnych formach. Na
szubienicy wieszano nie tylko gęsi, ale też kaczki, kury, koguty i
pawie. Celem każdych zawodów
było urwanie głowy ptaka.
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Z czasem ludowa zabawa całkiem zanikła i przetrwała tylko
jako element folkloru na terenie
kilku miejscowości – dawnych
wiosek polderowych w okolicach
Antwerpii. Mieszkańcy pielęgnują
dawne tradycje, bo to ważna część
ich tożsamości, ale też lokalne
święto.

Zdobycie tytułu cesarza to marzenie i cel każdego króla, bo
wtedy staje się on chwałą swojej
wsi. To jest ogromne wyróżnienie
dla wszystkich mieszkańców, bo
Keizerschap zawsze jest organizowany w osadzie, z której pochodzi
panujący właśnie cesarz czyli zwycięzca z ubiegłego roku.

Wybory nowego króla to świetna
zabawa zarówno dla samych jeźdźców, jak i kibiców, choć bywa, że
pogoda nie dopisuje. Pada, wieje,
jest zimno, ale oni i tak przyjdą,
bo to tradycja. Zabawa zabawą,
ale równie ważny jest element rywalizacji i tak naprawdę każdy z
jeźdźców chce wygrać, chce zostać
królem.

Podczas Keizerschap obowiązują
te same zasady, jak podczas het
Gansrijden – trzeba urwać głowę
gęsi. Tylko tyle i aż tyle. W zawodach udział
biorą królowie,
którzy reprezentują stowarzyszenia z poszczególnych
wiosek. I jak
czasem bywa,
niektórzy mają
mniej, a inni
więcej szczęścia. Jak choćby Maar ten
Gabriels z

Dlaczego? Powodów jest kilka,
ale najważniejszy to szczególny
prestiż wśród kolegów, a nawet
w całej najbliższej okolicy. To też
popularność – bo o nowym królu
informują prawie wszystkie lokalne media – i sława na długie lata,
bo tu w Zandvliet ludzie się znają
od pokoleń. Wiedzą, kto zdobył
tytuł w danym roku i pamiętają o
tym długo.
Ale najważniejsze w zdobyciu korony jest to, że ten, kto jest królem, może zostać też cesarzem.
Musi tylko pokonać królów z
innych wiosek polderowych podczas Keizerschap, które jest wydarzeniem roku w całej okolicy.

25

Zandvliet, który zdobył tytuł cesarza po raz czwarty (2019, 2015,
2012 i 2010).
A kto zostanie cesarzem w tym
roku? Tego dowiemy się w sobotę 26 września. W tym roku finał
wyboru nowego cesarza został
przełożony z powodu koronawirusa, choć Keizerschap – zgodnie
z ustaleniami – zaplanowano na
dzień 29 marca 2020 roku.
Iwona Maculewicz
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Historie ukryte
w belgijskich zamkach
Château de Beloeil – „Belgijski Wersal”

www.chateaudebeloeil.com

Belgia słynie z malowniczych
krajobrazów, przepięknej architektury, wspaniałego malarstwa,
czekolady, frytek, piwa i… zamków. O malowniczo położonych
francuskich zamkach nad Loarą
słyszał każdy, ale mało kto wie,
że to w Belgii – niewielkim kraju
położonym w sercu Europy – przypada najwięcej na świecie zamków
na kilometr kwadratowy.

komnatach powstają biura, sale
konferencyjne, salony spa czy
luksusowe mieszkania dla kadry
kierowniczej. Znane są też przypadki kupowania zamków przez
osoby prywatne, które w ten sposób spełniają swoje marzenia z
dzieciństwa.
Zapraszam do odwiedzenia najbardziej znanych w Belgii zamków,
pełnych wyjątkowych historii.

Około sześciuset zamków, zameczków, wartowni i cytadel zaprasza
do zwiedzania wnętrz, tajnych
przejść, zakamarków, murów
obronnych i ruin okazałych kiedyś budowli. Były one świadkami niejednej historii: miłosnej,
tragicznej, czy wręcz upiornej,
związanej z ludzkimi wzlotami i
upadkami.

Château de Beloeil –
„Belgijski Wersal”
na wodzie

W niektórych zamkach nadal
mieszkają członkowie starych
arystokratycznych rodów. Inne
przekształcane są w muzea, jeszcze inne w hotele. Część posiadłości kupiły jako swoje siedziby znane firmy. W pałacowych

Zamek de Beloeil to jeden z
najpiękniejszych europejskich
zamków, nazywany „Belgijskim
Wersalem”. Znajduje się w prowincji Hainaut niedaleko Tournai.
Jest rodową siedzibą książąt de
Ligne – jednego z najstarszych
i najbardziej znanych rodów w
Belgii. Château de Beloeil słynie z
bogatej historii, wyjątkowej architektury, niesamowitych ogrodów
i koncertów muzyki klasycznej.
Posiadłość, otoczona ogromnym
zielonym parkiem, odbija się w tafli sztucznego stawu, jak w lustrze.

Stąd wzięło się określenie „zamek
na wodzie”.
Zamek ma bardzo interesującą
historię sięgającą XIII wieku.
Pierwszymi właścicielami niewielkiego, kamiennego wtedy
zameczka, był znany hrabiowski
ród Kondeuszów. W 1394 roku, na
mocy spadku, budowla przeszła w
ręce wpływowego rodu de Ligne,
którego rodzinna posiadłość znajdowała się w położonej niedaleko
malowniczej wsi Ligne. Mężczyźni
z tego rodu mieli opinię „rycerzy
mężnych, walecznych, wielkiego
imienia i honoru”.
W 1515 roku rozpoczęła się
przebudowa zamku. W miejscu
niewielkiego budynku stanęła
umocniona twierdza otoczona fosą
i okrągłymi basztami. Powstały też
pierwsze szkice ogrodu.
W roku 1664, zafascynowany Wersalem książę Claude –
Lamoral I, wydał ogromne jak na
ówczesne czasy pieniądze, aby na
wzór zamku w Wersalu powięk-
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szyć rodzinną posiadłość i otoczyć
ją wspaniałym kompleksem parkowo-ogrodowym.
Jego syn, książę Claude – Lamoral
II, kontynuował dzieło ojca. W 1742
roku, w ogromnym parkowym stawie stanęła rzeźba przedstawiająca
Neptuna, Eola i Akwilona. Park w
stylu francuskim, z zamkniętymi
przestrzeniami, z wysokimi i gęstymi krzewami, prostymi alejkami,
stawami i roślinnymi ogrodzeniami był jednym z najpiękniejszych
zielonych kompleksów tamtych
czasów.
Pod koniec XVIII wieku właścicielem zamku był feldmarszałek książę Charles – Joseph de
Ligne, człowiek wielce zasłużony
na polu dyplomacji i wojskowości. Nazywano go „Największym
z Walonów” (Le plus grand des
Wallons). Służył między innymi w
Rosji u boku księcia Potiomkina,
znał carycę Katarzynę II. Był znanym XVIII wiecznym pamiętnikarzem. Pozostawił po sobie 32 tomy
pamiętników oraz prywatnych listów. Za jego czasów zamkowa biblioteka i kolekcja sztuki znacznie
się rozrosły, powstał też niewielki
ogród w stylu angielskim.
W 1830 roku wnuk feldmarszałka,
książę Eugene de Ligne, jeden z
najbogatszych ludzi w ówczesnej Belgii, dobudował w zamku
Beloeil oranżerię, w której znalazły się wyjątkowe i bardzo rzadkie
drzewa i rośliny, z których większość nigdy wcześniej nie była
uprawiana w Belgii.
Podczas obchodów Nowego Roku
w 1900 r. na zamku wybuchł pożar,
który wyrządził znaczne szkody zarówno budynkowi, jak i jego otoczeniu. Zamek został odrestaurowany w 1906 roku na podstawie
projektu francuskiego architekta
Ernesta Sansona.

Atrakcje dla turystów
Château de Beloeil można zwiedzać od kwietnia do października. Warto zobaczyć hol z marmurowymi popiersiami Charlesa
– Josepha de Ligne i rosyjskiej cesarzowej Katarzyny II, prywatne
apartamenty, zamkową bibliotekę
z ponad dwudziestoma tysiącami
książek, wśród których są prawdziwe „białe kruki” i archiwum
rodu de Ligne.
Turystyczną atrakcją zamku
Beloeil jest istniejący ponad trzy
wieki kompleks ogrodowo-parkowy o powierzchni 25 ha z wiekowymi alejkami obok stawów i
jeziorek. Legenda głosi, że do krystalicznie czystej źródlanej wody
należy wrzucić monetę i pomyśleć
życzenie. Jeśli bąbelki w źródełku
zaczną się robić większe, to życzenie w krótkim czasie się spełni.
Park zajmuje ogromną powierzchnię. Potrzeba wielu godzin, żeby
go obejrzeć, dlatego turyści mogą
przejechać się po parku specjalną
mini kolejką.
Zamkowy ogród w stylu francuskim również powstał pod wpływem inspiracji Wersalem. Pięknie
przycięte drzewa i krzewy, kanały,
oczka wodne, baseny i fontanny
to harmonijne połączenie wody,
światła i zieleni. Imponujący wielki basen zdobi rzeźba Neptuna w
otoczeniu bóstw i zwierząt morskich.
Na przełomie kwietnia i maja w
zamku tradycyjnie odbywa się
kwiatowe święto „Amarylis”.
Książęca rodzina de Ligne zamawia u niderlandzkich kwiaciarzy kilka tysięcy amarylisów
i setki orchidei. Widowisko jest
niesamowite. W czasie wieczornych kwiatowych przedstawień
na zabytkowych murach zamku
pojawiają się najróżniejsze barwy
kwiatów, odbijających się w wo-
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dzie. Oryginalne kwiatowe bukiety i pojedyncze kwiaty wypełniają
całą przestrzeń zamku.
We wrześniu, w Château de
Beloeil i na jego terenie odbywa
się międzynarodowy festiwal muzyczny. Od południa do północy
rozbrzmiewa muzyka.

Polskie akcenty
W zamku są polskie ślady. Jeden
z nich, to obraz olejny zatytułowany „Diete polonaise” („Sejm
polski) z 1851 roku, przedstawiający epizod z życia feldmarszałka
Charlesa-Josepha de Ligne, który
z rąk poselstwa polskiego odbiera
dokument nadający mu obywatelstwo polskie i litewskie.
Innym polskim akcentem jest
popiersie Polki Jadwigi Hedwige
Lubomirskiej, która w 1836 roku
poślubiła księcia Eugene I de
Ligne. Jest też portret arystokratki Sydonii Potockiej de Ligne, od
1807 roku żony polskiego szlachcica Franciszka Potockiego.
W Château de Beloeil znajduje się
też portret Marii Leszczyńskiej,
która w latach 1725-1768, jako
żona Ludwika XV była królową
Francji.
Château de Beloeil, jedna z najpiękniejszych rezydencji w Belgii,
nie bez powodu nazywany jest
Wersalem. Ściany komnat, tych
reprezentacyjnych, jak i tych
prywatnych, zdobią pochodzące
z Brukseli piękne tapiserie (gobeliny) oraz meble w stylu Marii
Antoniny. Do tego niesamowity
kompleks parkowo-ogrodowy w
stylu francuskim. Koniecznie trzeba to zobaczyć.
Agnieszka Buniowska
Źródła: castles.today.pl,
poznaj-swiat.pl,
forumkwiatowe.pl
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Z życia polskiej szkoły
Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice,
bardzo dziękujemy za współpracę z nami w warunkach nauczania na odległość. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie i wielką pracę, jaką wykonujecie, by przerobić materiał naszych zdalnych zajęć. O Waszej motywacji i
trudzie, mimo niecodziennej formy i ekstremalnych okoliczności, świadczą setki prac domowych, które co tydzień
otrzymujemy.
Dziękujemy za udział Uczniów w dodatkowych projektach – za pomysłowe wierszyki, barwne rysunki,
śmieszne filmy z przeżywania kwarantanny. Podziękowania składamy także za dobre słowa, pozdrowienia, pytania o zdrowie – jest nam niezmiernie miło, że o nas nie zapominacie. Jesteśmy wdzięczni także
za cenne uwagi i słowa konstruktywnej krytyki. To wszystko dodaje nam skrzydeł!
Mamy nadzieję, że już niebawem spotkamy się w szkole z naszymi podopiecznymi. Zanim to nastąpi,
zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wszystkie dostępne dzieciom oraz Państwu komunikatory:
Dziennik Elektroniczny Mantica, Skype, telefon, WhatsApp, Facebook…
Pozostajemy do Państwa i Uczniów dyspozycji.
Z wyrazami szacunku oraz życzeniami zdrowia i siły ducha
Grono Pedagogiczne Szkoły Polskiej w Antwerpii.

Szkoła Polska w Antwerpii dołączyła do Blogosfery!
Jest nam niezwykle przyjemnie ogłosić, że nasza szkoła zaczęła prowadzić BLOGA. Przejść do niego można
po wejściu na naszą stronę internetową: http://www.antwerpia.orpeg.pl i kliknięciu w zakładkę: Nauczanie
on-line.
Co tam można znaleźć? Podsumowanie naszej kwarantannowej
działalności! Na blogu znajdują się bowiem podzielone na klasy
i grupy wiekowe pakiety materiałów, wysyłane uczniom przez
nauczycieli w czasie zdalnych lekcji. Umieszczane są także dzieła
dzieci – zdjęcia ich rysunków, prac świątecznych, pocztówek, tworzone przez nich wiersze ozdobione pięknymi grafikami czy filmy
ukazujące, w jaki sposób przeżywają oni kwarantannę – co robią
w odosobnieniu, jak umilają sobie czas…
Zapraszamy wszystkich do zajrzenia w wolnej chwili i dowiedzenia
się, co słychać u nas i naszych podopiecznych. Warto!

Zapisy do szkoły polskiej w Antwerpii
Pomimo zawieszenia zajęć stacjonarnych w Szkole Polskiej im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP
w Brukseli z siedzibą w Antwerpii z powodu epidemii koronowirusa, zapisy uczniów na rok szkolny
2020/2021 do klas pierwszych szkoły podstawowej i klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego odbywają się bez zmian. Rozpoczęły się one w dniu 01 marca 2020 roku i trwają do 06 czerwca 2020 roku.
Uczniowie zgłaszani do pierwszej klasy szkoły podstawowej, muszą mieć w roku
2020 ukończony siódmy rok życia.
Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie http://www.antwerpia.orpeg.pl w zakładce
Zapisy uczniów. ZAPRASZAMY.
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Niedoceniona kuchnia
Belgijska kuchnia, jedna z najbardziej niedocenionych kuchni europejskich, bywa
uznawana za monotonną i mało różnorodną. Nic bardziej mylnego. Jest doskonała i
niezwykle urozmaicona. Dzięki obfitości potraw i zróżnicowaniu produktów stała się
kulinarną potęgą.

Z czego słynie
belgijska kuchnia
Belgowie szczycą się swoją kuchnią i rzeczywiście jest ona na wysokim poziomie. Słynie na przykład z gulaszu – zupy Waterzooi,
dania przygotowywanego z kurczaka albo ryb gotowanych w
piwie lub mięsnym wywarze, z
dodatkiem warzyw i ziół. Przed
podaniem potrawa mieszana jest
z żółtkami i śmietaną. Do tego podaje się gotowane ziemniaki lub
tosty. Waterzooi to klasyka kuchni
flamandzkiej. Jej luksusową wersją jest zupa z homarem i turbotem.
W jesienne i zimowe dni Flamandowie jedzą Stoofvlees, wołowinę w piwie, danie o niesamowitym aromacie. Istnieje wiele
odmian tej potrawy w zależności
od regionu i użytego piwa. Jej
smaku dopełnia dodany pod koniec duszenia chleb z musztardą,
który cudownie zagęszcza sos i
dodaje mu niezwykłego smaku.
Stoofvlees najlepiej smakuje z…
frytkami. We Flandrii zjada się też
pomidory nadziewane krewetkami, oblane gęsto majonezem.
Z czego jeszcze znana jest belgijska kuchnia? Ze szparagów, z
których najlepsze dania serwuje
się w okolicy Mechelen. Z potage
belge, tradycyjnej belgijskiej zupy
z wołowiny, czerwonej kapusty, cebuli, czosnku, jabłka, ziemniaków
i masła. Z carbonade – dania pochodzącego ze średniowiecznej

lik duszony w wiśniowym piwie
kriek. W Antwerpii zjada się królika w białym winie z dodatkiem
suszonych śliwek. Popularny jest
również broodpudding – smakołyk wykonany z resztek chleba,
rodzynków, mleka, jajek i cukru.

Waterzooi, nl.wikipedia.org

Flandrii: kawałki wołowiny dusi
się długo w lokalnym, najlepiej
ciemnym piwie, zaś na wierzch
gotującego się mięsa kładzie się
kromkę piernika posmarowaną
ostrą belgijską musztardą. Piernik
rozpuszcza się w sosie i nadaje
tej potrawie charakterystyczny
korzenno-słodko-pikantny smak.
Z kolei Stoemp, to belgijskie puree
na bazie ziemniaków z warzywami: tłuczoną marchewką, brukselką, szpinakiem i brokułami.
Do smaku dodaje się zioła i na
przykład smażony boczek.
Koninginnenhapje („przysmak
królowej”), to potrawa narodowa.
Jej wykonanie miała zlecić swoim
kucharzom Maria Leszczyńska,
żona francuskiego króla Ludwika
XV. Jest to danie składające się z
pustego w środku pasztecika z ciasta francuskiego w kształcie rurki,
oblanego sosem z kurczaka z pieczarkami. Podaje się je oczywiście
z frytkami.
Bardzo lubiane w Belgii mięso
królika przyrządza się na wiele
sposobów: w białym winie, z piwem i grzybami, z ostrą musztardą, ale najpopularniejszy jest kró-

Belgowie kochają cykorię, potrafią przyrządzić ją tak, by pozbawić
warzywo charakterystycznego
gorzkiego smaku. Zajadają się nią
zarówno w formie zupy kremu, jak
i różnego rodzaju sałatek, owiniętą
w szynkę i zapieczoną w serze, czy
jako składnik bażanta po brabancku gotowanego w piwie.
Belgijskie dania, może trochę
mniej popularne, to gęś w sosie
czosnkowym, nerki cielęce z jałowcem, zraziki mięsno-porowe,
czy suflet z cebuli. I oczywiście
brukselka, wyhodowana na początku XIX wieku przez belgijskich ogrodników, nowa odmiana
warzywa, która z ogrodu do kuchni trafiła dopiero po wielu latach.

Ryby i owoce morza
Belgowie spożywają ogromne ilości ryb i owoców morza. Słynne są
mule (małże) serwowane w różnej
postaci: w białym winie, z czosnkiem, w sosie musztardowym, no i
oczywiście w piwie. Narodową potrawą są mule z frytkami (moules
et frites), a smakosze zachwycają
się mulami duszonymi w białym
winie z dodatkiem selera naciowego i śmietany (moules marinieres).
Na belgijskim wybrzeżu warto
skosztować serwowanych na wiele sposobów śledzi: smażonych,
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są bardzo dumni. Frytki jedzą
wszyscy, wszędzie i do wszystkiego.

wędzonych, marynowanych, gotowanych na parze. Popularne są
krokiety z krewetek, surowe lub
zapiekane ostrygi z dodatkiem
bułki tartej, ziół i sera, węgorz
pieczony na maśle z tymiankiem,
pietruszką, szpinakiem, czy szczawiem, oraz filety ze świeżej soli
podawane z cytryną i masłem.
Ostenda słynie ze świeżych langust, które można zjeść niemal w
każdej rybnej restauracji.

Frytki
Wynaleziono je, a właściwie „odkryto” w Belgii, w Dinant (tak
przynajmniej mówi legenda).
Poprzedniczkami frytek były małe
rybki, smażone w głębokim tłuszczu wołowym – fryturze. Zimą
trudno było je wyjąć spod lodu,
ktoś więc wpadł na pomysł, aby
zastąpić je ziemniakami krojonymi na paseczki. I tak zaczęła się
kariera frytek.
Ziemniaki zaczęto hodować w
Belgii w XVII wieku. W 1857 roku powstał pierwszy belgijski bar
z frytkami. Jego właścicielem był
pewien Fritz znany jako „król frytek”. Wkrótce zapanowała moda
na frytki i w wielu belgijskich miastach pojawiły się podobne bary.
Tajemnica smaku belgijskich frytek to specjalne gatunki ziemniaków oraz ich cięcie – co najmniej
10 mm. Należy smażyć je dwukrotnie w dwóch różnych temperaturach i najlepiej na tłuszczu zwierzęcym.
Frytki sprzedaje się na każdym
kroku z majonezem i najróżniejszymi sosami, z których Belgowie

kolejnym kontynuatorom sztuki
piwowarskiej.
Piwo produkowane jest w browarach w całym kraju. W każdym szanującym się i dbającym o renomę
lokalu klientowi podawane jest
piwo warzone w wybranym przez
niego browarze. Oprócz mocnych
i często ciemnych piw imponujący
jest także wybór piw owocowych.

Sery

Piwo
W belgijskiej kuchni piwo króluje
niepodzielnie. Od wieków, zwłaszcza we Flandrii dodawane jest do
wielu potraw. Nadaje aromat daniom rybnym, warzywom odrobinę goryczy, a potrawom mięsnym
kruchość.

Z serami kojarzy się głównie
Francję lub Holandię. Tymczasem
w Belgii też są wyjątkowe sery.
Spożywa się je jako przekąskę,
w charakterze deski z owocami i

Belgia, która produkuje kilkadziesiąt gatunków piwa, jest w ścisłej
czołówce światowej pod względem
spożycia, jak i produkcji złocistego napoju. Znaczna część najlepszego piwa wytwarzana jest przez
zakonników w klasztorach, którzy
jak największego skarbu strzegą
swoich receptur przekazywanych

orzechami, na gorąco i pieczone.
Ser jest niezbędnym składnikiem
belgijskiej kuchni.
Gatunków, odmian i typów sera
jest ogromna ilość. Krowie, kozie
i owcze, o najróżniejszych kształtach, konsystencji, smakach i
zapachach. Najbardziej znane są
belgijskie sery maziowe, na czele
z Limburgerem. Jest i aromatyczny Romadur, czy wyrazisty Herve.
Na szczególną uwagę zasługuje
Maroilles, zwany „śmierdzielem
z Lille”. Smakosze tego sera oddzielnie jadają skórkę i oddzielnie
wnętrze.
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są ciemną lub białą esencjonalną
czekoladą. Belgowie wynaleźli też
bombonierki.
Przeciętny Belg zjada osiem kilogramów czekolady rocznie. Warto
chociaż raz spróbować wyrobów
prawdziwych mistrzów. Są drogie,
ale zasługują na swoją cenę.
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perłowego. Podczas pieczenia cukrowe perełki rozpuszczają się i
karmelizują, dzięki czemu gofry
zyskują wyjątkową, brązową, lekko połyskującą barwę. Za sprawą
cukru, dodanego do ciasta, są
słodkie, raczej nie posypuje się
ich cukrem pudrem.

Speculoos

Czekolada
Wyrób czekolady rozpoczęto w
Belgii już̇ w latach osiemdziesiątych XIX wieku, kiedy Kongo
stało się kolonią belgijską, co ułatwiło dostęp do plantacji kakaowców. Belgijska czekolada zyskała
miano najlepszej na świecie, to
właśnie w Belgii jest największa
liczba mistrzów czekolady – chocolatier.
Belgijska czekolada zawiera dużą
ilość kakao. Produkowana jest
tak, jak przed laty – ręcznie i w
oparciu o najlepsze wyselekcjonowane składniki. Najbardziej znane marki to: Leonidas, Neuhaus,
Wittamer, Guylian, Godiva i
Galler. Ta ostatnia, to oficjalny dostawca produktów czekoladowych
na dwór królewski. Natomiast
czekoladki Guylian to ambasador
Belgii na świecie.
200 lat temu Jean Neuhaus wymyślił tradycyjne belgijskie pralinki (pralines). Cukiernik na ten
pomysł wpadł za sprawą dziadka
– brukselskiego aptekarza, który pokrywał czekoladą niektóre leki, aby pacjenci chętniej je
przyjmowali. Belgijskie praliny
mają kremowe, orzechowe lub
czekoladowe nadzienie i pokryte

Te tradycyjne korzenne ciasteczka jako pierwsi zaczęli wypiekać
Holendrzy. Belgijskie speculoos
różnią się trochę składem od holenderskich. W Hasselt wciąż korzysta się z oryginalnych starych
receptur. Ciasteczka są grubsze i
bardziej miękkie, a podczas ich
wypieku wykorzystywany jest cukier, uboczny składnik otrzymywany w procesie produkcji lokalnego
alkoholu. Belgowie zajadają się też
pastą speculoos przypominającą
masło orzechowe.

Gofry
Belgia słynie z gofrów, można je
zjeść wszędzie. Kuszą swoim zapachem przy ulicznych straganach,
w restauracjach i kioskach gastronomicznych.
Gofry brukselskie (wbrew nazwie nie pochodzą z Brukseli,
ale z Gent). Przygotowywane są
z rzadkiego drożdżowego ciasta
bez dodatku cukru. Jada się je na
ciepło, posypane cukrem pudrem,
polane czekoladą, z
bitą śmietaną, truskawkami i innymi
dodatkami.
Gofry leodyjskie,
wywodzące się z
Liege, wyróżniają
się kształtem i karmelową słodyczą.
Przygotowywane
są z gęstego ciasta drożdżowego z
dodatkiem cukru

Belgowie zawsze lubili jeść dużo
i smacznie, co widać chociażby
na obrazach siedemnastowiecznych flamandzkich mistrzów,
gdzie mieszczanie siedzą przy
suto zastawionych stołach.
Zdecydowanie mniejszą wagę
przywiązują do sposobu podania
i dekoracji potraw, nacisk kładą
na smak. Z Belgii wywodzi się
wielu mistrzów kuchni, których
kunszt przewyższa podobno nawet
mistrzów francuskich. Belgijska
kuchnia bez wątpienia zasługuje
na uznanie. Dania są smaczne i
oryginalne. Warto spróbować.
Anna Janicka

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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Czekaj tatka latka
Znam takich, co na czekaniu zęby zjedli, a sztukę „poczekalnianą” opanowali do
mistrzostwa. Takich, którzy całe swoje życie na coś czekają, zwykle z miernym skutkiem, ale za to są posiadaczami obiecujących nigdy nie zrealizowanych marzeń.
czekamy na lepsze czasy, albo na
sprzyjające okoliczności, albo na…
(w zasadzie możemy tu wstawić
każdy argument), to znaczy, że nie
musimy nic robić. Możemy spokojnie czuć się zwolnieni. I już. I tyle.

To trochę tak, jakby wszystkie te
osoby żyły w smutnej, szarej i nudnej poczekalni, siedząc w kątku i
przyglądając się, kiedy zostanie
wywołane ich nazwisko. Gorzej,
jak nikt o nie się nie upomni. I co
wtedy? Nic, a w zasadzie to może
i dla niektórych lepiej.
I tak czekają dalej, stawiając sobie wciąż i wciąż kolejne warunki
niezbędne do podjęcia działania.
„Będę zwiedzać świat, ale najpierw
muszę się nauczyć angielskiego”
– i się nie uczy. „Kocham gotować
i marzy mi się prowadzenie przytulnej knajpki” – i nie otwiera,
nie myśli, jak można by się za to
zabrać. W ten oto sposób nasze
plany, marzenia, ambitne i mniej
ambitne projekty mieszkają sobie,
odłożone na później, a często na
wielkie nigdy, w poczekalni życia.
A czas biegnie i nieodwracalnie
ucieka nam przez palce. Im jesteśmy starsi, tym szybciej. Co
do jednego możemy być zgodni,

a mianowicie, że czasu nigdy nie
będziemy mieć w nadmiarze, i że
nie można go zatrzymać, ani cofnąć. Nie doceniamy jego upływu,
a jak jeszcze jesteśmy młodzi, pojęcie czasu w ogóle nie istnieje, co w
młodości jest akurat fantastyczne.
Bardzo długo mamy w życiu poczucie, że jeszcze wszystko przed
nami, że się dopiero wydarzy. Do
czasu. Bo któregoś pięknego dnia
przychodzi moment, kiedy orientujemy się, że więcej już jednak za
nami, że przed nami mniej. A my
dalej czekamy. Tylko do kiedy?
Do którego momentu? Do jakiego zdarzenia?
Skoro zatem w wielu przypadkach
tak się dzieje, to warto się zastanowić nad tym, co jest źródłem tej
biernej, wyczekującej życiowej
postawy. I czy przypadkiem nie
zwalnia nas ona całkowicie z przymusu zrobienia w danej sprawie
czegokolwiek, a potem z wzięcia
na siebie odpowiedzialności z tytułu podjętych działań? Bo skoro

Wystarczy mamić się nadzieją,
że ktoś, że coś, że kiedyś odmieni się nasz los, albo że nadejdzie
ten mityczny święty spokój, a wtedy ruszymy z kopyta aż się kurz
podniesie. I często na pobożnych
życzeniach się kończy, bo święty
spokój albo ta odpowiednia chwila
nie nadchodzą, a my dalej żyjemy
mrzonkami. Tylko że taka postawa niesłychanie demobilizuje i
skłania nas do biernego poddawania się życiu, do rezygnacji z
działania w jego kształtowaniu,
w kształtowaniu naszej rzeczywistości. I jakkolwiek by na to nie
spojrzeć, jest to jednak mocno
zubażające.
Stagnacja, bierność prowadzą
nas w konsekwencji do poczucia
bycia wciąż niespełnionym i z tego powodu nieszczęśliwym, a na
mrzonkach i marzeniach może
nam minąć całe życie. Co więcej,
im dłużej siedzimy i czekamy,
tym trudniej jest nam się ruszyć.
Bo stan umysłu już jakby inny. I
motywacja także, bo energię, którą
moglibyśmy spożytkować na coś
produktywnego, zmarnotrawiliśmy na czekanie. I tak sobie zastygamy gdzieś na przystanku życia, funkcjonując z dnia na dzień.
Życie jakoś przeleci i… no właśnie.
Przeleci i nie wróci.
Niepodejmowanie działań, funkcjonowanie oparte na snuciu pla-
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nów, aby potem ich
nie zrealizować, jest
formą biernego radzenia sobie z wysiłkiem,
którego przecież wcale nie chcemy podjąć,
jest też świetną obroną przed ryzykiem i
ewentualną porażką.
Ale czy można w życiu
coś osiągnąć nie ryzykując choćby minimalnie? Żyjemy sobie
zatem w zawieszeniu,
w jakimś międzyczasie i bez widocznego
na horyzoncie portu
do którego żeglujemy.
W marazmie, który
prawdopodobnie dla niektórych
stanowi formę obrony przed szybkim i hałaśliwym światem, w którym często są nam stawiane wysokie wymagania.
Tylko że życie jest podarunkiem,
jest nam dane na jakiś czas (wcale przecież niespecjalnie długi jak
się nad tym głębiej zastanowić) i
fantastyczną sprawą jest po pierwsze, zdawać sobie z tego sprawę, a
po drugie, umieć się w tym życiu
zrealizować. I warto pamiętać,
że ze zwlekaniem ze wszystkim,
czy też z prokrastynowaniem, jak
nazywamy niekończące się odwlekanie różnych działań, jest nam z
wiekiem coraz bardziej po drodze.
A zdaje się też, że czekanie niektórzy z nas tak bardzo mają we
krwi, że ujawnia się ono nawet
w codziennych drobiazgach. Na
przykład wtedy, kiedy kupujemy
piękną sukienkę, po czym wkładamy ją do szafy, aby czekała na odpowiednią okazję, na ten wyjątkowy czas, kiedy będzie można się w
nią ubrać i ładnie wyglądać. A ten
moment będzie albo raz w życiu,
albo w ogóle go nie będzie. I co
wtedy? Sukienka może poczekać,
życie jednak na nas nie poczeka.
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drze jest traktować
życie jako jedno jedyne, które mamy, a nie
jako próbę generalną
przed występem finałowym.

Może warto byłoby zatem przestać
stawiać sobie tyle warunków. Że
zrobię to czy tamto jak schudnę,
albo jak uzbieram taką czy inną
ilość pieniędzy, albo że zacznę
podróżować, jak kogoś poznam.
Bo teraz jestem sama i w sumie to
co będę tak sama podróżowała. A
może poznasz kogoś w podróży?
No ale najpierw musisz w nią wyruszyć. I tak zupełnie nie zdajemy
sobie sprawy, że przez te wszystkie
„jeśli” albo „kiedy to czy tamto”
tracimy chwilę bieżącą, tracimy
tu i teraz.
Wyjście z tej smutnej życiowej poczekalni jest warte zachodu i każdy, kto z niej wyszedł, doskonale o
tym wie. Z tą nieustającą niegotowością trzeba
się zmierzyć,
bo ona paraliżuje. A przecież niemądre
jest przeżycie
życia będąc
na nie ciągle
niegotowym.
Nie wiemy, co
jest po tamtej
stronie lustra.
A skoro nie
wiemy, to mą-

Tak sobie czasem myślę, że człowiek to jednak skomplikowana
istota, która rzeczywistość często ma za
nic i ciągle sądzi, że
gdzieś – za górami, za
lasami –są właśnie te
ważne rzeczy. I że jak
jeszcze trochę poczeka, to ten lepszy, ten
odpowiedni moment
na przeżycie życia przyjdzie. Otóż
nie, on sam z siebie nie przyjdzie.
Trzeba ze wszystkich sił i na miarę swoich możliwości próbować
żyć świadomie i z jakimś planem.
Niechby kulawym, ale jednak.
Przecież plany można w trakcie
ich realizacji zmieniać i dostosowywać. I to też jest piękne. Trzeba
jednak wyjść z poczekalni i zacząć
żyć świadomie. Bo jeśli uciekamy
od tego, co się z nami teraz dzieje, jeśli nie wiemy, czego chcemy,
a czego nie chcemy, co nas boli,
a co nas cieszy, to wtedy nie my
popychamy życie, lecz życie popycha nas.
Aleksandra Szewczyk, psycholog
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Mama wystarczająco dobra
Nie jest idealna. Zajmuje się swoim dzieckiem tak, jak potrafi. Reaguje na jego potrzeby, odbiera od niego komunikaty. Szanuje dziecko i wychowuje je nie na podstawie książkowych wzorców, lecz tak, jak jej rozum i serce dyktuje. Popełnia błędy, ale
na tych błędach się uczy. Wspiera dziecko w sytuacjach stresowych i wspólnie z nim
przeżywa sukcesy i porażki. Zna swoje dziecko lepiej, niż niejeden poradnik.

Teoria i praktyka
Pragnienie bycia idealną mamą
w teorii i w praktyce to dwa przeciwległe bieguny. Mama chce
dogadywać się z dzieckiem, ale
nie potrafi. Chce być uśmiechnięta, ale jest zmęczona. Chce
być doskonała, ale ciągle coś jej
nie wychodzi. Chce być spokojna,
ale krzyczy. Dręczą ją wyrzuty sumienia, że za mało czasu poświęca
dziecku, że podjęła złą decyzję, że
mogła coś zrobić lepiej. I tak dalej.
Jakakolwiek uwaga ze strony matki, teściowej, ciotki, przyjaciółki
powoduje, że na jej barkach wyrasta ogromny ciężar. I te ciągłe
wyrzuty sumienia…
W opinii społecznej cały czas
funkcjonuje stereotyp „Matki
Polki”, matki na usługach dziecka, dyżurującej 24 godziny na
dobę. Mówi się, że największym
grzechem ludzkości jest przesada i coś w tym jest. Znalezienie
złotego środka bywa wyczynem
karkołomnym, a pogodzenie
własnych ambicji i potrzeb z
wychowaniem dziecka często
wydaje się niemożliwością. A
wystarczy przestać być mamą idealną i zostać wystarczająco dobrą. Czyli jaką?
Taką, która ufa własnemu
dziecku, nie siedzi nocami
w Internecie sprawdzając,
co jej dziecko powinno robić, co jeść, ile spać. Mamą,
która wciąż nie porównuje i
nie ocenia, która nie zadręcza
się bez przerwy, że jest bezna-

dziejną matką, i że zawiodła swoje
dziecko. Która w swoim macierzyństwie nie chce być idealna aż
do bólu.
Mama wystarczająco dobra popełnia błędy, bywa zmęczona i
podenerwowana. Nie zawsze wie,
o co dziecku chodzi, ale stara się
je wysłuchać i zrozumieć. Kocha
swoje dziecko i uczy je życia. Nie z
Internetu, tylko podczas wspólnie
spędzonego czasu.

Przewodnik po życiu
mamy wystarczająco
dobrej
Traktuje dziecko jak człowieka
i próbuje je zrozumieć
Mama wystarczająco dobra wie,
że dziecko też jest człowiekiem.
Z krwi i kości. Dlatego szanuje
jego uczucia i nie traktuje go bezprzedmiotowo. Nie wychowuje
dziecka na zasadzie bezwzględnego posłuszeństwa, nie zadręcza go
opowieściami o tym, jak jej życie

się nie udało. Nie jest nadopiekuńcza. Pozwala dziecku myśleć,
oddychać po swojemu i żyć swoim
dziecięcym życiem. Zależy jej na
poznaniu własnego dziecka, jego
mocnych i słabych stron, aby dać
mu w przyszłości odpowiednie
wsparcie.
Nie jest kumplem dziecka,
ale stawia granice
Mama wystarczająco dobra nie wychodzi z roli rodzica. Rozgranicza
rodzicielstwo od kumplowania
się. Jest dla niego przyjacielem,
opiekunem i wychowawcą, ale
pewnych granic nie przekracza.
Nie sili się na bycie dorosłą koleżanką, wie, gdzie jest jej miejsce i
jaką rolę w życiu swojego dziecka
powinna odegrać. Nie wychowuje
dziecka bezstresowo, pozwalając
mu na wszystko. Stawia mu granice, starając się jednocześnie nie
ograniczać swobody. Granice dają
dziecku poczucie bezpieczeństwa,
uczą rozróżniania tego, co wolno,
od tego, co jest zabronione.
Darzy dziecko zaufaniem
i wspiera jego działania
W dorosłym życiu lepiej radzą sobie te dzieci, których
rodzice darzyli je zaufaniem
i wspierali ich działania, niż
te będące pod stałym nadzorem i kontrolą. Mama wystarczająco dobra rozumie,
że w przyszłości jej dziecko
będzie musiało być odpowiedzialne za swoje życie, dlatego stara się zadbać o to, żeby
miało dzieciństwo bez kom-
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pleksów. Stwarza warunki
do jego rozwoju, pozwala mu
odkrywać, dotykać, eksperymentować. Obdarza dziecko
zaufaniem i daje mu szczęśliwe dzieciństwo.
Wspiera dziecko w jego wysiłkach. Nie stara się na siłę
uczynić z niego geniusza,
prymusa, istoty idealnej w
każdym calu. Akceptuje je
takim, jakie jest, co nie oznacza, że nie wymaga. Nie wpaja mu
do głowy, że musi być najlepsze,
docenia jego wysiłki, starania,
dostrzega mocne i słabe strony.
Obojętne, jakie sytuacje przydarzą się dziecku w szkole czy w
relacjach z rówieśnikami, zawsze
je wspiera.
Nie jest nadopiekuńcza
Wystarczająco dobra mama pozwala dziecku uczyć się na własnych błędach, popełniać pomyłki
i wyciągać z tego wnioski. Zgadza
się na samodzielność dziecka, podejmowanie przez niego ryzyka i
ewentualną porażkę. Wspiera je,
ale nie wyręcza. Czuwa, ale nie
przeszkadza.
Nikomu niczego nie udowadnia
W postępowaniu z dzieckiem kieruje się własnym rozumem, nie
podąża bezkrytycznie za najnowszą modą w dziedzinie wychowania dzieci, nie czytuje godzinami

porad różnych ekspertów. Wie,
że jako mama najlepiej zna swoje
dziecko i nikomu nie musi niczego udowadniać. I nie przerzuca
na dziecko swoich niespełnionych
ambicji.
Nie jest nieomylna
i ma prawo do błędów
Wie, że jest tylko człowiekiem.
Popełnia błędy, wyciąga wnioski
i ciągle się uczy. Ma prawo zrobić
coś nie tak. A że błądzenie jest
rzeczą ludzką, wie, że „błędów nie
popełnia jedynie ten, kto nic nie
robi”. Nie ma poczucia winy, kiedy dziecku „coś nie wyjdzie”. Nie
jest ideałem i perfekcjonistką, nie
oczekuje tego od swojego dziecka i
nie przerzuca na nie odpowiedzialności. Uczy dziecko, że w życiu liczą się takie wartości jak dobroć,
uczciwość, mądrość i umiejętność
przyznania się do błędu.
Nie stawia dziecka na piedestale
Mama wystarczająco dobra, w
momencie stania się rodzicem
nie przewartościowuje swojego
dotychczasowego życia. Wie, że od
teraz dziecko jest najważniejsze,
ale ona jest tak samo ważna. Jej
życie, plany, marzenia, potrzeby,
nie mogą nagle zniknąć dlatego,
że na świat przyszło dziecko. Obie
strony – mama i dziecko, ich cele
i dążenie do nich – są tak samo
ważne. Nic złego się nie stanie, jeśli mama od czasu do czasu będzie
egoistką i przypomni sobie, że ma
prawo do swojego życia.

Rozwiązuje problem nie
krzywdząc dziecka
Mama wystarczająco dobra
nie wstydzi się za swoje dziecko, nie czynni mu wyrzutów,
nie krzyczy, nie wymierza kar
cielesnych. Nie udowadnia
mu, że na pewno „coś jest z
nim nie tak”. Widzi problem
i stara się go rozwiązać, spojrzeć na zaistniałą sytuację
oczami dziecka i znaleźć jej
przyczyny, nie umniejszając
jednocześnie poczucia własnej
wartości dziecka.
Nie zawsze ma ochotę na
czytanie dziecku bajek
Każda mama ma prawo być zmęczona, mieć gorszy dzień, albo
zwyczajnego „lenia”. Może się jej
po prostu nie chcieć. Także czytać
dziecku książkę. Wtedy, po prostu
musi oznajmić dziecku, że dzisiaj
czytania nie będzie, bo jest zmęczona. I niepomna na protesty
dziecka odpocząć, albo obejrzeć
dobry film. A co, nie wolno? Też
ma prawo mieć trochę czasu dla
siebie.
Nie rywalizuje
z innymi rodzicami
Mama wystarczająco dobra jest
odporna na panującą modę zapisywania dziecka na wszelkiego typu zajęcia pozalekcyjne. Szanuje
zainteresowania dziecka, pielęgnuje jego talenty i z całej siły je
wspiera. Nie jest zainteresowana
rywalizacją z innymi rodzicami
polegającą na tym, kto da swojemu dziecku więcej obowiązków
w postaci nauki języka włoskiego,
baletu, gry na instrumencie, zajęć
plastycznych czy sportowych.
Dla niej najważniejsze są potrzeby
własnego dziecka, rozwijanie jego
pasji i zainteresowań. Dlatego,
wbrew panującej modzie, zapisze
dziecko na zajęcia z modelarstwa,
bo właśnie tym pociecha się pasjonuje.
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Zamienia obiad na frytki
lub pizzę
Mama wystarczająco dobra wie, że
odpowiednie odżywianie dziecka
to podstawa. Że pełnowartościowy
posiłek powinien zawierać odpowiednią ilość witamin, błonnika,
warzyw, itd. Ale zdaje sobie także
sprawę z tego, że naprawdę nic się
dziecku nie stanie, jeżeli czasami
zamieni ten pełnowartościowy posiłek na pizzę czy niezdrowe frytki.
To nie zachwieje bilansem energetycznym młodego człowieka.
Taki zamienny obiad jest również
doskonałą okazją do wspólnej rozmowy i zacieśnienia rodzicielskich
więzi i nie jest końcem świata.
Ubiera dziecko wygodnie,
co nie zawsze znaczy ładnie
Dziecko, tak samo jak dorosły,
ma swoje ubraniowe preferencje.
Pewne rzeczy chce zakładać, innych nie. Nawet małe dzieci dokładnie wiedzą, co je uciska, jest
niewygodne, a w czym czują się
dobrze.
Mama wystarczająco dobra szanuje decyzje swojej pociechy i zgadza
się, że nowe buty są wprawdzie
ładne, ale niekoniecznie wygodne.
Wie, że dziecko nie musi wyglądać
jak manekin na wystawie i wzbudzać zazdrości otoczenia. Pozwala
mu na decyzje w kwestii strojów,
tym samym unikając modowych
sporów.
Najlepsza mama to ta wystarczająco dobra. Nie idealna, perfekcyjna, nadmiernie opiekuńcza i
przewrażliwiona. Nie wszystko
wychodzi jej tak, jak by chciała,
czasem się potyka, popełnia błędy.
Ale potrafi też pierwsza wyciągnąć
rękę, przeprosić i przytulić. Mając
taką mamę dziecko da sobie w
przyszłości radę. I o to właśnie
chodzi.
Hanna Korcz

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

Sterlingerstraat 4, Borgerhout 2140
Tel kontaktowy: 0483 67 48 26
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Panika vs. Lekceważenie
Nasza psychika jest pełna wewnętrznych konfliktów. Z jednej strony zmuszamy się
do przesadnie ciężkiej pracy, z drugiej strony czasami włącza nam się ekstremalnie
silny „leń”. Część nas chce podejmować się nowych wyzwań, inna część nas boi się
zrobić choćby jeden krok… Jesteśmy pełni sprzeczności, zupełnie przeciwnych sposobów bycia.
To samo dzieje się w większych
systemach, na przykład na poziomie społeczeństwa. W obliczu
kryzysowej sytuacji jedna grupa
ludzi może przesadnie panikować,
a druga nadmiernie lekceważyć
powagę sytuacji. Im silniejsza panika, tym silniejsze „przecież nic
się takiego nie dzieje”. Im silniejsze lekceważenie, tym większa
panika.
W takiej „polaryzacji” żadna ze
stron nie chce odpuścić, ponieważ boi się, że wtedy cały system
straci stabilność. Jak na rysunku
z łódką – jeśli ludzik A zrobi krok
do środka, łódka wywróci się na
prawo. Jeśli ludzik B zrobi krok do
środka, łódka wywróci się na lewo.
Nasz wewnętrzny
pracoholik nie
chce odpuścić,
bo boi się, że
wtedy rozleniwimy się na dobre.
We w n ę t r z n y
leń nie odpuści,
bo według niego
wtedy zapracuje-

my się na śmierć. Część ambitna
chce zmian i boi się stagnacji,
część lękliwa chce stagnacji i boi
się zmian…
Ludzie poddający się fali paniki
nie chcą z niej zrezygnować, ponieważ boją się, że wtedy zlekceważą ryzyko i doświadczą krzywdy. Ludzie przesadnie lekceważący
ryzyko nie chcą natomiast myśleć
o panice, ponieważ boją się, że
zamartwianie się będzie dla nich
krzywdzące.
Zarówno panika, jak i lekceważenie, to dwie strony tej samej
monety, przeciwne mechanizmy
obronne, które mają nam pomóc
w czasie kryzysu. Wszyscy jesteśmy gdzieś na spektrum tego
kontinuum, niektórzy bliżej złotego środka, inni po jednej ze stron
polaryzacji.
Najważniejsze, abyśmy uszanowali prawo do posiadania różnych
punktów widzenia, edukując się
przy tym o potencjalnych szkodach zbyt ekstremalnego podejścia (w którąkolwiek ze stron).
Ułatwić nam to może zrozumienie,

że często nawet jeśli jedna z tych
części nas dominuje, mamy w sobie zarówno pierwiastek paniki,
jak i lekceważenia. Coś w nas się
boi, ale też coś w nas nie chce się
bać. Część nas mówi „daj sobie
spokój z tym robieniem zapasów”,
a druga część mówi „a co, jeśli dla
mnie zabraknie?”.
Zamiast ze sobą walczyć, zjednoczmy się w tym czasie kryzysu w zrozumieniu, że nasza różnorodność
jest nieodłączną cechą każdego
społeczeństwa. Różnorodność jest
naszą siłą. Gdy mamy otwarte serca, możemy dzięki niej wzajemnie
się od siebie uczyć.
Bo w każdej, nawet najbardziej
ekstremalnej postawie jest coś
wartościowego. W tych, którzy
panikują, dostrzegam uważność
i ostrożność. W tych, którzy lekceważą, dostrzegam spokój i dystans. Gdy otwieram się na to, aby
utrzymywać w sobie jednocześnie
uważność i spokój, ostrożność i
dystans, wtedy staję się prawdziwie gotowy na poradzenie sobie z
wyzwaniami, które przynoszą nam
niepewne czasy.

Michał Pasterski jest założycielem Life Architect, Planets i Fundacji
Świadomej Edukacji. Na co dzień pracuje jako coach i trener rozwoju
osobistego.
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz edukacji. Uwielbia słowo pisane. Jest autorem 700-stronicowej książki “Insight.
Droga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z najpopularniejszych w
Polsce blogów na temat rozwoju osobistego i edukacji Michalpasterski.
pl. W ciągu ostatnich 8 lat napisał ponad 400 artykułów, które czyta więcej niż milion osób rocznie.
Jego celem jest zmiana systemu edukacji na świecie poprzez tworzenie
alternatywnych metod i narzędzi edukacyjnych.
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JANEK BVBA

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

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

Aannemer
Bouw- en renovatiewerken

10 lat na rynku belgijskim
janek.bvba@gmail.com
+32 484.679.239
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GARMAzERKA:

-pierogi : ruskie ,
z mie,sem , serem ,
szpinakiem ,
kapusta, i grzybami
-de volaille
-kotlety schabowe
-kotlety mielоe
-codziennie zupa
-paszteciki
i wiele innych ...
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nowy polski
sklep spożywczy

dostawy 2 razy
w tygodniu
Van Breestraat 39
2018 Antwerpia
gsm 0484 900 756
Otwarte:
wtorek - sobota: 10 - 19
niedziela: 10 - 16

przyjmujemy zamówienia indywidualne
na imprezy okolicznościowe

Koperska - pomoc

Karolina Koperska

Kontakt:

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

Pomoc administracyjna
oraz
tłumaczenie na terenie Belgii

koperska-pomoc.be
Proszę o kontakt telefoniczny
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 15.00
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Najważniejszy temat
Pozwolę sobie rozczarować pasażerów rozpędzonego pociągu oczekiwań, który z hałaśliwą bezwładnością obojętności toczy się po koleinach naszych umysłów.
Dlatego nie będzie o koronawirusie, ale o człowieku, czyli o Pani /
Panu, czyli – z całym szacunkiem
– o Tobie.
Że co? Że koleiny to nie tory kolejowe? Owszem, jest tylko różnica
polegająca na tym, że tory kolejowe są zrobione ze stali, a koleiny
są zrobione w błocie (przy sprzyjającej pogodzie, czyli wtedy, kiedy
pada deszcz, albo pada myślenie).
Jedne i drugie „wytyczne” zachęcają do poruszania się w określonym wcześniej kierunku, wzdłuż
określonej trasy, do określonego
celu. A i to z niemożnością skręcenia ani w lewo, ani w prawo, co najwyżej z możliwością zawrócenia,
ale współczuję śmiałkini / śmiałkowi, który taką rozpędzoną masę
spróbowałby zatrzymać i zmusić
do ruchu wstecz.
Znaleźliśmy się w określonych
(oby krótkich i przejściowych)
okolicznościach, na które w dobie
kwarantanny wpływu nie mamy,
bo kto to widział, żeby zwykły zjadacz w kapciach i bez makijażu
ustosunkowywał się do zaistniałej sytuacji, skoro już taki jeden
czy drugi już się ustosunkował z
urzędu.
W tym celu kamerkę ma skierowaną na własne popiersie, a w tle
jest albo regał z książkami, albo
kuchnia, bo kogo to, jakie ma meble w salonie i jaki widok z okna.
A że kapcie i garnitur to marne
zestawienie…
Mamy już odfajkowaną materię,
na którą wpływu nie mamy, więc
pozostaje spojrzeć na to, na co
wpływ mamy lub mieć możemy.

Silna sugestia niewychodzenia
ma pewien „minus dodatni”, daje bowiem okazję, aby spokojnie,
za zamkniętymi drzwiami, przyjrzeć się naszym bliższym czy dalszym bliskim, a nawet Uwaga! –
Samemu sobie, na co zwykle ani
czasu, ani okazji nie mamy, a jeśli
mamy, to tylko u mamy.
Tak więc patrzę, patrzę, znowu patrzę i co? – Wiadro. A ściślej mówiąc dziurawe wiadro, wypełnione
naszą dobrą wolą, z którego ta pozytywna wartość wycieka i pada
na suchą glebę szarego bytowania
złaknioną plusów dodatnich
jak kania dżdżu.

W kwestii polaryzacji
Minusy dodatnie przychodzą
z zewnątrz, plusy dodatnie
drzemią w naszych wnętrzach. Ta sugestia zasadza
się na wielce popularnym
propagowaniu pozytywnego myślenia. Tak więc taki
jeden mówi do SIŁ: nie będę
chorować, nie będę biedny, nie
będę samotny. Ale drugi taki jeden stwierdził, że mamy podświadomość (skoro jest, to może jest
potrzebna?). A trzeci taki jeden
się dowiedział, że podobno nasza
podświadomość nie rozpoznaje
pojęcia „nie”.
Przykładowy przykład: ten pierwszy jeden mówi: „nie będę chorować” itd. Rzeczona wyżej podświadomość słyszy to „pozytywne
myślenie”, pomija „NIE” i mówi
– Jak sobie życzysz. Po czym wdrukowuje mu do życia „będę chorować”, będę biedny”, będę samotny”. Dlatego takie „pozytywne”
myślenie… – Ale kogo to.

Być bohaterem we
własnym domu
Takie aspekty życia jak m.in.:
Sytuacja, Okoliczności, Stan bycia i Poczucie JA, mogą posłużyć
do ożywienia fikcyjnej postaci w
fikcyjnej opowieści.
Ale po co ją wymyślać, skoro mamy do dyspozycji najwspanialszą
dla nas Bohaterkę, najwspanialszego Bohatera – siebie samą /
siebie samego? Dla ułatwienia pozostańmy przy męskim Bohaterze,
gdyż proponuję dać Panom małe
fory, bo podobno czyta więcej Pań,
niż Panów. Tutaj wyprowadzam
nieśmiały wniosek: jeśli
Szanowna Osoba
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Czytająca dobrnęła do niniejszych słów tego artykuliku, ośmielam się kontynuować.

dąży do własnego celu, (jeśli nie
ma własnego, dąży do cudzego,
nawet jeśli o tym nie wie).

Protagonista
i antagonista

Tak więc zamiast konsumować wymyśloną przez kogoś
opowieść, można zrzucić
kapcie i w kaloszach wleźć
we własne życie, bo nawet w
butach bez uzasadnionego
celu z domu (podczas kwarantanny) się nie wychodzi.
Niech więc nasz Bohater (dalej
BOH) myśli… – Hmm… jaki ja
mam cel w życiu, czyli w tej krótkiej opowieści, czyli na polu realiów:

Sytuacja i Okoliczności
Sytuacja – układ środowiska, w
jakim się żyje. Może ona pozostać
stała, lub się zmieniać. Sytuacja
jest oceniana przez BOH w kategoriach subiektywnego zadowolenia z niej.
Okoliczności – jak BOH odczuwa
siebie w środowisku. Emocje służą mu do oceny okoliczności czyli
„co z nich wynika” i najlepiej, żeby to było niekończące się pasmo
sukcesów.

Stan bycia i Poczucie JA
Stan bycia – rzeczywista natura
BOH. Zwykle nie jest on świadomy prawdziwej natury swojej
istoty i jest to obraz obiektywny.
BOH tę swoją naturę rozpozna
dopiero wtedy, kiedy weźmie od
życia nauczki.
Poczucie JA – własny subiektywny obraz JA (albo znienawidzony
przez samego siebie, albo przez
siebie uwielbiany). Tutaj BOH ma
trudność, bo sam od wewnątrz nie
może być pewien, kim jest. Może
jedynie czerpać wskazówki z reakcji osób, które są wokół niego
i dają mu nauczki.

Protagonista to główny bohater –
czyli ja: ten dobry, ładny, mądry,
pozytywny i te de.
Antagonista to przeciwnik, czyli
on: ten zły, brzydki, głupi złośliwy
wróg, który robi wszystko, żeby
HIROŁ miał ciężkie życie.
Ale tutaj czyha na niego gąszcz
chaszczy, bo BOH bywa umieszczony wśród ludzi, którzy dają
mu wypaczone informacje zwrotne, które tworzą fałszywe poczucie
jaźni u BOH.
Otoczenie może np.:
• schlebiać i „kadzić” mu – albo
dostrzegać tylko to, co chce
widzieć – aby utwierdzać go
w przekonaniu, że jest KIMŚ
(choć jest NIKIM),
• albo też otoczenie może kogoś,
kto jest KIMŚ „niszczyć”, aby
utwierdzać go w przekonaniu,
że jest NIKIM (na co może się
godzić lub nie, w duchu lub w
reakcjach).

Wizerunek bohatera
Wizerunek można mieć albo we
własnych oczach, albo w cudzych
oczach. BOH chce mieć jak najlepszy własny wizerunek, dąży więc
do tego, żeby wizerunek bliźniego
nie był ładniejszy. Może posłużyć
się dwiema technikami:
• albo zadbać o lepszy własny wizerunek,
• albo „zadbać” o cudzy wizerunek, bo po co komu czyjś lepszy
wizerunek…
Przecież Głównym Bohaterem,
czyli HERO, czyli HIROŁ chce być
każdy, a nawet już nim jest, bo każdy z nas żyje (we własnym życiu),
ma do dyspozycji szereg Mocy, i

Niestety taki podział jest definicją
nudy i fałszu, bo kto to widział,
żeby wroga nie trzeba było rozpoznawać, a sam HERO nie był
zmuszony do zdarcia z własnej
twarzy Maski, za którą krył się
przestraszony i najzwyklejszy – bo
z zaletami i z wadami – człowiek.
Zdejmowanie cudzych masek to
równie intrygujące zajęcie, bo maski noszą wszyscy (tym zajmuje się
PR).
Jeśli BOH ma cel, to pół biedy.
Jeśli celu nie ma, zmierza donikąd
lub rozgląda się w poszukiwaniu
antagonisty – w tym celu idzie np.
do dyskoteki lub na imprezkę – ale
go nie znajduje, bo sam nie wie,
czego chce.
W obu sytuacjach życie HIROŁA
przypomina pusty, z wydętymi
żaglami i lampkami jak na choince, statek widmo na gładkiej tafli
morza przy bezwietrznej pogodzie.

Ale o co chodzi?
Chodzi o zachętę, żeby – skoro
już jesteśmy w zaistniałej sytuacji
– poświęcić nieco czasu innej osobie. Ta inna osoba to często osoba
nam nieznana, którą uważamy, że
znamy.
Bo albo codziennie ocieramy się
o nią na pokojach, albo widujemy
ją… w lustrze.
Michał Nowacki
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U miłych Francuzów w Lille
Lille to francuskie miasto położone około 20 km. od granicy z Belgią. Warto tu przyjechać, aby zobaczyć XVII-wieczne stare miasto lub pobłąkać się po zakamarkach
cytadeli. Mieści się tu m.in. największe (oprócz Luwru) francuskie muzeum sztuki. Gdzieś wyczytałam (nie pamiętam już teraz, gdzie), że tutejsi Francuzi uważani są
za sympatyczniejszych, niż ci z głębi kraju…
Lille to miasto z prawie tysiącletnią historią – pierwsza wzmianka
o jego istnieniu pochodzi z 1066
roku. Był to ważny ośrodek handlowy, rozwijał się tu m.in. przemysł sukienniczy. Przez pewien
czas Lille było pod panowaniem
Księstwa Burgundii, następnie
Austrii i Hiszpanii. W 1667 roku
miasto zostało zdobyte przez francuskie wojska i stało się częścią
Francji. XIX wiek to czas intensywnego rozwoju, budowy dróg i
fabryk. Zarówno w czasie I jak i II
wojny światowej miasto znacznie
ucierpiało.

Co warto wiedzieć
o Lille?
• Lille jest stolicą regionu Hautsde-France, a także głównym
miastem historycznego regionu
Flandrii.
• To dziesiąte pod względem liczby ludności miasto we Francji.
Mieszka tu 220 tys. mieszkańców.

• Aglomeracja Lille liczy sobie
natomiast 1,2 miliona mieszkańców, a w jej skład wchodzi
85 miejscowości.
• Na terenie aglomeracji aż 36%
mieszkańców ma poniżej 25 lat.
• W Lille znajdują się 4 uniwersytety, a w Lille i okolicach żyje
około 100 tys. studentów.
• W Lille mieści się największe
(oprócz Luwru) francuskie muzeum sztuki (i ja w nim byłam,
bo taka jestem kulturalna!).
• A poza tym mają tu jeszcze: 115
hoteli, 7 szpitali, 280 pomników,
zabytków i miejsc o znaczeniu
kulturowym, 6 muzeów, 70 kin,
w tym największy multipleks we
Francji, 97 klubów tenisowych,
44 baseny, 8 pól golfowych i 2
lotniska. Uff.
• W 1890 roku urodził się
tu Charles de Gaulle, francuski
polityk, prezydent Francji.
• W 1983 roku zaczęło tu działać pierwsze na świecie automatyczne metro (czad!).

Kolumna Boginii upamiętniająca oblężenie Lille przez armię
austriacką w 1792 roku. Po lewej budynek Starej Giełdy.

Grand Place, czyli Plac
generała de Gaulle’a
i wszystko, co dookoła.
Każde szanujące się miasto musi
mieć swój Grand Place. Choćby
nawet ten plac nie umywał się
do brukselskiego Grand Place,
to jest i już. I tak tam traficie, bo
wszyscy tam idą. A tam napotkacie mnóstwo kawiarni i knajp,
elegancko zdobione kamienice,
dużo studentów i jeszcze więcej
turystów. W centralnym punkcie
placu stoi kolumna z posągiem
Bogini, która symbolizuje sprawiedliwość. Kolumna ta upamiętnia
oblężenie Lille przez Austriaków,
które miało miejsce pod koniec
XVIII wieku.
Na pewno zwrócicie uwagę na stojący zaraz przy placu XVII-wieczny
budynek Starej Giełdy (La Vieille
Bourse). Wyróżnia się on kolorową bogato zdobioną fasadą w stylu
renesansu flamandzkiego. Warto
zajrzeć na dziedziniec, otoczony

Na dziedzińcu – stare książki, płyty, plakaty i co dusza
zapragnie
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Fasada…neogotyckiej katedry?

klimatycznymi arkadami – dziś
można kupić tam przeróżne starocie.
Poza Starą Giełdą znajdzie się
oczywiście i Nowa Giełda, w której
mieści się obecnie Izba Handlowa.
Góruje nad nią wieża zegarowa,
którą widać z daleka. W okolicy
znajdziemy także neoklasycystyczny budynek Opery z Apollem i jego muzami na szczycie.

Katedra Notre Dame
de la Treille
Dziwna sprawa z tą katedrą. Jej
budowę rozpoczęto w połowie XIX
wieku w stylu neogotyckim. Miał
powstać okazały, dostojny kolos,
jak ten w Reims czy Amiens, ale z
planów niewiele wyszło. Najpierw
zabrakło pieniędzy, potem przyszły wojny i inne nieszczęścia.
Ostatecznie katedrę ukończono

Uliczka w Lille

Najstarszy sklep ze słodkościami w mieście

w roku 1999 i według mnie jest
to przykład architektonicznego
koszmarku. Przez wszystkie te lata tu coś dobudowano, tam przebudowano w takim lub innym
stylu, a na koniec dorzucono do
tego wszystkiego smutną fasadę,
która nijak nie przystaje do neogotyku. Moim zdaniem ten kościół
zdecydowanie lepiej zwiedzać od
środka.

Spacer uliczkami
Vieille Lille
Najlepiej po prostu się zgubić i rozglądać – piękne kamienice, urocze
kawiarnie, ekskluzywne sklepy i
tajemnicze zaułki znajdą nas same. Polecam jednak zgubić się
tak, żeby jednak dotrzeć na Place
aux Oignons (czyli plac cebulowy,
cóż za romantyzm!) – niektórzy
twierdzą, że najpiękniejsze miejsce w Lille, a już na pewno jedno

z najchętniej uwiecznianych na
pocztówkach.
Nie zapomnijcie także dotrzeć
do ulicy Esquermoise, która nazywana jest świątynią słodkości.
Pod numerami 23-27 znajduje
się najstarszy w Lille sklep ze słodyczami. Byłam, oglądałam przez
szybę, jadłam oczami.

Cytadela
Zbudowana w XVII wieku na
rozkaz Ludwika XIV. Budowla
nazywana była Królową Cytadel i
uważano ją za najdoskonalszą tego
typu fortyfikację we Francji. Dziś
budynki cytadeli zajęte są przez
wojsko, można tam jednak spacerować bez przeszkód. W okolicy
znajduje się także park i zoo.
Tak się złożyło, że po raz pierwszy w okolice cytadeli dotarłam

Cytadela
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Euralille

wieczorem, koło godziny 21.00,
kiedy szukałam swojej noclegowni. Oczywiście, pozbawiona przyzwoitej mapy, natychmiast się
zgubiłam i błąkałam się samotnie w ciemnościach nad jakimś
kanałem wzdłuż omszałych murów. Gdyby widziała mnie teraz
moja mama, pomyślałam sobie.
Los jednak zesłał mi łaskawie jakąś dziewczynę, podobnie zagubioną jak ja. Okazała się niezwykle
sympatyczna i nie tylko wytłumaczyła mi, jak powinnam iść, ale
jeszcze mnie tam zaprowadziła (a
szło się tam z pół godziny). Kiedy
już dotarłyśmy na miejsce i dziękowałam jej za pomoc, przyznała,
że to miejsce nie jest bezpieczne i
że nie powinnam tu sama łazić. A
potem dodała, że bardzo się wystraszyła, kiedy zobaczyła, że do
niej podchodzę. No ale obie przeżyłyśmy. Następnego dnia wzeszło
słońce i udało mi się złazić cytadelę za dnia. Polecam!

Ratusz
Budynek ten jest widoczny z daleka dzięki stumetrowej dzwonnicy,
która skutecznie mnie zmyliła, kiedy przyjechałam do Lille. Szłam w
jej kierunku, myśląc, że to musi
być centrum miasta, a to nie do
końca tak. Ratusz i dzwonnica
pochodzą z początku XX wieku i
zdaje się, że można nawet wejść
do środka, ale to kosztuje, dlatego
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Jedna z sali w muzeum

uznałam, że wystarczy, jeśli rzucę
okiem z zewnątrz.

Euralille
Lille jest miastem bardzo eleganckim, pełnym wiekowych kamienic, ale ma także supernowoczesne oblicze. Na imię mu Euralille,
czyli wielki kompleks handlowo-usługowy, który rozciąga się między dworcem Lille-Europe a dworcem Lille-Flandres. Nie byłam, nie
jestem i nigdy nie będę fanką centrów handlowych, ale to miejsce
wygląda ciekawie. Spodobały mi
się kolorowe nowoczesne budynki, w których znajdziemy dokładnie te same marki i te same rzeczy,
co wszędzie indziej.

Palais des Beaux
– Arts – Muzeum
sztuk Pięknych
Jedno z największych i najstarszych muzeów francuskich,
utworzone z inicjatywy samego Napoleona. Obejrzeć tu można dzieła m.in. Rembrandta,
Goi, Rubensa, Rodina, Eugène’a
Delacroix czy Moneta. Miłośników
sztuki nie muszę zachęcać, ignorantów zachęcam, bo sama się do
nich zaliczam, a jednak podobało
mi się. Poza obrazami i rzeźbami w
muzeum znajdziemy także ciekawe makiety francuskich, holenderskich i belgijskich miast. Szczegóły
na stronie muzeum. Przy zakupie

biletu otrzymujemy audioguida,
który pomaga zorientować się,
na co właściwie patrzymy.
Lille zostawi po sobie dobre wspomnienia – to bardzo eleganckie
miasto, pełne życia, w którym ciągle coś się dzieje – a to orkiestra
gra na placu de Gaulla, a to na
sąsiednim placu możemy natrafić
na pokazy breakdance’a. Każdego
roku we wrześniu odbywa się tu
największy w całej Europie targ
staroci – nie było mi dane niestety go zobaczyć. Może to i lepiej,
bo przynajmniej nic nie kupiłam.
Do Lille można dojechać np. z
Brukseli pociągiem lub autobusem (ja jechałam ouibusem, czas:
1h 20 min.). Z Paryża można się
tu dostać w godzinę. Polecam zajrzeć i sprawdzić, jak to jest z tymi
Francuzami z Lille – milsi czy niekoniecznie?
Serdecznie zapraszam
do śledzenie mojego bloga:
www.musmozolu.com!
Agnieszka Legat
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Książka na dziś
Tym razem chciałabym zaproponować dwie książki powiązane ze sobą tematycznie:
„Gejsza” oraz „Wyznanie Gejszy”.
Autorką pierwszej
pozycji jest Liza
Dalby (ur. 1950 r.),
z wykształcenia antropolog, uważana
za eksperta kultury japońskiej. Już
od najmłodszych
lat zafascynowana była Krajem
Kwitnącej Wiśni,
uczyła się gry na
tradycyjnym japońskim instrumencie
shamisenie, a w
wieku siedemnastu lat doskonaliła tę umiejętność na japońskiej
wyspie Kyushu. Studiowała w
Japonii. Jako pierwsza nie-Japonka została gejszą. Aczkolwiek nie
oficjalnie, ponieważ nie była połączona tradycyjnymi więzami z
nową rodziną.
Jej książka jest zapisem doświadczeń, obserwacji oraz przemyśleń
z około rocznego pobytu w domu
gejsz. Opisuje właściwie wszystko, co łączy się z określeniem
Gejsza. Począwszy od etymologii
tego słowa, poprzez historię życia
gejsz w czasach dawnych i współczesnych, do licznych ceremonii
i obowiązującej hierarchii pomiędzy uczennicami a matkami oraz
siostrami.
„Wyznanie gejszy” autorstwa
Artura Goldena (ur.1956 r.) to
niezwykła historia inspirowana
życiem najsłynniejszej japońskiej
gejszy Mineko Iwasaki. Golden, z
wykształcenia japonista i historyk
sztuki, podczas pracy nad powieścią trzykrotnie zmieniał jej for-

mułę. Ostatecznie
zdecydował się na
opowiedzenie tej
historii z perspektywy Sayuri.
Akcja książki
rozpoczyna się w
1929 roku, kiedy
dziewięcioletnia
Chiyo zostaje
sprzedana przez
ojca do renomowanej szkoły
gejsz w Kioto. Jej
starsza siostra nie
ma tyle szczęścia i
ląduje w domu publicznym. Chiyo
trafia do Nitta okiyo w Gion, gdzie
poznaje Babkę, Mamę, Ciotkę –
przepiękną gejszę Hatsumomo,
oraz swoją rówieśniczkę nazywaną Dynią.
Mała Chiyo, nazwana Sayuri, nie
może odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Babka, Matka jak i
Ciotka nie są szczególnie łaskawe i czułe w stosunku do dziecka.
Hatsumomo nie tylko jej dokucza,
ale i knuje intrygi. Za wszelką
cenę chce zniszczyć dziewczynkę, widząc w niej
przyszłą rywalkę.
Dynia, początkowo miła i przyjazna, również się
od niej odwraca.
Pewnego dnia
na drodze Sayuri
s t aje Pr ezes.
Okazując jej dobroć i czułość

przywraca jej nadzieję na lepszą
przyszłość. Sayuri postanawia za
wszelką cenę zostać najlepszą gejszą skrycie wierząc, że kiedyś zwiąże swoje życie z Prezesem. Będąc
pod opieką gejszy Mamedy, chodzi
do szkoły i przyswaja między innymi ceremonię parzenia herbaty,
naukę tańca, gry na instrumencie.
Przemiana dziewczynki w gejszę
jest pełna bólu, smutku i tęsknoty.
Gejsza to nie tylko perfekcyjny makijaż, misternie ułożona fryzura,
nienaganne maniery czy pięknie
wyhaftowane kimono.
Słowo gejsza składa się z wyrazów:
gei (sztuka) i sha (osoba), czyli gejsza to człowiek sztuki. Gejszą nie
zostaje się z dnia na dzień. Aby
otrzymać ten zaszczytny tytuł,
młoda dziewczyna musi przejść
kilkuletni okres przysposobienia
i nauki.
Gejsza to nie tylko piękna i elegancka kobieta w kimono, z
mocnym makijażem, specyficzną
fryzurą, trzymająca wachlarz lub
parasolkę. Gejsza to kobieta, która pod tradycyjnym
ubiorem kryje wiele tajemnic, umiejętności i ciekawą
historię.
Obie książki, które
polecam tym razem, wprowadzą
Czytelnika w niezwykły, nieznany
świat, którego do
końca nigdy nie
odkryjemy.
Agnieszka
Buniowska
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Słowo o byle czym
Baba i memento mori
Wirus się rozprzestrzenia, za nic
mając zamknięte granice. Niestety
dotarł też do małej wsi o zwiewnej
nazwie Kacze Łapy. W tej sytuacji
nikomu nie jest do śmiechu.
Baba kucała nad grządką, aż wyrwała ostatni pęd perzu. – Wara
od moij zieleniny, chwosty jaśniste
– sapnęła. Chciała stanąć, ale kolana odmówiły jej posłuszeństwa. –
Ki czort, mruknęła. – Przecie mom
ino dziewińć dych na karku.
Zacisnęła kwiecistą chustę i podparła się obiema rękami. Starość
nie radocha – pomyślała i przygarbiła się. Z obory dobiegło muczenie Krasuli. Baba wyprostowała
się i zacisnęła chustę. A kto by
stworom żarła zadoł?

Maski
Obróciła się, aby pójść na ganek…
– Łoj! – krzyknęła. Już żeś po mnie
przylozła? Jo mom jeszczyk stwory obrządzić, ganek przątać a i sama by pojodła. Na tamtyn świat mi
nie śpiszno, chyba że zanimoge na
dobre. Ale tero to nie i basta.
– To tylko ja. – Gajowy opuścił
białą maskę i zaraz założył ją na
usta i nos.
– Ale mi gajowy stracha… Ee…
jo sie nie bojam. A co to, na przebirańce idzieta abo co?
– To pani nie wie? – Jo tam swoje
wim. A co mom wiedzieć co nie
wim?
– Przecież pandemia jest. Ludzie
chorują i umierają. Wirus jest już
na całym świecie. U nas jednego
zabrali do szpitala i teraz jest kwarantanna.
– Jako pendamia. Ludziska cięgiem się rodzom i umirajom, a
z tym do śpitala łazić nie trza. A

wanne, to ino Mela somsiodka
mo, ale w nij stwora trzymo.
– To pani naprawdę nie wie? –
Aa… jo tam nie wim.
– Jak można. To zwykła głupota.
Przecież ma pani radio.
Baba zacisnęła chustę i jej oczy
pociemniały. – Jak wom nie pasuje, to idźta do Meli. Łona jeszczyk
sine wary krasi, to i mundrzejsza
łody mnie je.
– Dzień dobry! – Nauczyciel oparł
skuter o płot i poprawił niebieską
maskę.
– Powariowali żeśta, abo co?
– Pande… gajowy strzelił gumką
od maski. – Może pan wytłumaczy
pani, co to jest pandemia?
– To jest taka wielka epi… zaraza,
którą ludzie się zarażają, chorują,
a niektórzy umierają.
– Zaraza… Aa, jeszczyk przed wojnom to wytłukła tyla ludzi, że grzebać gdzie nie było. A to ino grypa
była, bo świnty paminci babka to
ino dwakroć kichła i po zarazie.
Jeszczyk z cały gminy przyłazili,
bo dochtor to nogami do przoda
wyjachoł.

Syrop
– A pani dobrze się czuje?
– Aa jo żem spocona było i przewioło, ale wziena żem syrop po
babce, i dwakroć żem kichła. Tero
ino jedyn słoik się łostoł, a mi to zarówno, bo mnie zaraza sie nie imo.
– Syrop… – wtrącił gajowy i poprawił maskę. – Ostatni, dodał
nauczyciel.
Obaj spojrzeli na siebie.
– Jak pan się czuje? – spytał nauczyciel.
– Gorączkę mam i gardło boli. A
pan? – U mnie to samo.

Baba zacisnęła chustę i wzrok się
jej rozjaśnił. – Taa, podsumowała
baba.
– A co pon profesorz taki markotny?
– Trudno się nie martwić zaistniałą sytuacją. Coraz więcej zachorowań, niektórzy umierają, lekarstwa na to nie ma, a tu gardło
boli i temperatura…
– No właśnie, wtrącił gajowy. –
Jaki sens ma to nasze życie?
– Jakiego mo sensa? – To znaczy,
po co żyjemy – wyjaśnił nauczyciel.
Nauczyciel odsunął się od gajowego, który się ożywił. – Widzę, że
pan się śpieszy, no to dużo zdrowia.
– Nigdzie się nie śpieszę, ale widzę, że pan idzie na polowanie. No
to do widzenia – odparł nauczyciel
spoglądając na dubeltówkę gajowego.

Kłótnia
– Ja pierwszy tu byłem, bo chciałem panią spytać o zioła. Czyli byłem pierwszy w kolejce.
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– A pan nie wie, co to jest pandemia, czyli pan nie wie, że potrzebuje lekarstwa, a ja wiem.
Gajowy poprawił dubeltówkę na
ramieniu.
– Gdybym wiedział, że nie potrzebuję, to bym tu nie przychodził. A
pan nie rozumie, że ja tu jestem po
zioła. A jak pan potrzebuje lekarstwa, to trzeba do apteki.
– Ja uczę dzieci, a pan zabija zwierzęta. To znaczy, że ja jestem bardziej potrzebny.
– Pan produkuje spaliny, czyli
zabija całą przyrodę, a ja czasem
robię selekcję. – Gajowy zdjął dubeltówkę.
– Pan jest niebezpieczny… a mnie
jest życie miłe.
Gajowy postawił strzelbę przy lewej stopie. – Trochę waży. A mnie
się bać nie trzeba, tylko wirusa.
– Dejta że pokój. Stracha mota i
gupio Godota, bo sie boita na drugi świat iść.

Oswajanie strachu
– No ale żeby „iść tam”, to trzeba…
– odezwał się gajowy. – Jo tam nie
wim, odparła baba.
– Trzeba zakończyć życie, dodał
nauczyciel.
– Zemrzeć znaczy sie? – No tak,
gajowy spojrzał na szare chmury.
– A co takie strachliwe jesteśta?
To ile żyć chceta? Bo można ino
do kuńca.
Gajowy spojrzał na nauczyciela.
– Każdy człowiek boi się śmierci.
Zapadła cisza, którą przerwał nauczyciel.
– Ja o tym nie myślę, bo mam na
głowie uczniów i ich rodziców. Ale
szkoła jest zamknięta a zajęcia odbywają się on-line.
– On-lej? Tero młode to olewajom
nawet czubek sosny pod wiater.
– Pan o tym nie myśli? – żachnął
się gajowy. – A pani się nie boi?
– A kiej spać idzieta, to sie nie

boita?
– Co to ma do rzeczy?
– Bo kiej spać idzieta, to budzita
sie tu. A kiej umrzeta, to budzita
sie tam. To śpienie, i to śpienie, ino
zaśpić wpirw trza.
– Czyli…
– To jest jakieś chore memento
mori w ciemnogrodzie, wtrącił
nauczyciel.

Zawiłości mądrości
Baba rozluźniła chustę. – W zagrodzie, czy we dworze, ludziska
dwojakie som.
Jedne to żyć wiecznie kcą i kiej o
śmirci godosz, to abo w glace się
pukajom, abo blade się robiom ze
stracha. A insze czerwone ze złości abo zielone z zawiści i zaro o
tystament pytajom, kiej bogatyś,
chocia zdrów.
Drugie to kosy sie nie bojajom bo
tego życio to im dość. A łone na
złość zdrowe i rano złorzeczą na
k… a budzikowi dajom w łeb.
Ale to głupizna je, bo człek co
dzień umiro z wieczora, kiej spać
legnie, a kiej sie budzi, to jakoby
sie narodził. Bo śpienie i śmirć to
je to samo, ino że kiej zaśpi budzi
sie tutej, a kiej zemrze, budzi sie
tam.
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Badojta co chceta, a tu ino pomyślunku trza.

Co babka godała
– Bo babka świnty pamienci godała, co ludziska różne się rodzom,
bo taki jeden kiej umiro, mo mundrzejszy być, niźli wprzódy. To po
szczybelkach lezie, aż do inszy
szkoły póńdzie. Abo umisz, abo
trza się naumić, bo wszyćko trza
umić. A jedyn żywot to czasu nie
dość, coby z ponem Bogiem do stoła siadoć. A kiej taki mo przyleźć
tu – to wpirw musi iść tam. Inaczy
to sie kupy nie trzymo. No.
Baba zacisnęła chustę pod brodą,
spojrzała na swoje spracowane
ręce, potem na gości zza płotu. –
No, dalij sie boita? Bo człek czem
starszy, tem do końca bliży, to i
podsumywo… no, rachunek cyni,
co dobrygo, a co złygo. Niby dzieciok, co go łociec woło. Kiej dobrze
cynił to idzie i na kolana siado. A
kiej źle cynił, to sie boja i uciko,
chocia go nikto nie guni. No. Tako
to babka godała…
– No to jak będzie z lekarstwem
od babci? – Spytał gajowy.
– A kiejby wszyćkie ludziska za
długo żyli, toby w gminie na rynte
la wszyćkich zbrakło.
Michał Nowacki

Gajowy uniósł
głowę i popatrzył
na białe chmury
sunące po błękitnym niebie.
– Może tam jest
lepiej, niż tu.
– Tam, czy li gdzie? –
Nauczyciel na to.
– Nie ma naukowych dowodów.
Nasza wiedza
daje możliwości
badania wielu
aspektów…
– Ee tam.
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Atlas
Salta
N
Plus
Caparol Muresko Premium 15L
Caparol Muresko Premium 15L

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

Betokontakt Knauf
Betokontakt
Knauf
20kg
20kg

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

Unigrunt Atlas
Unigrunt
Atlas
10L
10L

Tegelijm
Tegelijm
Atlas Plus

Atlas
Plus
Geoflex
Szary
Geofl
ex
Atlas OKSzary
Atlas OK

75,00 €
75,00
56,50 €
€
56,50
65,00 €
€
65,00
42,00 €
€
42,00
55,00 €
€
55,00 €
115,00 €
115,00
85,00 €
€
85,00 €
110,00
€
110,00 €
6,85 €
6,85
7,00 €
€
7,00
6,85 €
€
6,85
9,40 €
€
9,40 €
€
13,90
13,90 €
49,50 €
49,50 €
39,50 €
39,50 €
18,50 €
18,50 €
14,80 €
14,80
11,80 €
€
11,80
8,90 €
€
8,90 €

Zaterdag: 7.00 - 13.00
Zaterdag: 7.00 - 13.00

Isolatie Lijm
Isolatie
Atlas HoterLijm
U

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

8,90 €
8,90 €
€
11,80
11,80
€
7,50 €
7,50
8,90 €
€
8,90 €

PROMO
PROMO
PROMO
PROMO

Gipsplaat
Gipsplaat
waterdicht groen
waterdicht
groen
witte
witte
vuurbestendig
vuurbestendig

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

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

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

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

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

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

9,80 € st
9,80
6,90 €
€ st
st
6,90
10,80 €
€ st
st
10,80 € st
7,60 € st
7,60
8,00 €
€ st
st
8,00
8,65 €
€ st
st
8,65 € st

23,50 € rol 9,72m22
23,50
43,51 €
€ rol
rol 9,72m
8,88m22
43,51
€
45,00 € rol
rol 8,88m
5,52m22
45,00 €
€ rol
48,22
rol 5,52m
4,92m2
48,22 € rol 4,92m2
4,70 € 1m22
4,70 €
€ 1m
1m2
6,71
2
6,71
€
1m
7,83 € 1m22
7,83 €
€ 1m
1m2
9,40
9,40 € 1m2
13,80 €
13,80
14,80 €
€
14,80
12,80 €
€
12,80 €

