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Co słychać w Antwerpii
Ponowne otwarcie powinno nastąpić pod koniec tego roku.
gva.be

Skanujący samochód
www.zooantwerpen.be

Alice in Wonderland
Lichtfestival
Jak co roku w antwerpskim ZOO
odbędzie się China Light ZOO,
wyjątkowy festiwal świateł. W tym
roku motywem przewodnim jest
Alicja w Krainie Czarów.
Podczas spaceru ogrodowymi alejkami będzie można podziwiać ponad 300 figurek i 18 tysięcy światełek.
Czas trwania – od 27 listopada
2020 do 10 stycznia 2021.
ZOO zwróci pieniądze za bilety,
jeśli festiwal z jakichś powodów
zostanie odwołany.
atv.be

Dowody osobiste
z odciskami palców
Na początku tego roku w kilku
belgijskich gminach wdrożony
został pilotażowy projekt nowych
elektronicznych dowodów tożsamości z odciskami palców. Teraz
wprowadzają go w życie wszystkie
gminy.

dowód jest inna niż w przypadku
starego dokumentu, za to czas
oczekiwania się nie zmienia.
Aktualne dowody osobiste zachowują ważność do upływu daty ważności podanej na karcie.
atv.be

Plopsa Station Antwerp
W Antwerpii nie będzie już Mega
Twister – najwyższej i najdłuższej zadaszonej zjeżdżalni na
świecie. Park rozrywki Comics
Station został przejęty przez
Plopsa Group. „Mamy inne plany
dotyczące tej przestrzeni” – mówi
rzecznik Plopsa Group.
Comics Station została przejęta
przez park rozrywki Studio 100
pod koniec ubiegłego roku. Nowa
nazwa parku rozrywki umiejscowionego wewnątrz antwerpskiego
dworca to Plopsa Station Antwerp.

Kierowcy, którzy zapominają o
uiszczeniu opłaty parkingowej,
mogą teraz zostać namierzeni
przez miejski samochód skanujący. Wyposażony jest on w kilka
kamer ANPR, które analizują 840
obrazów na sekundę i rozpoznają
średnio tysiąc tablic rejestracyjnych na godzinę.
Na razie skanujący samochód
jest wypożyczony, miasto zakupi
na własność taki pojazd w 2021 roku. Więcej tego typu samochodów
zostanie zakupionych w późniejszym terminie.
atv.be

Antwerpia w księdze
rekordów Guinnessa
W Księdze Rekordów Guinnessa
znajduje się nowy rekord świata, pobity w Antwerpii. Rekord
padł w zeszłym roku na Targach
Książki. Odwiedzający wykonali
tam łącznie 10 879 ryb metodą
origami. Origami to sztuka składania papieru znana w Japonii od

Nowe dokumenty tożsamości zastąpią stary model wprowadzony
w 2002 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wszyscy
mieszkańcy Belgii będą mieli nowe dowody do końca 2030 roku.
Od połowy września również w
Antwerpii od osób ubiegających
się o wydanie dowodu osobistego
pobierane są odciski palców.
Procedura ubiegania się o nowy

Guinness World Records 2021, Guinness World Records Ltd., Uitgeverij De Fontein
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że alarm w banku włączył się 18
razy, ale za każdym razem był
ignorowany.

Sprawcy uciekli,
a policja nie mogła
wejść do banku
Na październik zapowiedziano
wydanie wyroku w sprawie spektakularnego napadu na oddział
BNP Paribas Fortis w Antwerpii.
W niedzielny poranek 3 lutego
2019 roku włamywacze weszli
do bankowego pomieszczenia,
w którym znajdowały się skrytki
depozytowe. Przeszli przez kanały, wykopali pod ziemią tunel,
wyposażyli go w drewniane podpory i oświetlenie elektryczne.
Przeciskali się przewodem kanalizacyjnym.
Specjaliści byli zszokowani niebezpieczeństwem, na jakie narazili się
włamywacze: mogła pęknąć rura
kanalizacyjna, mogli nawdychać
się trujących gazów zawartych w
ściekach. Ten napad był jak z hollywoodzkich filmów akcji.
Złodzieje otworzyli skrytki depozytowe i opróżnili 27 z nich. Zabrali
między innymi złotą i diamentową biżuterię, papiery wartościowe,
zbiór monet i około stu tysięcy euro w gotówce. Uciekli przez inny
tunel, prowadzący do mieszkania
na Nerviersstraat, które zostało
wynajęte specjalnie do tego celu.
Po napadzie policyjny zespół szybkiego reagowania niecierpliwie
czekał w holu wejściowym na
otwarcie banku. Wezwany funkcjonariusz ochrony nie miał ani
kodów, ani kluczy do sejfu.
Pracownik BNP Paribas Fortis
przybył na miejsce dopiero po pół
godzinie i wtedy policjanci weszli
do budynku. Potem okazało się,

Przed sądem stanęło trzech
Gruzinów. Nieobecni byli dwaj
inni podejrzani, którzy po napadzie wyjechali do Holandii i ślad
po nich zaginął. Na sali rozpraw
nie było też mężczyzny przebranego za ortodoksyjnego Żyda, który
opuścił dom przy Nerviersstraat z
bankowym łupem, którego do tej
pory nie odzyskano. Policja nie
zna nawet tożsamości tego mężczyzny.
W związku z tym, że nie wszyscy
właściciele okradzionych skrytek
podali ich prawdziwą zawartość,
nie wiadomo też, co naprawdę padło łupem włamywaczy.
Oskarżeni Gruzini twierdzili przed
sądem, że nie dostali z napadu ani
jednego euro.
gva.be

Nachtwacht: dodatkowe
patrole, sprawdzanie
tożsamości
Od 2017 r. w Antwerpii miało miejsce 66 ataków (wybuchy granatów, strzelaniny), związanych z porachunkami
w środowisku narkotykowym. W trosce
o bezpieczeństwo
mieszkańców, na
polecenie burmistrza, policja prowadzi „Operację
Nachtwacht”. Jest to
największa operacja
dot. bezpieczeństwa pu-

blicznego od 20 lat. Ma na celu
zwalczanie przestępczości narkotykowej w mieście i towarzyszącej
temu przemocy.
Dodatkowi funkcjonariusze, zespoły pierwszego reagowania na
motocyklach i opancerzone pojazdy, patrolują ulice w Borgerhout i
Deurne-Noord. Policjanci sprawdzają podejrzane zachowania,
przeprowadzają systematyczne
kontrole tożsamości. W razie potrzeby zamykają ulice, a mieszkańcy lub goście mogą tam wejść po
sprawdzeniu ich tożsamości.
„Przestępcy narkotykowi używają broni jak na wojnie, to my też”
– mówi burmistrz miasta. „Nie
możemy zagwarantować, że w
przyszłości zapobiegniemy wszystkim incydentom. Ale bierzemy na
siebie maksymalną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Antwerpii.
Liczę również, że władze federalne zapewnią policji i prokuraturze
niezbędne środki i siły” – dodaje
Bart de Wever.
Burmistrz prosi mieszkańców
Antwerpii o zrozumienie. „Staramy
się zminimalizować uciążliwości
towarzyszące Nachtwacht do tego, co jest konieczne do ochrony
bezpieczeństwa publicznego. To
zajmie trochę czasu i zdaję sobie
sprawę, że są to wyjątkowe środki, do których lokalni mieszkańcy
nie są przyzwyczajeni. Apeluję
również do mieszkańców, aby w pełni
współpracowali z
policją i zgłaszali
podejrzane zachowania i sytuacje”.
gva.be
Opracowała:
Barbara Kamińska
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Najpiękniejsze jaskinie w Belgii
W Han-sur-Lesse, niewielkiej miejscowości nad rzeką Lesse w południowo-wschodniej
Belgii, usytuowany jest rozległy podziemny kompleks jaskiń (Grottes de Han-sur-Lesse) uznawany za jeden z najpiękniejszych w całej Belgii. To wspaniałe dzieło natury
przyciąga corocznie tłumy zwiedzających i jest jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych w tym kraju.

www.grotte-de-han.be

Groty są tak piękne, że aż zapierają dech i trudno uwierzyć, że
rzeczywiście istnieją. Miejscowi
nazywają je „boską podziemną katedrą”. Grottes de Han-sur-Lesse,
nagrodzone Trzema Zielonymi
Gwiazdkami Michelina, zachwycają przepięknymi, naturalnie
ukształtowanymi galeriami, pełnymi stalaktytów, stalagmitów i
draperii.
Do grot z centrum miasta kursuje
specjalny tramwaj, dowożący turystów bezpośrednio pod wejście do
podziemi. W trakcie przejażdżki
można zobaczyć drugą wspaniałą atrakcję okolicy, jaką jest
Park Dzikiej Przyrody. Powstał
w 1970 roku i obejmuje teren o
powierzchni 250 hektarów. Jest
schronieniem dla 650 gatunków
zwierząt zamieszkujących Europę.
To jedyny park w Belgii, w którym

można podziwiać tak zwaną „wielką europejską piątkę” czyli żubra,
wilka, niedźwiedzia brunatnego,
rysia i rosomaka.
Przy wejściu do jaskini mieści
się muzeum (Musée du Monde
Souterrain) w którym zapoznać
się można z historią jaskiń Hansur-Lesse, a także obejrzeć liczne
znaleziska archeologiczne z regionu. W jaskini i rzece Lesse znaleziono bowiem liczne ślady ludzi z
epoki brązu.

Kompleks jaskiń został odkryty 250 lat temu, a turyści zaczęli
odwiedzać je już w XIX wieku.
Składają się z szeregu galerii
wyrzeźbionych miliony lat temu
przez rzekę Lesse w skałach wapiennych, z których zbudowane
są okoliczne wzgórza.

Zwiedzanie

Początkowo wycieczki organizowane były z lampami naftowymi, co niestety doprowadziło do
przebarwienia na górnych partiach skał. Później zainstalowane
zostało oświetlenie elektryczne i
wytyczono nową trasę zwiedzania.

Kompleks jaskiń zwiedza się z
przewodnikami (w języku francuskim i niderlandzkim). Ale zanim
udamy się do grot, upewnijmy się,
że jesteśmy odpowiednio ubrani.
Temperatura w tym miejscu przez
cały rok wynosi około 12 stopni
Celsjusza.

Zwiedzanie obejmuje zaledwie
małą część podziemnych korytarzy. Ich całkowita długość wynosi
około 14 km, z czego dla turystów
udostępniona jest blisko dwukilometrowa trasa. Ale i tak to, co tam
zobaczymy, pozostawi niezapo-

www.niedziela.be
Portal Polaków w Belgii

poradnik emigranta
co-gdzie-kiedy
praca w Belgii
katalog firm
wiadomości
ogłoszenia
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Sala Kopuły jest największą i najzimniejszą galerią w kompleksie.
Ma ona 150 metrów średnicy, a jej
sufit sięga 127 metrów.
La Salle des Draperies – Komnatę
Draperii odkryto w 1814 roku. Pod
koniec lat siedemdziesiątych komnata została zalana i wymagała
wielu zabiegów konserwacyjnych.
Dziś jest w doskonałym stanie i
czeka na swoich gości.

www.walloniebelgietoerisme.be

mniane wrażenia. Z każdą minutą
podziemny świat rzeki Lessy staje
się coraz bardziej niesamowity.
W jaskiniach podziwiać można
wyjątkowe nacieki w postaci stalaktytów, stalagmitów i draperii.
Wiele z tych form przybiera majestatyczne wręcz rozmiary. Jednym
z najciekawszych nacieków jest
znajdujący się w komorze zwanej Sale du Trophée przeszło 7
metrowy stalagmit. Szacuje się,
że liczy on sobie przeszło 120 tysięcy lat.

Podziemne klejnoty
W jednej z komór natrafić można
na podziemną rzekę Lesse, która

przez setki tysięcy lat, drążąc wapienne skały, wyrzeźbiła jaskinię.
Rzeka, która jest protoplastą grot
w Han, pojawia się na powierzchni
i w przeróżnych momentach znika
pod ziemią.
W największej z komór z podziemnym jeziorkiem, zwanej Salle du
Dôme (Sala Kopuły), z uwagi na
akustykę bardzo często organizowane są różnego rodzaju spektakle typu „światło i dźwięk” lub
koncerty.
Jeden ze spektakli opowiada sugestywną historię wszechświata
i planety Ziemia, podróżującej
przez wieki aż po dzień dzisiejszy.

W trakcie zwiedzania na turystów
czekają liczne atrakcje. Na przykład odkryją nagle wielki kanion,
po czym wspinać się będą pod
górę po 60 metrowych ścianach.
Z góry rozpościera się imponujący widok, tym bardziej niesamowity, że stojąc na górze komnaty,
ciągle jeszcze jest się pod ziemią.
Organizatorzy serwują także turystom spływ barką po podziemnej
rzece, aby na koniec wypłynąć na
powierzchnię.
Zwiedzanie kompleksu jaskiń
trwa około półtorej godziny, ale
ten czas mija bardzo szybko. Po
wyjściu z grot można jeszcze odwiedzić sklepy z pamiątkami, czy
też spróbować lokalnych potraw
w jednym z lokali gastronomicznych. Można też zwiedzić muzeum
rzemiosła i rolnictwa usytuowane
przy głównej ulicy miasteczka, lub
Muzeum Świata Podziemnego
(Musee du Monde Souterrain). W
pobliskim St. Hubert warto zwiedzić przepiękną gotycką katedrę.
Jaskinie w Han-sur-Lesse warte
są odwiedzenia. Kompleks jaskiń
jest niesamowity, a pokaz światła i dźwięku niezapomniany.
Naprawdę warto to zobaczyć.
Sylwia Jaworska

www.walloniebelgietoerisme.be

Na podstawie:
itinari.com, navtur.pl,
belgiazwiedzanie.com

Interesujesz się klasyką, czy wolisz
dzieła współczesne? Wolisz thrillery
od powieści? A może poezja?

Biblioteka Couwelaar startuje
od 1 października 2020 r.
z polską kolekcją wymienną.
Więcej informacji:
Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne
bib.couwelaar@antwerpen.be
bib
couwelaar

Facebook: BibliotheekCouwelaar
Instagram: bib_couwelaar
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Dodatek do świadczenia
rodzinnego w okresie pandemii
W związku z ekspansją wirusa Covid-19 belgijski federalny rząd wprowadził różne
środki zapobiegawcze i spowalniające rozprzestrzenianie się tego niebezpiecznego
wirusa. Ograniczenia te przyczyniły się do sytuacji, w których pracownicy wielu sektorów nie mogli wykonywać stosunku pracy, co oczywiście wiązało się z możliwością
utraty części dochodów.
W odpowiedzi na obniżoną sytuację ekonomiczną wielu rodzin dotkniętych bezrobociem czasowym
lub zupełnym, poszczególne rządy
regionalne postanowiły wprowadzić różne dodatki lub premie,
które w pewnym stopniu rekompensują utratę dochodów rodziny.
Jedną z takich premii jest dodatek
do świadczeń rodzinnych i ma on
na celu pomoc w utrzymaniu dotychczasowego standardu życiowego rodziny oraz w wypełnianiu
zobowiązań finansowo-kredytowych. Dodatek ten różni się w zależności od miejsca zamieszkania
rodziny w danym regionie Belgii.

Region Flandrii
Rząd Flandrii uchwalił prawo
do dodatku pod nazwą Covid-19toeslag.
Dodatek ten jest przyznawany jednorazowo w wysokości 120 euro
na każde dziecko w rodzinie, i
wypłacany jest w trzech ratach po
40 euro w kolejnych miesiącach.
Wypłata pierwszej raty następuje
w miesiącu złożenia wniosku o
dodatek.
Jakie warunki należy spełnić,
aby otrzymać ten dodatek:
• Zamieszkanie – oficjalny meldunek rodziny we Flandrii.
Warunek zamieszkania całej
rodziny we Flandrii nie musi
być wypełniony w przypadku
świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Europie. W

takim przypadku wystarczy, że
jeden z rodziców zatrudniony
jest na terenie Flandrii, a dziecko mieszka w innym kraju UE.
• Ustalone i wypłacane już podstawowe świadczenie rodzinne na dzieci we Flandrii tzw.
„Groeipakket”.
• Obniżenie dochodów rodziny o
co najmniej 10% w porównaniu
do dochodów ze stycznia i lutego 2020r.
• Miesięczny dochód rodziny nie
może przekroczyć 2213,30 euro
brutto podstawy do opodatkowania.
Dodatek Covid-19-toeslag jest wypłacany przez kolejne 3 miesiące
od daty złożenia wniosku i jest
wypłacany osobno – nie razem z
podstawowym świadczeniem rodzinnym.
Procedura wnioskowania i otrzymania dodatku Covid-19-toeslag:
Dodatek ten nie jest przyznawany
automatycznie – w celu otrzymania należy złożyć specjalny wniosek w instytucji flamandzkiej, która wypłaca przyznane dotychczas
podstawowe świadczenie rodzinne. Należy złożyć go w okresie pomiędzy 15/06/2020r. a 31/10/2020r.
Wniosek składa opiekun dziecka,
który otrzymuje świadczenie rodzinne, lub dziecko w przypadku,
gdy ono jest świadczeniobiorcą.
Do wniosku należy dołączyć dowody utraty dochodów – czyli paski

wypłat, zaświadczenia z instytucji
wypłacającej zasiłek dla bezrobotnych itd., i w celu porównania
należy również przedłożyć dokumenty potwierdzające poprzednie
dochody – czyli paski wypłat ze
stycznia i lutego 2020r.
Po zbadaniu dokumentów w celu sprawdzenia, czy spełnione są
wszystkie warunki do otrzymania
dodatków, zostaje wydana decyzja.
W przypadku decyzji o przyznaniu
dodatku, następuje jak najszybciej
jego wypłata a pozostałe dwie raty na początku kolejnych dwóch
miesięcy.
W przypadku wspólnego wychowywania dzieci przez rodziców
rozwiedzionych – każdy z rodziców otrzymuje połowę dodatku
i musi oddzielnie złożyć o niego
wniosek.

Region stołeczny
Bruksela
Rząd Regionu Brukseli uchwalił prawo do dodatku pod nazwą
Coronapremie / la prime „Covid”.
Dodatek ten jest przyznawany jednorazowo w wysokości 100 euro
na każde dziecko w rodzinie.
Jakie warunki należy spełnić aby
otrzymać ten dodatek:
Dodatek ten jest przyznawany
rodzinom, które otrzymują już
dodatek socjalny do świadczenia
rodzinnego ze względu na niskie
dochody.
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Rozrastamy sie i szukamy:
POMOC DOMOWA

W regionie Waasland, Gent i Antwerpia
Aleksandra poda Ci więcej informacji

pod numerem telefonu: 0484 57 78

49

ASYSTENT KOORDYNATORA REGIONALNEGO

W regionie Waasland

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

www.poetsdienst-vanosta.be
Aby otrzymać dodatek „Korona”
dochód rodziny nie może przekraczać 45900 euro w przypadku
rodziny z jednym dzieckiem, a w
przypadku dwojga i więcej dzieci
nie może przekraczać 31620 euro
brutto podstawy do opodatkowania.
Gdy dochody rodziny są niskie, a
nie otrzymuje ona jeszcze dodatku
socjalnego (a jest to warunkiem
otrzymania dodatku „Korona”),
należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku socjalnego. W takim
przypadku, jeśli zostanie przyznany dodatek socjalny, to wtedy automatycznie zostanie wypłacony
dodatek „Korona”.
Wypłata dodatku „Korona” –
Coronapremie/ la prime „Covid”:
Termin wypłaty dodatku to 1
września 2020 i dotyczy wypłaty
świadczenia rodzinnego za sierpień. Jeśli wszystkie warunki
były spełnione, wypłata dodatku
„Korona” nastąpiła automatycznie
jako doliczenie do świadczeń za
sierpień. Wypłata może się opóźnić w przypadku późniejszych
wniosków składanych o przyznanie najpierw dodatku socjalnego.

Nieprawnie pobrane dodatki do
świadczeń rodzinnych:
W przypadku gdy dochody rodziny nie kwalifikowały się do obu
dodatków, nieprawnie wypłacone
dodatki będą musiały być zwrócone. Dochodzenie w tej sprawie może być przeprowadzone w ciągu
następnych dwóch lat.

Region Walonii
Rząd Walonii nie uchwalił żadnych specjalnych dodatków do
świadczeń rodzinnych związanych
z Koronawirusem. Jedynie rozesłane zostały informacje do rodzin,
które nie otrzymują jeszcze żadnego dodatku socjalnego ze względu
na niskie dochody rodziny. Dzięki
temu rodziny, których dochody zostały obniżone w okresie pandemii, mogą starać się o przyznanie
dodatku socjalnego.

Region
Niemieckojęzyczny
Rząd tego regionu również nie
uchwalił żadnych dodatków do
świadczeń rodzinnych związanych z Koronawirusem. Tak jak
w Walonii, rozesłane zostały informacje do rodzin, które nie otrzymują jeszcze żadnego dodatku

socjalnego ze względu na niskie
dochody rodziny.
Dzięki temu rodziny, których dochody zostały obniżone w okresie
pandemii, mogą starać się o przyznanie dodatku socjalnego.
Dodatkowe informacje, związane
z przyznaniem dodatków, można
uzyskać bezpośrednio w instytucjach wypłacających świadczenia
rodzinne.
W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych w świetle prawa EU można kontaktować się
z naszym działem ACV-Dienst
Grensarbeiders Nieuwe EUlidstaten poprzez mail:
iwona.cieszynska@acv-csc.be
lub telefonicznie w czasie dyżurów
w poniedziałki od 9.30 do 12.30
oraz w czwartki od 13.00 do 16.00
pod nr telefonu: 03 222 71 64.
Iwona Cieszynska
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Rozliczenia podatkowe dla
nierezydentów za rok 2019
Nierezydenci podatkowi w Belgii to osoby, które swoje stałe miejsce zamieszkania
lub centrum interesów gospodarczych mają poza Belgią. Status nierezydenta nie ma
związku z obywatelstwem podatnika. W ustalaniu statusu fiskalnego istotny jest wpis
podatnika do krajowego rejestru mieszkańców/obcokrajowców, czyli zameldowanie.
Osoby, które przebywają w Belgii
ze względów zarobkowych, mają
obowiązek zgłoszenia swojego pobytu w urzędzie gminy, na terenie
której mieszkają. W zależności od
okresu, na jaki dana osoba jest
zatrudniona w Belgii lub na jaki
została oddelegowana do Belgii z
innego kraju, gmina wyda odpowiednie dokumenty pobytowe.
W przypadku osób zatrudnionych
lub oddelegowanych do Belgii na
okres do 3 miesięcy zostanie wydane zaświadczenie o zgłoszeniu
pobytu. Osoby, które ze względów
zarobkowych przebywają w Belgii
dłużej niż 3 miesiące, otrzymają
kartę pobytu na 5 lat. Otrzymanie
karty pobytu wiąże się z wpisem
do krajowego rejestru obcokrajowców/mieszkańców i nadaniem
belgijskiego numeru identyfikacyjnego (rijksregisternummer/
numéro national), który jest odpowiednikiem polskiego numeru
PESEL.

Osoby, które posiadają belgijski
numer identyfikacyjny, automatycznie traktowane są jako belgijscy rezydenci podatkowi, a co za
tym idzie, są automatycznie przypisane do urzędu skarbowego dla
rezydentów.

Nierezydenci podatkowi
W ustalaniu statusu fiskalnego podatnika oprócz wpisu do krajowego rejestru mieszkańców istotną
rolę odgrywają też inne kryteria,
takie jak miejsce zamieszkania
(ośrodek interesów życiowych)
oraz ośrodek interesów gospodarczych.
Zgodnie z umową o unikaniu
podwójnego opodatkowania podpisaną między Belgią i Polską,
miejsce zamieszkania podatnika
jest tam, gdzie mieszka jego rodzina (współmałżonek i dzieci).
Jeśli podatnik przebywa w Belgii
ze względów zarobkowych dłużej
niż 3 miesiące i został wpisany
do krajowego rejestru mieszkańców, ale jego rodzina przebywa w innym kraju (Unii
Europejskiej, np. w Polsce),
może ubiegać się o status
nierezydenta w Belgii.
Pracownicy sezonowi oraz
osoby pracujące i przebywające w Belgii krócej niż
183 dni również mogą
być traktowane
jako nierezydenci
podatkowi.

Należy pamiętać, że podatnik musi mieć oficjalne zameldowanie
pod tym samym adresem, co jego
rodzina (w kraju, w którym ona
przebywa). Belgijski urząd skarbowy może wymagać udokumentowania posiadania meldunku
podatnika wraz z rodziną.
Również w przypadku gdy podatnik zarządza swoim kapitałem
(środkami finansowymi, nieruchomościami itp.) z innego kraju niż
Belgia jego rezydencja podatkowa
może znajdować się w tym (innym)
kraju.
Osoby oddelegowane do pracy
w Belgii, zarówno pracownicy
najemni, jak i osoby prowadzące
działalność gospodarczą, mogą
być traktowane jako nierezydenci podatkowi w Belgii, nawet jeśli
przebywają na jej terenie dłużej niż
183 dni. W takiej sytuacji istotne
jest, w którym kraju podatnik ma
miejsce zamieszkania (ośrodek
interesów życiowych) lub ośrodek
interesów gospodarczych.
Nierezydentami podatkowymi są
często również pracownicy placówek dyplomatycznych (konsulatów, ambasad) oraz niektórych
organizacji międzynarodowych.

Zeznania podatkowe
nierezydentów
Nierezydenci podatkowi w Belgii
składają zeznania podatkowe jesienią. W roku 2020 formularze
zeznań podatkowych będą wysyłane do podatników pod koniec paź-
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dziernika. Ministerstwo
finansów nie ustaliło
jeszcze ostatecznej daty składania zeznań w
2020, jednak podatnik
ma prawo do minimum
1 miesiąca czasu na wypełnienie i wysłanie
zeznania. Nierezydenci
podatkowi mają obowiązek składania zeznań
podatkowych również w
kraju swojej rezydencji
podatkowej, czyli tam,
gdzie mieszka rodzina podatnika,
np. w Polsce.
Osoby, które po raz pierwszy rozliczają się w Belgii jako nierezydenci, same powinny złożyć wniosek
do urzędu skarbowego dla nierezydentów o wysłanie formularza do
zeznania podatkowego. Szczegóły
można znaleźć poprzez link:
https://financien.belgium.be/nl/
particulieren/belastingaangifte/
aangifte_niet-inwoners#q15
Od 2016 r. w Belgii są trzy urzędy skarbowe dla nierezydentów.
Każdy z urzędów obsługuje zeznania podatkowe w innym języku.
Dwa z nich, niderlandzkojęzyczny
i francuskojęzyczny, znajdują się
Brukseli. Urząd niemieckojęzyczny ma swoją siedzibę w Eupen.
Od 2016 r. każdy podatnik (nierezydent) sam wybiera, w którym z
trzech urzędów chce złożyć zeznanie (ze względu na język).

Zasady opodatkowania
nierezydentów
W przypadku nierezydentów podatkowych Belgia ma prawo opodatkować tylko te dochody, które
zostały osiągnięte w Belgii, tzn.
dochody z pracy zarobkowej wykonywanej na terenie Belgii, dochody pochodzące z nieruchomości
położonych na terenie Belgii oraz
inne dochody pochodzące ze źródeł położonych w Belgii.
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dzieci do 12. r.ż. oraz do
innych odliczeń wynikających z belgijskiej ordynacji podatkowej.

Podatnik ma obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym
dochodów uzyskanych w innych
krajach UE, np. płacy uzyskanej
na terenie Polski, dochodów osiągniętych w wyniku prowadzenia
działalności gospodarczej lub rolniczej w innym kraju UE (lub poza
jej granicami).
W przypadku nierezydentów ich
dochody pochodzące z innych
krajów wewnątrz Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu w Belgii,
ale muszą być wykazane w celu
ustalenia, czy podatnik ma prawo
do ulg i korzyści podatkowych w
Belgii.
Jeśli w danym roku podatnik osiągnął dochody zarówno w Belgii, jak
i w innym kraju/krajach, sprawdza
się, czy dochód osiągnięty w Belgii
wyniósł min. 75% całkowitego rocznego dochodu. Jeśli tak, podatnicy
mają prawo do ulg podatkowych
na dzieci na utrzymaniu, które
przebywają w innym kraju, do
tzw. ilorazu małżeńskiego, jeśli ich
współmałżonkowie przebywający
w innym kraju osiągnęli niskie
dochody, do niektórych odliczeń
podatkowych w związku z zaciągniętym w Belgii lub innym kraju Unii Europejskiej/Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej kredytem hipotecznym, wydatkami na
żłobek, przedszkole czy świetlicę

Rodzaj oraz wysokość
niektórych ulg i odliczeń podatkowych zależy od tego w którym regionie Belgii (Flandria,
Walonia, Bruksela) podatnik wykonuje pracę,
lub z którego otrzymuje
świadczenia socjalne na
podstawie uprzedniego zatrudnienia, lub wykonywania działalności gospodarczej.
Jeśli jednak podatnik w danym
roku podatkowym osiągnął w
Belgii mniej niż 75% swojego całkowitego rocznego dochodu, nie
ma prawa do większości ww. ulg.
Więcej informacji na temat statusów fiskalnych oraz rozliczeń
podatkowych można znaleźć na
stronie internetowej ministerstwa finansów:
https://financien.belgium.be/nl/
particulieren/belastingaangifte
lub uzyskać bezpośrednio w urzędzie skarbowym właściwym dla
miejsca zamieszkania podatnika,
lub w urzędzie skarbowym dla nierezydentów podatkowych.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
Publikacja ma charakter
informacyjny i nie jest
wykładnią prawa.
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Kuchnia flamandzka dla każdego
Flandria słynie z przepięknych średniowiecznych miast, malarstwa, architektury
i wspaniałych restauracji. Jest rajem dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy.
Z racji bliskości do morza w tym rejonie Belgii bardzo popularne i przyrządzane na
różne sposoby są ryby i owoce morza.
zwyczaj na ciepło z frytkami
lub chlebem.

en.wikipedia.org; By Takeaway - Own work

Kuchnia flamandzka jest niezwykle smaczna i bardzo różnorodna, o czym nie wszyscy wiedzą.
Prawdziwie flamandzkie dania, takie jak np. Waterloo (gulasz rybny/
gulasz z kurczakiem), Carbonaden
/Vlaamse Stoof (gulasz wołowy),
Paling in ‘t Groen (węgorz w zielonym sosie), Mosselen met friet,
(omułki z frytkami),Vol-au-vent
(pasztecik z ciasta francuskiego wypełniony sosem), Balletjes
met krieken (mięsne kuleczki z
wiśniami), zadowolą nawet najbardziej wybredne gusty.
W tym odcinku polecam Paling
in ‘t groen, czyli węgorz na zielono. Jest to flamandzkie danie
regionalne, popularne głównie w
rejonach położonych wzdłuż rzeki
Scheldy między Dendermonde a
Antwerpią. Jak sama nazwa wskazuje, danie bazuje na delikatnym
mięsie węgorza duszonego w
mieszance świeżych zielonych
ziół. Potrawa serwowana jest za-

W zależności od regionu,
węgorza na zielono przygotowuje się na bazie wywaru
rybnego i wina (w Walonii),
lub piwa – we Flandrii. W
zależności od lokalizacji i
tradycji danego regionu,
gospodynie jako przypraw
używają rozmaitych ziół, a
należą nich między innymi:
szałwia, mięta imbirowa,
dziki majeranek, szczaw,
melisa, trybula, tymianek,
tymianek cytrynowy, cząber,
pietruszka, pokrzywa, mięta,
szczypiorek i bazylia.
Bulion rybny - składniki:
• 300 gram różnych części ryb
(głowy, szkielety, ości)
• 200 ml białego wina
• 1/2 pęczka zielonej pietruszki
• 1/2 cytryny
• 1 liść laurowy
• 20 gram masła
• 2,5 litra wody
• 3 cebule
• 1/2 wiązki zielonego selera
• 1 gałązka tymianku
• 5 ziarenek białego pieprzu
Przygotowanie:
Cebulę i seler pokroić na kawałki, ziarnka pieprzu zmiażdżyć. Do
garnka wrzucić masło, cebulę,
seler, pietruszkę, tymianek, liść
laurowy i smażyć przez 2–3 minuty. Następnie dodać ości ryb i
głowy, cytrynę, zmiażdżone ziarna
pieprzu i ponownie smażyć przez
2 minuty. Dodać wodę i białe wino,
doprowadzić do wrzenia i gotować

przez 20 minut na dużym ogniu
bez przykrycia do momentu, aż pozostanie około 1/3 ilości bulionu.
Gotową zupę przelać przez muślinową szmatkę, aby odcedzić rybę
i warzywa.
Składniki do głównego dania
• 1kg oczyszczonego, obranego
ze skóry i pokrojonego na 4-6
centymetrowe kawałki węgorza
• 3 drobno posiekane szarlotki
• mąka do obtoczenia węgorza
• 0.4 l wywaru rybnego
• 0.4 l białego wytrawnego wina
lub 0.8 litra jasnego piwa
• 250 gr szpinaku lub szczawiu
• 1 pęczek pietruszki
• pół wiązki szałwii, mięty, tymianku, bazylii lub innych ulubionych ziół
• 2 łyżki masła
• pół cytryny
Przygotowanie:
Na dużej patelni rozpuścić masło.
Zeszklić szarlotki i dodać obtoczonego w mące węgorza. Obsmażyć
go z każdej strony. Następnie dodać bulion oraz wino. Dusić około
15-20 minut, aż mięso będzie miękkie. Wyjąć rybę. Do bulionu dodać
wszystkie zioła drobno pokrojone
oraz szpinak. Gotować około 10
minut.
Gotowy wywar zmiksować, aby
uzyskać jednolitą konsystencję.
Doprawić do smaku solą i pierzem. Dodać węgorza. Przed podaniem skropić kawałki węgorza
sokiem z cytryny.
Smacznego!
Agnieszka Wojtysiak
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Przegląd prasy belgijskiej
W przyszłym roku
nikt nie straci
dodatku wakacyjnego
Związki zawodowe i organizacje
pracodawców osiągnęły porozumienie w sprawie przyszłorocznych wypłat dodatku wakacyjnego
dla pracowników (vakantiegeld).
Z powodu pandemii i wprowadzonych przez rząd obostrzeń wiele
firm było zmuszonych wysłać pracowników na tzw. czasowe bezrobocie („tijdelijk werkloosheid”).
Aby ograniczyć straty finansowe
ponoszone przez pracowników,
postanowiono, że czas spędzony
w 2020 roku na czasowym bezrobociu będzie uwzględniany przy
obliczaniu dodatku wakacyjnego.
To jeden z efektów konsultacji
przeprowadzonych pomiędzy
partnerami społecznymi w ramach Krajowej Rady Pracy (NAR).
Porozumienie w sprawie dodatku
wakacyjnego oznacza, że w przyszłym roku wszystkie osoby, które
normalnie miały prawo do tego
dodatku, go otrzymają. A więc także pracownicy, którzy dużą część
2020 r. spędzili na czasowym bezrobociu.
Wypłata pełnego
dodatku wakacyjnego dla
wielu firm,
które

przez pandemię znalazły się w
tarapatach finansowych, może
być jednak wielkim problemem.
W związku z tym zdecydowano,
że przedsiębiorstwa najbardziej
pokrzywdzone przez pandemię
otrzymają rządowe wsparcie, dzięki czemu również one będą w stanie wypłacić dodatki wakacyjne.
niedziela.be

Gezinsbond chce
maksymalnej faktury
w szkole średniej
Przejście dziecka ze szkoły podstawowej do średniej to dla rodziców
finansowy szok. Rachunek jest o
wiele wyższy, niż ten płacony do
tej pory w szkole podstawowej.
W tym roku faktury za szkołę
średnią mogą wzrosnąć nawet do
1500 euro za rok (trzeci stopień).
Dlatego Gezinsbond opowiada się
za wprowadzeniem maksymalnej
faktury, tak jak ma to miejsce w
szkołach podstawowych.
W szkole podstawowej obowiązuje
zasada nieodpłatności: wszystko,
czego dzieci potrzebują, aby otrzymać świadectwo, jest bezpłatne.
Pozostałe koszty zostały ujednolicone. Kwota ta różni się nieco w
zależności od placówki, doliczyć
trzeba także wycieczki. Rodzice
płacą za wszystko maksymalnie do 445 euro.
We flamandzkich
szkołach średnich
brak maksymalnego pułapu
oznacza, że na rachunku nie ma
ograniczeń, za to
są duże różnice w
kosztach. Kierunki
plastyczne i techniczne są droższe
niż ASO, ponadto

istnieją bardzo duże różnice w
opłatach między szkołami o podobnym profilu, w szczególności
za podręczniki i kilkudniowe wycieczki.
Niektóre szkoły, oferujące ten sam
kierunek nauki, pobierają opłaty
od dwóch do trzech razy więcej.
Dlatego rodzice często zmuszeni
są do szukania szkoły daleko od
domu, ponieważ ta za rogiem jest
zbyt droga.
Wprowadzenie maksymalnego
rachunku w szkolnictwie ponadpodstawowym, może poprawić
kondycję finansową tych placówek, albowiem niektóre z nich od
lat walczą z niezapłaconymi przez
rodziców fakturami.
vrt.be

Złagodzenie wymagań
językowych dla
kierowców taksówek
Korporacje taksówkowe mają
coraz większe problemy z surowymi wymogami językowymi
nałożonymi na kierowców przez
rząd flamandzki. Od 1 lipca
2020 r. wszyscy taksówkarze we
Flandrii muszą posiadać profesjonalny certyfikat (poziom B1), który otrzymują po zdaniu egzaminu
z języka niderlandzkiego.
Pod naciskiem federacji zrzeszającej taksówkarzy posiadanie
certyfikatu zostało przełożone na
koniec tego roku, ale stowarzyszenie taksówek GTL, uważa, że
wymagania nadal są zbyt wysokie.
Problem mają przede wszystkim
kierowcy z Brukseli, z których wielu należy do korporacji flamandzkich. Na co dzień porozumiewają
się przede wszystkim w języku
francuskim, niderlandzki znają w
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stopniu mniej niż podstawowym,
lub wcale. Istnieje uzasadniona
obawa, że około 80 procent z nich
nie uzyska wymaganego certyfikatu. Poziom B1 jest dość wysoki,
nawet we Flandrii wielu taksówkarzy go nie osiąga.
Dlatego GTL nalega na złagodzenie przepisów i obniżenie wymaganego poziomu B1. Domaga się
także, aby rząd dokonał rozróżnienia między taksówkarzami, którzy
pracują w zawodzie od dłuższego
czasu, a nowicjuszami. W przeciwnym razie korporacje taksówkowe
w Brukseli będą miały poważne
problemy.
„Taksówkarz musi umieć odpowiedzieć na podstawowe pytania.
Nie musi pisać eseju literackiego.
Mam nadzieję, że wkrótce dojdziemy do porozumienia, bo inaczej
wielu kierowców wkrótce nie będzie mogło już wykonywać swojej
pracy – mówi przedstawiciel GTL.
vrt.be

Uchodźcy muszą
nauczyć się
niderlandzkiego
– Jeśli nie chcesz się uczyć niderlandzkiego, to nie masz czego
tu szukać – powiedział Donner
Rousseau, lider flamandzkiej
partii socjalistycznej sp.a, pytany
o uchodźców, którzy przyjeżdżają
do Belgii. – Musimy im pomóc w
nauce języka i w znalezieniu odpowiedniej pracy. A także podkreślać, że prawo jest zawsze ponad
religią”.
Zapytany o to, czy jeśli uchodźca
nie będzie się chciał uczyć niderlandzkiego, to powinien zostać
odesłany, odpowiedział, że „to
wydaje się oczywiste”. Podkreślił
jednocześnie, że jest zwolennikiem „ludzkiej” polityki wobec
uchodźców, ale powinny również
obowiązywać jasne zasady.

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

18

Antwerpia po polsku

– Nie chodzi mi wcale o bardziej
restrykcyjną politykę migracyjną.
Chodzi mi tylko o tych uchodźców,
którzy nie chcą się uczyć niderlandzkiego – zapewniał. Belgia powinna pomagać ludziom uciekającym przed „bombardowaniami i
wojną”, ale według niego powinno
się też zadbać o to, by migranci
nie „musieli się decydować na niebezpieczne przeprawy”. Dlatego
powinno się im pomagać przede
wszystkim „w ich własnym regionie”, powiedział lider flamandzkich socjalistów.
niedziela.be

Ponad 10 000 spraw
karnych toczy się od
ponad dziesięciu lat
Dokładnie 10 126 spraw dotyczących wszelkiego rodzaju przestępstw, rozpoczęto w 2009 roku
lub wcześniej i nadal nie zostały
one zamknięte – wynika z ostatnich danych Belgijskiej Rady
Prokuratorów Generalnych.
Jeden z tych przypadków dotyczy
byłego kierownictwa banku Fortis
oskarżonego o oszustwa. Zarzuty
uległy przedawnieniu. Z ponad 10
000 starych spraw karnych, 8556
jest co najmniej tak starych, jak
sprawa Fortis, która rozpoczęła
się jesienią 2008 roku.
Aż 2650 toczących się spraw karnych sięga lat 90. Jedną z nich jest
duża sprawa o oszustwo z udziałem grupy tekstylnej Beaulieu,
której historia sięga 1990 roku. Do
tej pory sprawa nie trafiła jeszcze
do sądu i dopiero teraz obie strony
zawarły ugodę.
hln.be
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Belgijscy kierowcy
najbardziej
opodatkowani
w Europie
Według francuskiego
Automobile Club (ACA) jedna czwarta pieniędzy wydatkowanych w takiej czy innej
formie na użytkowanie auta
trafia do państwowej kasy.
Płaci się przy zakupie samochodu, za paliwo (w tym
różne podatki ukryte w cenie paliwa), naprawę auta, za przejazd autostradą, za wydanie dokumentu
prawa jazdy, za opłaty drogowe,
ubezpieczenie, rejestrację samochodu itd.
Pierwsze miejsce wśród najbardziej opodatkowanych kierowców w Europie zajmują Belgowie.
Gdyby podzielić płacone podatki
i akcyzy na liczbę samochodów
w danym kraju, to najwięcej na
kierowcach samochodów średnio
zarabia właśnie Belgia. Każdy posiadacz samochodu na swoje auto
wydaje średnio w formie różnych
opłat i podatków 3536 euro. Na
drugim miejscu jest Austria (2930
euro), następnie Francja (2619
euro). Na oleju napędowym najwięcej zarabia Wielka Brytania,
Włochy i Belgia (Polska na miejscu 21).
ouest-france.fr

w Antwerpii do Gravensteen w
Gent, z przystankami w różnych
miejscowościach z zamkami.
vrt.be

Ilu Polaków
mieszka w Belgii?
W 2018 roku w Belgii oficjalnie
mieszkało 95,9 tys. osób polskiego
pochodzenia – wynika z danych
Brukselskiego Instytutu Statystyk
i Analiz (BISA). Jeśli brać pod uwagę narodowość w chwili narodzin,
to osoby polskiego pochodzenia
stanowiły w 2018 r. siódmą największą mniejszość narodową w
Belgii. Najwięcej było osób, które
w chwili narodzin miały narodowość marokańską (332 tys.), włoską (279 tys.), francuską (212 tys.),
holenderską (185 tys.), turecką
(160 tys.) i rumuńską (100 tys.).

Są zamki nad Loarą,
będą zamki nad Scheldą
„Van Steen tot Steen” to projekt
Toerisme Vlaanderen, mający
na celu modernizację zamków
w Bornem, Kruibeke i Laarne.
Intencją jest, aby w ciągu dwóch
lat można było odwiedzić różne zamki
wzdłuż Scheldy.
Trochę tak, jak
trasa francuskich
zamków nad
Loarą. Trasa ma
prowadzić od Steen

W ciągu kilkunastu lat liczba osób
polskiego pochodzenia zameldowanych w Belgii uległa potrojeniu.
Przed wejściem Polski do UE w
2004 r. wśród dziesięciu najliczniejszych mniejszości narodowych w Belgii nie było Polaków.
W 2005 roku w Belgii mieszkało
33,3 tys. osób polskiego pochodzenia, a później z roku na rok
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liczba ta szybko rosła: w 2010 r.
przekroczyła 60 tys., w 2013 r. 80
tys., a w 2015 r. 90 tys. Wśród osób
polskiego pochodzenia w 2018 r.
było więcej kobiet (53 tys.) niż mężczyzn (43 tys.).

Najwięcej osób polskiego pochodzenia mieszka we Flandrii.
Polaków jest tam ponad 52 tys. i
tylko Holendrzy, Marokańczycy
oraz Turcy stanowią w tej części
kraju większe mniejszości narodowe. Z kolei w Brukseli osób
polskiego pochodzenia mieszkało
w 2018 r. 29 tys. Osoby polskiego
pochodzenia były tam szóstą naj-

większą mniejszością narodową.
W Walonii osób polskiego pochodzenia jest stosunkowo niewiele
(14 tys. w 2018 r.).
niedziela.be

Ilu pasażerów jest
w pociągu?
Nowa aplikacja NMBS
W połowie września NMBS
uruchomiło nową aplikację na
smartfony, z kolorowymi kodami pokazującymi liczbę
pasażerów w danym pociągu. „Podróżni mogą
skorzystać z aplikacji i
na przykład, wsiąść do
następnego pociągu,
gdy zobaczą, że pierwszy jest już zapełniony”
– powiedział rzecznik
NMBS. Liczbę pasażerów w pociągu rejestrować będą konduktorzy,
po czym informacja ta
pokaże się w aplikacji.
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Od 5 października w pociągach
może zrobić się tłoczno, ponieważ
od tego dnia mieszkańcy Belgii
będą mogli korzystać z „Hello
Belgium Railpass”, bezpłatnego
biletu kolejowego na 12 przejazdów pociągiem.
standaard.be
Opracowała:
Karolina Morawska
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Nowe graffiti w Merksem
Antwerpia to bez wątpienia miasto street artu, w każdej dzielnicy znajdziemy ciekawe
murale i ciągle powstają nowe. Niektóre są zabawne i wesołe, inne są smutne, czasem
poważne i zmuszają do refleksji.

Wiele dzieł street artu powstało w
Antwerpii nie tylko dlatego, że artyści mieli taką wizję, ale dlatego,
że street art. – jak każda inna forma sztuki – jest też zaangażowany społecznie. W lipcu powstała
nowa galeria murali na świeżym
powietrzu w Merksem. Podpory
wiaduktu przy ulicy de Vaartkaai
wzdłuż Kanału Alberta już nie są
szare, bure i nudne, ale bardzo
kolorowe.
Pojawiły się na nich murale dotyczące natury, czyli rośliny i zwierzęta, bo taki był temat przewodni
tego projektu. Wielu kierowców
zatrzymuje się teraz, aby popa-

trzeć z bliska, a niektórzy robią
zdjęcia. Ale nie wszyscy wiedzą,
dlaczego właśnie tu powstały te
murale.
To nie są zwykłe murale, to murale, które zostały stworzone przez
różnych artystów dla Julie Van
Espen – która zginęła w tym miejscu w zeszłym roku – i dla wszystkich ofiar przemocy seksualnej.
23-letnia studentka Julie Van
Espen zaginęła 4 maja 2019 roku.
Jechała rowerem na spotkanie z
przyjaciółmi, ale nie dotarła na
miejsce. Jej telefon milczał, nikt
jej nie widział i nikt nie wiedział,

co się z nią stało. Rozpoczęły
się poszukiwania zaginionej.
Poszukiwano świadków, którzy ją
widzieli, a każda informacja, która się pojawiała, była dokładnie
sprawdzana, bo do końca wszyscy
wierzyli, że Julie się odnajdzie cała
i zdrowa.
Niestety, dwa dni później 6 maja 2019 odnaleziono jej ciało w
Kanale Alberta w Antwerpii.
Śledztwo wykazało, że Julie została zamordowana przez 39-letniego
recydywistę Steva Bakelmansa,
który gdy ją zobaczył, postanowił
ją zgwałcić. Zaatakował ją i ściągnął z roweru a gdy walczyła i się
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broniła, bił i dusił aż przestała się
ruszać. Ciało dziewczyny wrzucił
do Kanału Alberta. Okazało się, że
sprawca był już wcześniej karany
za gwałt i inne przestępstwa.
Wszystko wydarzyło się w dzień
na drodze rowerowej w odludnym
miejscu. Zazwyczaj jest tu pusto,
czasem ktoś przejedzie rowerem,
można tu też spotkać biegaczy. Po
morderstwie Julie władze miasta
postanowiły ten teren uczynić bezpieczniejszym i przyjemniejszym
dla rowerzystów oraz pieszych.
W tym celu podjęto szereg działań,
m.in. zainstalowano dodatkowe
oświetlenie i kamery monitoringu
miejskiego. Posprzątano dokładnie teren przy ulicy: usunięto
nielegalnie wyrzucone śmieci,
przycięto zieleń i posadzono wieloletnie kwiaty cebulowe, a niedługo zostaną ustawione ławki.
Morderstwo studentki Julie Van
Espen było wydarzeniem, które
poruszyło i zbulwersowało opinię
publiczną w Antwerpii; i to tak
bardzo, że zorganizowano marsz

milczenia, w którym udział wzięło ponad 15 tys. osób. Tłum przeszedł w ciszy głównymi ulicami
Antwerpii w proteście przeciwko
przestępstwom na tle seksualnym,
bo śmierć młodej, zdolnej i bardzo
lubianej kobiety to była bezsensowna śmierć.
Jednym z artystów, którzy realizowali projekt w Marksem był
znany flamandzki artysta street
artu o pseudonimie SMOK, który już ponad 30 lat tworzy graffiti
na całym świecie. Namalował on
kolorowe ptaki i kwiat piwonii, bo
to był ulubiony kwiat Julie. Dla zainteresowanych jego twórczością
link do strony artysty: smok.im.
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Historie ukryte
w belgijskich zamkach
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.
Zapraszam do odwiedzenia najbardziej znanych w Belgii zamków, pełnych wyjątkowych historii.

Kasteel Van Gaasbeek –
najbardziej romantyczny
zamek w Belgii
Zamek Gaasbeek znajduje się w
miejscowości o tej samej nazwie,
w gminie Lennik w Brabancji
Flamandzkiej, zaledwie 12 kilometrów od centrum Brukseli.

Trochę historii
Wzniesiony został w średniowieczu, około 1240 roku. Zbudowany
na polecenie pierwszego właściciela Godefroida de Louvain, stał
się warowną budowlą obronną,
otoczoną fosą i trzema wielkimi
stawami. Miał chronić ówczesne
księstwo Brabancji przed atakami ze strony hrabiów Flandrii i
Hainaut.

wraz z przyległymi 17 wioskami w
1565 roku i cieszył się nią niecałe
trzy lata.
W tamtych czasach znaczna część
mieszkańców Flandrii była protestantami. Szalała inkwizycja,
kościół katolicki masowo nawracał i karał heretyków. Lamoral
nie godził się na prześladowania
protestantów i przeciwstawił się
jednemu z kardynałów. Został
aresztowany, jako żołnierz służący Hiszpanii oskarżony o zdradę,
i stracony przez ścięcie głowy na
brukselskim Grand Place. Jego
majątek skonfiskowano, a żona
trafiła do zakonu. Tragiczna historia Lamorala stała się inspiracją
dla wielu artystów i pisarzy epoki
Romantyzmu.

W 1388 roku, w odwecie za zamach na jednego z brukselskich
książąt, który przeprowadzili hrabiowie Gaasbeek, warownia została zniszczona. Odbudowa trwała
przez wiele dziesięcioleci.

Burzliwa historia regionu odcisnęła na zamku swoje piętno. Pod
koniec XVII wieku francuskie wojska prawie całkowicie zniszczyły
budynek.

W historii zamku znacząco zapisał się jeden z jego właścicieli Lamoral d’Egemond, książę
Gavre, gubernator Flandrii i
Artois, rycerz Złotego Runa, służący także w armii hiszpańskiej, co
poniekąd stało się przyczyną jego
tragicznej śmierci. Pochodził z bardzo bogatej i wpływowej rodziny
holenderskiej. Zakupił posiadłość

W drugiej połowie XVIII wieku zamek przeszedł w ręce markiza o
nazwisku Visconti. Paul Arconati
Visconti był z pochodzenia
Włochem. Na co dzień mieszkał i
pracował w Brukseli, przez kilka
lat pełnił też funkcję burmistrza
tego miasta. Odziedziczony zamek
Gaasbeek traktował jak letnią rezydencję.

Markiz miał opinię ekscentryka,
był zagorzałym zwolennikiem
Napoleona. Jego pasją były dalekie
podróże. Zamek uczynił miejscem
spotkań ludzi kultury i sztuki oraz
intelektualistów. Gromadził przepisy kulinarne i różnorakie receptury medyczne, które można
zobaczyć zwiedzając zamek.
Po jego śmierci majątek odziedziczył bratanek Giuseppe Arconati
Visconti, następnym właścicielem
został ostatni potomek tej włoskiej
rodziny szlacheckiej Gianmartino
Arconati Visconti, który poślubił
Marie Peyrat. I tu rozpoczyna się
ostatnia część historii zamku.

Paryski Kopciuszek,
czyli ostatnia markiza
w zamku Gaasbeek
„Moje życie było bajką” – mówiła
Marie Arconati Visconti. Urodziła
się w Paryżu w biednej rodzinie,
w której wciąż brakowało pieniędzy. Jak wspominała po latach, w
dniu ślubu miała tylko jedną sukienkę i jedną parę butów. Żądna
wiedzy brała udział w bezpłatnych
zajęciach na paryskiej Sorbonie i
Ecole des Chartes. Interesowała
się polityką.
W pewnym momencie życia, na
jej drodze stanął jedyny syn bogatej włoskiej rodziny Ginamartino
Arconati Visconti. Zakochał się
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Ilustracja: Julia Stępień, studentka grafiki

w Marie, ale małżeństwo z osobą niższego stanu dla rodziny
Ginamartino byłoby mezaliansem. Dopiero po śmierci rodziców
34-letni wówczas markiz poślubił
pełną temperamentu Francuzkę.
Marie Arconati Visconti miała 32
lata, kiedy w 1873 roku została
żoną Gianmartina. Małżeństwo
trwało zaledwie dwa lata. Markiz
zmarł prawdopodobnie na chorobę weneryczną.
W wieku trzydziestu czterech
lat Marie została wdową i ostatnią właścicielką zamku, który
odziedziczyła po śmierci męża.
Została spadkobierczynią nie tylko Gaasbeek i okolicznych posiadłości. Odziedziczyła także pałac
w Mediolanie, pałac w Firenze,
zamek w Lombardii, wspaniałą
willę nad jeziorem Como i bagatela 17 milionów franków w złocie.
Znaczną część fortuny wydała na
odbudowę zamku.

Zafascynowana historią i sztuką,
stworzyła wraz z architektem bajkowy zamek w stylu neorenesansowym, który przyozdobiła imponującą kolekcją dzieł sztuki. Dla
podkreślenia średniowiecznego
pochodzenia budowli dobudowano wieże, baszty z otworami strzelniczymi i częściowo zachowano
gotyckie elementy we wnętrzu
posiadłości. Z kolei nowopowstałe skrzydło zamku i dziedziniec
nawiązują do architektury renesansowej.
W swojej posiadłości markiza
organizowała salony polityczne,
zapraszała literatów i artystów,
otaczała się grupą adoratorów i
była jak na tamte czasy bardzo
„wyzwoloną” kobietą.
Była też zagorzałą antyklerykałką,
dlatego w zamku nie zbudowano
kaplicy, ani żadnego innego miejsca przeznaczonego na modlitwę.

Marie zdecydowała, że po swojej
śmierci zamek Gaasbeek przejdzie na własność państwa belgijskiego w hołdzie dla waleczności
i nieustępliwości jego obywateli
w czasie I wojny światowej. I tak
się stało. W 1923 roku pieczę nad
zamkiem objęło państwo, a w 1980
roku Wspólnota Flamandzka.

Zwiedzanie
Zamek położony jest pośrodku 50-cio hektarowego parku.
Przechadzając się parkowymi
alejkami warto zajrzeć do przepięknych pałacowych ogrodów,
obejrzeć kaplice św. Gertrudy i
pawilon z unikatowym sufitem
ozdobionym stiukiem.
Z zamkowego parku rozpościera
się wspaniały widok na rezydencję.
Wyjątkowy klimat tego miejsca
tworzą pawie. Przechadzają się
majestatycznie po zamkowych
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dla dzieci i dorosłych. Szczegóły
na stronie: kasteelvangaasbeek.be

Ciekawostki
Spencer Tunick to amerykański
fotograf, który zasłynął fotografiami tłumów nagich ludzi. W
2011 roku, w ramach happeningu
„Śpiące Piękności”, w ogrodach
zamku Gaasbeek sfotografował
800 ochotników płci obojga, którzy zrzucili ubrania i stoczyli bitwę
na poduszki.
www.kasteelvangaasbeek.be

ogrodach, a zwiedzający mają wrażenie, że przenieśli się w czasie.
Zwiedzanie zamku zaczyna się
od sali prezentującej portrety kolejnych właścicieli. Rzucają się w
oczy bezgłowe manekiny nawiązujące do okrutnej śmierci księcia Lamorala. Zwiedzający mogą
podziwiać wspaniały wystrój, imponującą kolekcję dzieł sztuki, a
także liczne eksponaty pokazujące przeszłość zamku.
Większa część eksponatów została zakupiona przez Marie.
Wnętrze i wystrój nawiązują do
XVI wieku. Można zobaczyć pokoje z rzeźbionymi meblami ozdobione niesamowitymi gobelinami z
Flandrii, różnorodne
przyrządy astronomiczne, arrasy, złotą
i srebrną zastawę, a
także liczne pamiątki
z podróży.

Gianmartino był zafascynowany
Wschodem, a na wyprawy zabierał ze sobą malarza (co było
wówczas bardzo popularne), aby
ten uwieczniał na płótnie wojaże markiza. Ten zachwyt kulturą
wschodu widać w zamku w wielu
miejscach.
Prywatny apartament Marie obejmujący pokój gościnny, sypialnię
i komfortową, marmurową łazienkę z eleganckimi rzeźbami z lustrami i wanną, jest imponujący i
znacząco różni się od pozostałych
wnętrz. Widać tu zamiłowanie
markizy do luksusu.
Oprócz zwiedzania, w zamku organizowanych jest wiele atrakcji

Wśród licznych portretów wyróżnia się
„Portret Gianmartino
Arconati Visconti na
wielbłądzie” przedstawiający młodego
markiza w czasie
jednej z jego wypraw
na Bliski Wschód. Łazienka Marie, www.historiek.net

W 2018 roku rząd Flandrii rozpoczął poszukiwanie dozorcy zamku
Gaasbeek. Do jego głównych obowiązków miało należeć karmienie
pawi, opuszczanie zamkowych
flag oraz przebywanie w zamku
wieczorami i w nocy. Dozorca nie
otrzymywałby wynagrodzenia za
swoją pracę, za to miał możliwość
zamieszkania w trzypokojowym
apartamencie, znajdującym się
nad głównym wejściem do zamku.
Pomimo braku wynagrodzenia,
oferta rządu flamandzkiego wzbudziła duże zainteresowanie. Do
objęcia posady kustosza zgłosiło
się 300 chętnych, z których tylko 98 spełniało kryteria. Wśród
chętnych znaleźli się nie tylko
Belgowie, ale i także wielu obcokrajowców, w tym Rosjanie czy
Filipińczycy. Ostatecznie kustosz
został wybrany.
Na koniec dodam, że wioska Gaasbeek, w której
znajduje się zamek, i w
której mieszka zaledwie
300 osób, została wybrana
jedną z 50 najładniejszych
wiosek we Flandrii.
Agnieszka Buniowska
Źródła:
historiek.net, womanuntamed.com, poznaj-swiat.pl,
turystyka.wp.pl,
polacyzagranica.eu
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Przegląd prasy polskiej
Jazda bez prawa jazdy
Na tę zmianę czekało miliony
kierowców. Już nie będzie problemu, w którym plecaku, torebce,
spodniach czy kurtce zostawiliśmy dokumenty. Od 5 grudnia nie
będzie już obowiązku wożenia ze
sobą prawa jazdy. Każdy kierowca
będzie mógł mieć je w swoim telefonie. Jazda bez prawa jazdy stanie
się w Polsce legalna i nie będzie
groziła mandatem.
Zamiast wozić przy sobie dokument, będzie można skorzystać
z aplikacji mObywatel na smartfona, która zawiera m.in. informacje o pojeździe czy ubezpieczeniu.
Oprócz wirtualnego dokumentu
będzie można skontrolować liczbę
punktów karnych. Aplikacja może
się przydać np. podczas stłuczki,
gdy konieczna będzie wymiana
danych.
Jak będzie wyglądała weryfikacja
dokumentów podczas kontroli?
Policjant poprosi o podanie danych osobowych i wprowadzi je
do Centralnej Ewidencji Pojazdów.
System wyświetli funkcjonariuszowi informacje, w tym nasze zdjęcie
czy adnotację o tym, czy nie mamy
zatrzymanych uprawnień.
Inne postępowanie będzie także
przy zatrzymywaniu prawa jazdy np. za przekroczenie prędkości
o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Policjant nie zabierze nam
bowiem już fizycznie dokumentu,
a „zablokuje” go przez Centralną
Ewidencję Kierowców. Przy odzyskiwaniu uprawnień oszczędzimy
sobie natomiast zbędnego podróżowania po urzędach.
Brak obowiązku wożenia przy sobie prawa jazdy jest jednym z elementów pakietu deregulacyjnego,

www.gov.pl

który 14 sierpnia został przyjęty, a
niespełna 2 tygodnie później podpisany przez prezydenta Andrzeja
Dudę.
autokult.pl

Sześciolatki w Polsce
świetnie obsługują
smartfona, ale nie
umieją wiązać butów
Dzieci w coraz młodszym wieku
zaczynają korzystać z urządzeń
elektronicznych, np. smartfonów
i tabletów. Prowadzi to do tego,
że nawet 75 proc. sześciolatków
sprawnie posługuje się nowymi
technologiami, podczas gdy
tylko 9 proc. umie dobrze
zasznurować buty.
„To trochę obrazuje,
jak może wyglądać
rzeczywistość, kiedy
nie zajmiemy się obszarem równowagi
między życiem
dzieci offline a
życiem online” –
uważa psycholog
Marta Wojtas z
Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę.
Ekspertka zwróciła
też uwagę na fakt, że
coraz więcej młodych
ludzi jest uzależnio-

nych od internetu. Badania, które
Fundacja przeprowadziła kilka lat
temu, pokazują, że problem ten w
dużym nasileniu występuje u 1,5
proc. młodych ludzi. Z kolei 12
proc. już wykazuje przynajmniej
kilka objawów nadużywania internetu.
Specjalistka podkreśliła, że nadmierne korzystanie z urządzeń
ekranowych może prowadzić do
słabszego rozwoju umiejętności poznawczych, problemów z
koncentracją uwagi, trudności
w kontaktach społecznych oraz
radzeniu sobie z emocjami.
Wpływa też negatywnie na
zdrowie oraz rozwój układu nerwowego – powoduje nadmierną stymulację,
co w konsekwencji może
prowadzić do uzależnienia.
PAP

Mandat za
niesegregowanie
śmieci
Na początku września
weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w
sprawie wykroczeń, która
uprawnia strażników straży miejskich i gminnych
do nakładania grzywien w
drodze mandatu karnego.
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Nowe przepisy przewidują, że
strażnik miejski (gminny) ma prawo nałożyć mandat do 500 zł na
osobę, która nie złożyła deklaracji
śmieciowej (na jej podstawie ustala się wysokość opłaty za wywóz
śmieci). Takiej samej kary może
się spodziewać mieszkaniec gminy, który skłamał w deklaracji, by
płacić mniej za wywóz odpadów,
np. podał, że pod danym adresem
mieszkają dwie osoby, a w rzeczywistości jest ich pięć.
Mandat czeka także osobę, która
zadeklarowała, że założy kompostownik, a tego nie zrobiła albo go
posiada, ale z niego nie korzysta,
a płaci mniej za odpady.
„Takie mandaty mogą być jakąś dolegliwością dla właścicieli domów
jednorodzinnych. Łatwo bowiem
udowodnić, że nie segregują odpadów lub nie płacą za ich wywóz.
W wypadku mieszkańców bloków
jest to nierealne. W każdym budynku naszej spółdzielni mieszka od 500 do 1000 osób, jak więc
udowodnić konkretnej osobie, że
nie segreguje. Przecież nikt nie zatrudni babci śmietnikowej ani nie
zamontuje całodobowego monitoringu przy śmietniku” – ocenia z
kolei Dariusz Śmierzyński, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej Ruda
w Warszawie.
polsatnews.pl

Niska ocena polskiej
służby zdrowia
Zaledwie 38% polskich pacjentów
wyraziło zadowolenie z systemu
opieki zdrowotnej – wynika z najnowszego raportu STADA Health
Report 2020 – co stawia Polskę na
trzeciej od końca pozycji pośród
wszystkich 12 ankietowanych krajów. Przy średniej europejskiej wynoszącej 74% mniej zadowoleni ze
swojej służby zdrowia od Polaków
okazali się tylko Serbowie i
Rosjanie.

październik 2020

Tylko 5% polskich pacjentów jest
„bardzo zadowolonych” z jakości
usług świadczonych w ramach
systemu opieki zdrowotnej, a nieco ponad połowa – bo 51% – jest
„ogólnie zadowolona”. Jeden na
dziesięciu Polaków (10%) był „bardzo niezadowolony”. Za największe problemy w systemie zdrowotnym w Polsce uznano niechęć do
nowych technologii oraz braki
kadrowe.
Rośnie natomiast wśród Polaków
świadomość przyjmowanych leków. 67% polskich pacjentów szuka informacji dotyczących leków
w ulotce dla pacjentów (67%) i
na stronach internetowych producentów (21%). Przy średniej
europejskiej, wynoszącej w tym
przypadku 14%, stawia to Polskę
na drugim miejscu wśród objętych badaniem krajów, zaraz po
Finlandii (30%). Przy czym polscy
pacjenci znacznie rzadziej szukają informacji na temat leków u
samych lekarzy czy farmaceutów.
Nieco ponad 52% Polaków uznaje
konsultację z lekarzem lub farmaceutą za niezbędną w procesie leczenia znanych im dolegliwości. W równym
stopniu dotyczy
to leków dostępnych wyłącznie
na receptę, w aptece oraz w wolnej
sprzedaży.
28% ankietowanych zadeklarowało, że
przyjmuje
wyłącznie
leki przepisane
przez lekarza, a
niewiele
mniej – bo
26% – w pełni

ufa lekom dostępnym bez recepty,
które są ich pierwszym wyborem
w samodzielnym leczeniu. Jedynie
5% respondentów przyznało, że nie
ufa suplementom diety, dodając
przy tym, że nie powinny one być
dostępne w aptekach.
PAP

Uprzejmie proszę
o zwolnienie dziecka
z COVID-19
Im dłużej trwa pandemia, tym
więcej widać „covidosceptyków”
odmawiających stosowania się do
rządowych restrykcji, w tym do
nakazu zasłaniania ust i nosa. Do
tej pory walczyli głównie o wolne
od maseczek zakupy w Ikei, ale z
początkiem roku szkolnego coraz
więcej rodziców zaczyna składać
oświadczenia o wyłączeniu ich
dzieci z reżimu sanitarnego.
Rodzice przynoszą do szkoły
oświadczenia, w których tłumaczą, że nie wierzą w koronawirusa,
więc nie zgadzają się, by ich dziecko nosiło maseczki i miało mierzoną temperaturę, lub było zmuszane do mycia rąk. Dyrektorzy są w
kropce, bo przepisy w tej materii
nie są majstersztykiem techniki
legislacyjnej.
Resort edukacji nie ma wątpliwości, że oświadczenia
rodziców o wyłączeniu dzieci spod koronawirusowego reżimu są bezprawne.
Wątpliwości co do przepisów
ma natomiast rzecznik praw
obywatelskich.
Brak dbałości o bezpieczeństwo i dobro dziecka to z kolei alarmujący sygnał dla szkoły
– może ona w takim
przypadku wystąpić
do sądu o wgląd w sytuację rodziny. Samo
nienoszenie maseczki
w przypadkach wyma-
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PRACOWNIA
TERAPEUTYCZNA

WWW.ADRIANAKWIATKOWSKA.BE
SESJE ONLINE DOSTĘPNE
Z KAŻDEGO MIEJSCA
NA ŚWIECIE

Wojtek Pałac

SKUTECZNA
TERAPIA
DLA PAR

INDYWIDUALNE
KONSULTACJE
MAŁŻEŃSKIE

Bezpieczeństwo

Profesjonalizm

Efektywność

Moi klienci mówią,
że czują się
"zaopiekowani".
Ich problemy są w
najlepszych rękach

Pracuję tylko
sprawdzonymi i
fachowymi
metodami

Pomagam pokonać
konkretne problemy.
Dzięki temu odzyskasz
zadowolenie ze
związku

Zadzwoń lub napisz, aby dowiedzieć się więcej

Zdrożeją
„małpki”, cola
i energetyki
1 stycznia 2021 roku
zdrożeją: alkohol w
małych butelkach i
słodzone napoje – cola, sprite, oranżady.
Droższe będą także
wszystkie energetyki. W myśl przyjętych
założeń ustawa ma
służyć stymulowaniu
wyborów prozdrowotnych konsumentów poprzez nałożenie opłaty
na dwie kategorie produktów.

Dostarczam profesjonalną,
pełną zaangażowania pomoc
oraz wiedzę na temat rozwoju
i wychowania dzieci.
ZADZWOŃ I SPRAWDŹ
OFERTĘ

+32 465 37 88 90
ADRIANA ANNA
KWIATKOWSKA
Terapeutka
Trener rodziny

+48 485 653 204
kontakt@wojtekpalac.pl
www.wojtekpalac.pl

ganych w rozporządzeniu to wykroczenie, za które grozi 500 zł
grzywny, nie odpowie jednak za
nie oczywiście dziecko, któremu
rodzić kazał nie przestrzegać przepisów.
prawo.pl

PASJA
SKUTECZNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE

Pierwszą stanowią napoje z dodatkiem cukrów, będących monosacharydami lub disacharydami,
środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje
słodzące, kofeiny, tauryny.
Do drugiej zaliczają się napoje
alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej
napoju nieprzekraczającej 300 ml. Potocznie nazywane są „małpkami”,
są niezwykle popularne
w Polsce.
Do budżetu trafi jednak
w 2021 roku 3 miliardy
zł ekstra.
„Przy okazji” ustawa
wprowadza też opłatę
za alkohol w butelkach
do 300 ml. Wynosić
ma ona 25 zł od litra
stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w

opakowaniach o objętości do 300
ml. „Setka” 40-procentowej wódki
zdrożeje o 1 zł, „setka” 30-procentowej wódki smakowej o 75 gr, a
wino w butelce 250 ml o 88 gr.
Nowy podatek cukrowy ma się
składać z opłaty stałej i zmiennej.
Opłata stała ma wynosić 50 gr za
litr napoju z dodatkiem cukru
lub słodzika i 10 gr za litr napoju
z dodatkiem substancji aktywnej
(kofeina lub tauryna). Zaś opłata
zmienna 5 gr za każdy gram cukru
powyżej 5 gramów/100 ml.
wprost.pl
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Z życia polskiej szkoły
W szkolnych ławkach po wakacjach
Jest nam niezmiernie miło powitać wszystkich Uczniów, po przerwie wakacyjnej, w naszych szkolnych murach. Nasza radość jest tym większa, że udało się
nam spotkać z Wami „twarzą w twarz”. Po letnim odpoczynku, pełni zapału i
energii, rozpoczynamy ten nowy, bez wątpienia trudny rok szkolny. Jesteśmy
pewni, że razem, stosując się do zaleceń sanitarnych, obowiązujących w czasie
pandemii, w dobrym zdrowiu i humorze będziemy uczyć się języka polskiego
i wiedzy o Polsce oraz realizować ciekawe projekty, pogłębiające wiedzę o
naszej Ojczyźnie.
Rodziców z kolei zachęcamy do kontaktu z nami poprzez Dziennik
Elektroniczny Mantica lub za pomocą poczty elektronicznej czy telefonu. Choć
na terenie szkoły mogą przebywać jedynie Uczniowie, stale pozostajemy do
Państwa dyspozycji:

✆

✉

Kontakt telefoniczny sekretariat: tel. +32 489 37 77 14
Kontakt stały z kierownikiem SPL: tel. +32 3 2269212, gsm: +32 475 96 51 58
email: szkolapolska.antwerpia@outlook.com
oraz poczta elektroniczna w dzienniku elektronicznym.

Narodowe Czytanie 2020
Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję
Narodowego Czytania, organizowaną pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. 5 września nasi licealiści, uczęszczający do grupy wiekowej, czytali jeden z najznamienitszych
dramatów polskiego romantyzmu – „Balladynę” Juliusza
Słowackiego. Wciągająca, pełna czarów i baśniowych elementów opowieść o siostrach – Alinie i Balladynie, wywołała ich
zainteresowanie i stała się podstawą do klasowej debaty na
temat tego, co jest dobre a co złe, co jest prawdziwą wartością
w życiu.
W obecnym roku, ze względu na wymogi bezpieczeństwa, Narodowe Czytanie odbyło się w węższym niż
zazwyczaj gronie i nadano mu formę nagrania. Można je obejrzeć na szkolnym Facebooku.
Zapraszamy!

PSS u Rudej

Polski Sklep
PSS
u Spożywczy
Rudej
Carnotstraat 104, 2060 Antwerpia

Polski Sklep Spożywczy

l dostawa swieżych warzyw
Carnotstraat
2 razy w tygodniu 104, 2060 Antwerpia
l dostawa
świeże wyroby
garmażeryjne
l
swieżych
warzyw
l 2szeroki
razy wasortyment
tygodniu chemii
l świeże
wyrobyi kosmetyków
garmażeryjne
gospodarczej
l
l szeroki
wędlinyasortyment
wiejskie chemii
gospodarczej
z Podkarpaciai kosmetyków
i Podlasia
l wędliny wiejskie
l kącik zielarski
z Podkarpacia i Podlasia
l kącik
program
lojalnościowy
l
zielarski
- zbieraj pieczątki
i skorzystaj
l program
lojalnościowy
z 20% rabatu
- zbieraj
pieczątki i skorzystaj
z 20% rabatu

Sklep czynny codziennie
codziennieod
od990000do
do20
200000
www.facebook.com/pssurudej
www.facebook.com/pssurudej
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Dyspraksja. Co to takiego?
Uwaga! Poniższy wpis jest opisem prywatnych doświadczeń i spostrzeżeń autorki,
a nie publikacją medyczną. Z pytaniami i wątpliwościami radzę udać się do lekarzy
i specjalistów.
Dyspraksja to inaczej upośledzenie koordynacji ruchowej, syndrom niezgrabności ruchowej, dysfunkcje neurorozwojowe.
Dziwnie brzmi? Zapewniam was,
że jeszcze dziwniej się objawia, a
najgorsze, że dla wielu osób (w
tym nauczycieli, rodziców a nawet lekarzy) to często powód do
drwin, podśmiechiwania, karania
na każdym kroku, a każdy krok
jest dla dyspraktyka trudny.
Poczytajcie i pięć razy się zastanówcie, zanim ciśniecie kamieniem swojej głupoty i ignorancji,
zanim wyrządzicie komuś krzywdę i zniszczycie życie.
Życie z dyspraksją to życie na poziomie hard.

Co to tak naprawdę
znaczy mieć
dyspraksję?
Jak żyje się z
dyspraksją?
Dyspraksja jest wtedy, gdy…
Masz 15 (24, 55, 105) lat, a ciągle
nie potrafisz:
• zasznurować butów,
• posługiwać się jednocześnie
nożem i widelcem,

• złapać piłki,
• rzucić piłką do określonego celu,
• nalać soku do szklanki bez zalania całego stołu,
• rozróżnić lewej ręki (ani nogi)
od prawej,
• stać na jednej nodze,
• przejść prosto po narysowanej
linii,
• kolorować obrazka bez wyjeżdżania za linie,
• panować nad emocjami.

tościowych przedmiotów na
ziemię,
• oblewanie się piciem i brudzenie jedzeniem.

Do twoich wybitnych talentów
należą:
• wpadanie na drzwi, drzewa, latarnie, szafy i ściany,
• spadanie ze schodów, huśtawek, krzeseł, łóżek, a nawet z
tego, z czego teoretycznie spaść
się nie da,
• wpadanie na ludzi,
• wjeżdżanie rowerem w słupy
lub zaparkowane samochody,
• potykanie się o narysowane na
drodze linie, cień lub powietrze,
• potykanie się o własne nogi,
• zrzucanie i upuszczanie różnych mniej lub bardziej war-

Gdy chcesz pokazać kierunek ręką, na pewno uderzysz się przy
tym o coś lub kogoś walniesz.
Gdy stoisz za długo w jednym miejscu, prawdopodobnie się w końcu
przewrócisz.
Powtarzasz za ludźmi pytania na
głos, bo inaczej twój mózg nie zrozumie pytania.

Na rowerze po 10 latach praktyki
jeździsz jak początkujący 3-latek
(samochodem czy motorem lepiej byś nawet nie próbował). Gdy
próbujesz coś podnieść z podłogi,
musisz 5 razy próbować zanim się
uda, nie raz przy tym w coś przydzwonisz albo coś przewrócisz.

Kilka razy pytasz o to samo, a i tak
nie zdążysz zapamiętać odpowiedzi. Nie potrafisz przeczytać tego,
co sam napisałeś.
Nienawidzisz zajęć ruchowych,
sportu i w-f.
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Przechodząc przez jezdnię możesz
wpaść pod auto, bo wydaje ci się,
że auto jest wystarczająco daleko
i jedzie powoli, gdy ono jest blisko
i jedzie szybko.
Twój mózg nie potrafi właściwie
oceniać przestrzeni. Czasem więc
wydaje ci się, że przedmiot nie
zmieści się w danym miejscu, a
gdy spróbujesz go tam umieścić,
okazuje się, że obok jeszcze stanęłyby dwie żyrafy i słoń. Gdy zaś
wydaje Ci się, że w pomieszczeniu
spokojnie zmieścisz słonia, okazuje się że nawet zając by się nie
zmieścił.
Tak obrazowo wygląda codziennie życie dyspraktyków. Proste
dla normalsów czynności, dla
dyspraktyka są rzeczami niewykonalnymi.
U naszej Młodej stwierdzono dyspraksję kilka miesięcy temu po
wielu najróżniejszych badaniach,
jakim została poddana. Ma ona jednak to coś od urodzenia, tylko nie
wiedzieliśmy, że ma. Bynajmniej
nie dlatego, że nie było widać,
tylko, że nie wiedzieliśmy, na co
patrzymy.
Młoda od małego była rozpoznawana jako bardzo hałaśliwe
dziecko. Jednak, jako że jej hałaśliwość była raczej pozytywna (np.
niezmiernie głośny śmiech), nikt
się tym specjalnie nie zajmował.
Zawsze, odkąd pamiętam, miała
wyjątkowy talent do rozbijania

się. Nie było dnia, by nie wróciła
z placu zabaw z informacją (i objawami), że:
• spadłam z huśtawki,
• spadłam ze zjeżdżalni,
• spadłam z ławki,
• przewróciłam się,
• wpadłam na drzewo, na kolegę,
na słup, na kamień, ławkę, kota,
kosz na śmieci… itd., itp.
Długo używała małpiego chwytu
do trzymania kredki, przy czym
ściskała tę kredkę tak mocno, że
prawie soki puszczała.
Któregoś dnia pani w przedszkolu powiedziała, że chyba jeszcze
Młodej się dobrze nadgarstek nie
wykształcił, czy nie wyrobił, bo jak
na sześciolatkę, bardzo źle radzi
sobie z trzymaniem pisadła i rysowaniem linii.
Miała ogromne problemy z opanowaniem jazdy rowerem w wieku
wczesnoszkolnym.
To są zachowania, które z jakiegoś
powodu w tym momencie pamiętam, a które wyraźnie świadczą
o dyspraksji, gdy razem się je zestawi i gdy ma się wiedzę, czym
ta dyspraksja jest. Które to zachowania jednak nie są same w sobie
jakimiś koszmarnym problemem,
o które robi się halo, gdy się je u
dziecka spostrzeże.
Przynajmniej, dopóki dziecko jest
małe. Schody zaczynają się, gdy
dziecko trochę podrośnie i stanie
się nastolatkiem, a niezgrabność
stanie się poważnym problemem.
Co pomyślelibyście bowiem o
nastolatku, który nie potrafi złapać piłki ani nią rzucić porządnie? Fajtłapa! Łamaga! Ofiara losu!
Co pomyślelibyście o nastolatku,
który chodzi czasem się zataczając
i rozkładającym co chwilę ręce na
boki, by złapać równowagę i przewracającym się na równej drodze?
– Naćpany? Pijany?
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Co pomyślelibyście o nastolatku,
który wiecznie chodzi posiniaczony i podrapany? Patologiczna
rodzina?
Bez wątpienia nie mielibyście
dobrego zdania na temat takiego nastolatka i rówieśnicy naszej
Młodej też nie mieli… i dostawało
jej się za to, że jest inna, że jest
dziwna.

Co jest powodem,
że człowiek ma
dyspraksję?
U naszej Młodej prawdopodobnie mała blizna w mózgu, która
też zupełnie przypadkiem została
wykryta, a która powstała jeszcze
w życiu płodowym albo we wczesnym dzieciństwie.
Jednak czasem nie ma żadnego specjalnego powodu. Po prostu taki się człowiek rodzi i już.
Człowiek wszak, wbrew temu co
się niektórym wydaje, nie jest
bynajmniej istotą doskonałą, a
tylko dziwnym efektem ewolucji
pełnym pomyłek architektonicznych i braków technicznych. Co
jeden to lepszy od drugiego.

Czy dyspraksję
można wyleczyć?
Nie. Trzeba nauczyć się z nią żyć,
choć dzięki różnym terapiom i
ćwiczeniom można PONOĆ trochę poprawić swoje umiejętności.
Do tego etapu jednak jeszcze nie
dotarliśmy, zatem nie będę się tu
więcej wymądrzać.
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

.
GARMAZERKA:

- pierogi: różne rodzaje
- kotlety: schabowe, mielone,
de volaille
- gołąbki
- kartacze
- codziennie zupa
- paszteciki
i wiele innych...

POLSKI SKLEP
SPOŻYWCZY

ZAPRASZAMY:
poniedziałek-sobota:
10:00 - 19:00
niedziela: zamknięte

Dostawy dwa razy w tygodniu

Van Breestraat 39, 2018 Antwerpia, gsm 0484 900 756

Sklep Mięsny “GYS” istnieje od 19 czerwca 2020 roku.
Naszą dewizą jest najwyższa jakość oferowanych
wyrobów wraz z kultywowaniem najlepszych
polsko-belgijskich tradycji masarskich.
Oferujemy m.in.: wędliny, wędzonki, półprodukty
kulinarne oraz sałatki. Dzięki wysokiej jakości mięsa,
które dociera do nas ze specjalnej ekologicznej hodowli,
możemy zaoferować oryginalny smak wyrobów. Na
specjalne okazje i życzenie klienta jesteśmy skłonni
zrealizować każde zamówienie.
Zapraszamy!
Pn:
Wt-pt:
Sob:
Niedz.

zamknięte
8.30 - 12.30, 13.30 - 18.00
8 - 15
8 - 12

Gijsbrecht van Deurnelaan 37
2100 Deurne
tel. 0477 86 11 04
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Jesienna chandra
Po dniach wypełnionych słońcem przychodzi jesień. Temperatura spada, a nasze samopoczucie się pogarsza. Jesienna chandra jest okresem przejściowym, dlatego ważne
jest, aby starać się zrozumieć sygnały ostrzegawcze wysyłane przez organizm i próbować minimalizować sezonowe wahania emocjonalne, gdyż jest to pierwszy krok w
kierunku jesiennej depresji.
Jesień to czas, w którym organizm gromadzi energię i powoli
przygotowuje się do
zimy, dlatego w tym
szczególnym czasie nasze ciało oraz psychika
wymagają zwiększonej
troski.
Chandra to stan przygnębienia, któremu
towarzyszy senność,
apatia, znudzenie, zły
humor i ogólna niechęć do jakiegokolwiek działania.
Chłód, padający deszcz i coraz
krótsze dni sprawiają, że trudno
nam wstać z łóżka. Czujemy się
zmęczeni, ospali, smutni i z pesymizmem patrzymy w przyszłość.
Pogarsza się nasze samopoczucie i brak nam zapału do pracy.
Jeśli nie mamy siły wstać z łóżka, lub smutek i przygnębienie
nie pozwalają nam normalnie
funkcjonować, należy udać się
do specjalisty (psychologa bądź
psychiatry), bo sami sobie z tym
nie poradzimy.

Jesienna chandra pojawia się zazwyczaj w październiku lub listopadzie, gdy dni są krótsze i brakuje światła słonecznego. Najczęściej
zapadają na nią kobiety. Jak sobie
radzić z jesiennym przygnębieniem?

skory do produkowania endorfin. Mimo że
jesienna słota nie sprzyja aktywności fizycznej,
nie powinniśmy z niej
rezygnować. Dlatego
zawsze, kiedy mamy
kiepski nastrój udajmy
się na spacer, pobiegajmy albo wsiądźmy na
rower. Nawet krótka
przejażdżka rowerem,
bieganie po parku lub
wizyta na siłowni poprawi nam nastrój. Warto
jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu i korzystać z dziennego światła.

Światło
Gdy świeci słońce, mamy chęci
do życia. Dlatego tak ważne jest,
by jesienią maksymalnie wykorzystać każdy słoneczny promyk.
Spędzajmy dużo
czasu na świeżym
powietrzu i zadbajmy, by zarówno w
domu, jak i w pracy mieć stale odsłonięte okna.

Dobre jedzenie
i odpowiednia dieta
Smaczne jedzenie jest naszym
sprzymierzeńcem w walce z jesienną chandrą. Ma dobry wpływ
na nasze samopoczucie, o ile jest
odpowiednio dobrane. Do jadłospisu należy włączyć nabiał, jaja,
orzechy, warzywa liściaste, ryby,
banany, gorzką czekoladę, rośliny strączkowe, orzechy czy kaszę
gryczaną. Trzeba unikać tłustego,
kalorycznego jedzenia, bo jego
nadmiar może wywołać wyrzuty
sumienia i w rezultacie obniżyć
nasz nastrój. Nie należy rezygnować z warzyw i owoców oraz złożonych węglowodanów. Przyrządzać
ciepłe zupy, które nas rozgrzeją i
dodadzą energii.

Ruch
Podczas aktywności fizycznej nasz
mózg jest bardziej

Relaks
Wieczorem powinniśmy znaleźć godzinę tylko dla siebie.
Aromatyczna kąpiel, lampka wi-

Sposoby na
jesienną chandrę
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Spotkanie z przyjaciółmi
Spotkanie w gronie życzliwych osób, które nas
rozumieją, służą dobrą
radą i w każdej sytuacji
potrafią poprawić nam nastrój, jest nieocenionym
lekarstwem na jesienne
smutki.

na, zapachowa świeczka i książka
mogą zdziałać cuda. Stres pomaga
też łagodzić muzyka. Dlatego kiedy czujemy, że wszystko idzie nie
po naszej myśli, znajdźmy chociaż
chwilę, by usiąść wygodnie w fotelu i posłuchać ulubionej muzyki.

Seks
Działa na nas odprężająco, pobudza wydzielanie endorfin.
Dzięki niemu jesteśmy rozluźnieni, szczęśliwi i czujemy większą
bliskość z kochaną osobą.

Jeśli czujemy, że stres przejął kontrolę nad naszym życiem, warto
zastosować techniki relaksacyjne.
Ćwiczenia oddechowe i joga pomogą nam uporać się ze stresem
i poprawią nastrój.
Sen
Dobry sen to podstawa naszego
funkcjonowania. Niewyspanie
powoduje rozdrażnienie, brak
koncentracji, słabą kondycję i obniżony nastrój. Dlatego trzeba się
wysypiać. Przed położeniem się
do łóżka dobrze jest wypić kubek
melisy lub zażyć delikatne ziołowe, uspokajające leki i oczywiście
wywietrzyć sypialnię.

Kolory
Zadbajmy o kolorowe dodatki w
swoim otoczeniu i garderobie.
Wystarczy kilka drobiazgów w
ciepłych kolorach: torebka, rękawiczki, apaszka, parasol, lakier na
paznokciach, barwne poduszki na
kanapie czy kolorowy kubek do
kawy. No i jedzmy kolorowo, przecież jesień to czas kolorowych warzyw i owoców. Jednym słowem
otoczmy się kolorami.
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Jesienna chandra
a depresja sezonowa
Kiedy jesienna chandra nie mija,
problem staje się poważniejszy.
Być może dopadła nas sezonowa depresja. W przeciwieństwie
do jesiennej chandry ten stan
psychiczny wymaga interwencji
lekarskiej. Dokładne przyczyny
depresji sezonowej nie są znane,
ale za główny powód przyjmuje
się brak słońca i zmianę rytmu
funkcjonowania po wakacjach i
powrocie do obowiązków.
Najczęstsze objawy depresji sezonowej to: apatia, smutek, zmiana
apetytu, lęk przed przyszłością,
utrata zainteresowania codziennymi sprawami, brak energii, przewlekłe zmęczenie, brak motywacji
do działania, a w skrajnych przypadkach nawet myśli samobójcze. Leczenie depresji sezonowej
polega na fototerapii (przeciwdziałaniu depresji za pomocą białego
światła), psychoterapii i przyjmowaniu antydepresantów.
Każdy z nas ma inną osobowość
i inaczej radzi sobie z intensywnością swoich emocji w okresie
jesiennym. Nie lekceważmy jednak jesiennej chandry, może ona
bowiem prowadzić do poważniejszej i znacznie bardziej uciążliwej
choroby, jaką jest depresja.
Aleksandra Dobiecka

Indywidualne podejście do każdego klienta!
. strony WWW
.e-marke�ng: AdWords, SEO,
WIZYTÓWKI już od
.media społecznościowe
35 € / 1000szt
.kreacja wizerunku ﬁrmy:
.projekty logotypów, wizytówki
.ulotki, odzież, reklama zewnętrzna
.reklama na samochodach
.gadżety reklamowe
.projekty dokumentów ﬁrmowych:
.oferty, faktury, teczki, notatniki
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Życie w cieniu traumy
Jako psycholog często spotykam się w gabinecie z bardzo obciążającymi emocjonalnie,
trudnymi opowieściami zaczynającymi się w taki oto sposób: „przeżyłam piekło na ziemi”, „żyję w traumie”, czy też „mam za sobą traumatyczny rozwód”. No właśnie… trauma… mroczna, głęboko zapadająca w serce, pozostawiająca skazę. Zanim zagłębimy się
w temat, zastanówmy się jednak, czym ona tak naprawdę jest.
Trauma jest urazem psychicznym,
trwałą zmianą w
psychice spowodowaną najczęściej
gwałtownym zdar zeniem, które
wywołało ciężki,
czasem ekstremalny stres. Skutki doświadczenia traumy
są długotrwałe i
niejednokrotnie pozostawiają po sobie
blizny na całe życie.
Osoby, które jej doświadczyły, opowiadają, że coś w
nich umarło, coś pękło, skamieniało. I że dziś są już zupełnie innymi ludźmi, niż byli przed. Przed
traumą.
Rozmawiamy często o emocjonalnym odrętwieniu, o wewnętrznej
pustce, niechęci do życia, podejmowania jakichkolwiek działań,
o stanach lękowych, problemach
ze snem i o depresji. Z blizną
traumy żyje niestety wielu ludzi.
Dlaczego? Bo na świecie wydarza
się nie tylko wiele dobra, ale też i
wiele zła, na które nigdy nie jesteśmy przygotowani. I które bardzo
boli.
Są to te osoby, które przeżyły wypadek samochodowy, ciężką chorobę, śmierć bliskiej osoby, śmierć
dziecka, napad, długotrwałą przemoc czy gwałt. I te wydarzenia,
jakkolwiek by nie próbować ich
łagodzić czy tłumaczyć, cechują
się skrajnie negatywnym ładunkiem emocjonalnym.

biologiczne, wsparcie
społeczne, nasza sytuacja rodzinna, a także
stan psychiczny, w jakim znajdujemy się w
momencie bezpośredniego zaistnienia wydarzenia. I dopiero wiązka
tych wszystkich elementów zaważy na tym, jak
głęboko i na jak długo
traumatyczny moment
zawładnie naszą codziennością.
W zasadzie osoby z traumą w tle
mówią o tym, że musiały się na nowo nauczyć żyć. I że życie sprzed
traumy to zamknięty rozdział,
do którego już nie ma powrotu.
Dochodzenie do siebie po takich
przeżyciach jest długotrwałe i
bardzo trudne, bo przecież osoba,
która doświadczyła traumy, nigdy
nie będzie na nią miała swojej wewnętrznej zgody.

I choć często zdarza mi
się słyszeć od innych, że „co nas
nie zabije, to nas wzmocni” to
ja się z tym kompletnie nie zgadzam. W mojej ocenie co nas nie
zabije, niekoniecznie zaraz musi
nas wzmocnić. Bo doświadczenie
traumatyczne, w chwili gdy się
dzieje, ma jednoznacznie negatywny wymiar i emocjonalnie wyniszcza, a dotknięty nim człowiek
powoli wylizuje rany starając się
wrócić na właściwe tory życia.

Do tego niejednokrotnie dochodzi
poczucie krzywdy, obezwładniającego wstydu, czy też poczucie winy, z którym mamy do czynienia
w przypadku wypadków samochodowych, w których ktoś bliski
stracił życie. Ba, nierzadko bywa,
że ofiara przemocy także czuje się
winna, iż „niewłaściwym zachowaniem czy gestem” sprowokowała
swojego oprawcę.

Osoba, która wchodzi w stan kryzysu jest całkowicie zawieszona
w przeszłości. Lękami natomiast
wybiega w przyszłość, czyli nie
ma jej ani tu, ani teraz, ponieważ
nie ma w niej zgody na to, co się
wydarzyło w jej życiu. Żyje jakby w
emocjonalnej próżni, zawieszona
w czasoprzestrzeni.

To, na ile wydarzenie traumatyczne odciśnie się na nas piętnem,
zależy od bardzo wielu czynników takich jak uwarunkowanie

Nasza psychika, nasz dobrostan
funkcjonuje w oparciu o tzw.
model homeostatyczny, model
zachowania równowagi w naszym organizmie, a ten z powodu
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traumatycznego zdarzenia został
całkowicie zburzony.

przepracowanej psychologicznie
traumie nadajemy czasowi właściwą wagę. Odkrywamy często, co
tak naprawdę jest dla nas ważne,
słuchamy z uwagą drugiego człowieka, pielęgnujemy przyjaźnie i
dbamy o nasz maleńki świat. Syci i
cieszy nas przebywanie z bliskimi
osobami. Cieszy nas dostrzeganie
człowieka w człowieku.

Trzeba też mocno zaznaczyć, że
wpływ na to, jak poradzimy sobie
z traumatycznym wydarzeniem
ma to, czy miało ono charakter intencjonalny, czyli było celowo spowodowane przez konkretną osobę
bądź osoby, czy też nie. Wypadek
samochodowy, powódź, czy śmierć
bliskiej osoby w wyniku choroby
mają charakter nieintencjonalny.
Nie ma sprawcy, nie ma winy,
jest dzieło losu, przypadku, siły
wyższej.
Intencjonalnymi, zamierzonymi
zdarzeniami są na przykład doświadczenie napadu na ulicy czy
gwałtu, gdzie ktoś chciał nam
świadomie i celowo wyrządzić
krzywdę. Z konsekwencjami takich intencjonalnie wyrządzonych
nam traum o wiele trudniej jest sobie poradzić, bo kiedy ktoś inny
kieruje swoją agresję przeciwko
nam, to całkowicie załamuje w nas
wiarę, że ludzie są z natury dobrzy
i że żyjemy w bezpiecznym świecie.
Zwyczajnie chwieje się nasza wiara w dobroć i w drugiego człowieka. Bo jeśli ktoś świadomie nas
niszczy, to w tym momencie nasze
zaufanie do innych i do świata w
ogóle rozpada się jak domek z
kart. Pozostają w nas za to pustka,
niewiara i niemoc.
Trauma zmusza nas jednakże do
zadania sobie najbardziej podstawowych pytań i pocieszające (tak,
wiem… niewielkie to pocieszenie,
ale zawsze jakieś) jest to, że może
być punktem wyjścia do podjęcia
wartościowych rozważań na temat wymiaru naszego życia, jego
sensu, wartości spełnienia, tego
po co na tym świecie jesteśmy i
jakie mamy tu na tym łez padole
zadanie do zrealizowania.
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Trauma bowiem, która w bardzo
wielu przypadkach wiąże się z
otarciem się o śmierć, otwiera
nam oczy na to, że największym
sensem życia jest samo życie.
Takie jednak, w którym mamy
poczucie spełnienia się, bycia na
właściwej drodze. I nasze zadanie
oraz wkład pracy polega na tym
aby nadać mu własny kształt.
W tym dawnym życiu, w życiu
przed traumą, większość z nas
zachowywała się tak, jakbyśmy
byli nieśmiertelni i wieczni. A
tak przecież nie jest. I trauma boleśnie nam to uświadamia. Jednak
świadomość własnej śmiertelności wcale nie musi wywoływać w
nas poczucia zagrożenia, może za
to motywować do życia z sensem,
do życia pełnego i wartościowego
w każdym tego słowa znaczeniu.
Trauma może doprowadzić
do sytuacji, kiedy mając świadomość własnej
skończoności, własnej
przemijalności, szanujemy każdą godzinę swojego
życia i jesteśmy za nią
wdzięczni. Tak jak
powinniśmy być
wdzięczni za każdy
kolejny podarowany nam dzień. Po
dobrze przeżytej i

Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie
uporamy się z urazami po traumie,
przyjdzie nam skonfrontować się
z jej bolesnymi skutkami takimi
jak głęboka depresja, uzależnienia, myśli samobójcze czy wręcz
samobójstwo spowodowane całkowitą niemożnością udźwignięcia ciężaru bólu i cierpienia, a
często też upokorzenia, z którego
nie dajemy rady wyjść. I taki jest
najsmutniejszy scenariusz w przypadku nieprzepracowanej traumy.
Z punktu widzenia psychologii
cierpienie fizyczne nas wcale nie
uszlachetnia. Bo czy z powodu
bolącego kręgosłupa staniemy
się nagle bardziej szlachetnymi
ludźmi? Nie wydaje mi się. W przypadku jednak doświadczania bólu
psychicznego możemy nieprawdopodobnie wręcz rozwinąć swoją
duchowość i system wartości.
I ja znam takie osoby. Chylę przed
nimi czoła i przed pracą, którą
nad sobą wykonały.
Przeżyły i mądrze
przepracowały
one proces
żałoby. Jest
on niezbędny do
tego, aby
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można było siebie na nowo zbudować. Trzeba wybaczyć sobie, a
także przejść przez bardzo trudny proces przebaczenia swojemu
oprawcy.
Jest to czasem bardzo trudne i
polega na zrozumieniu psychologicznych mechanizmów, z powodu
których ktoś stał się ofiarą, a ktoś
inny sprawcą. I przechodzimy cały ten proces tylko i wyłącznie dla
siebie. Po to, abyśmy w dalszym życiu mogli stworzyć przestrzeń dla
nas samych, dla naszego rozwoju
osobistego i dla naszej odpowiedzialności za swoje życie, pomimo
tego, co nas spotkało.
Nie wszyscy wyjdą z traumy i posttraumatycznych zaburzeń. Dzieje
się tak dlatego, że często z powodu
lęków i obaw przed nowym hołdujemy zasadzie, że „znane zło jest

październik 2020

lepsze niż nieznane”. Nowe życie,
nowa jego jakość wymaga bowiem
ciężkiej pracy nad sobą, wymaga
wzięcia za nie całkowitej odpowiedzialności, i nie każdy chce się z
takową mierzyć.
Bycie ofiarą usprawiedliwia bardzo wiele i daje pewne „przywileje”. I niektórzy bardzo chętnie z
nich korzystają, upatrując
w takiej ścieżce „rozwoju”
krótkotr wałych profitów.
Nie każdy ma
bowiem na
tyle siły charakteru, aby
świadomie pozbawić usprawiedliwienia.

Wszystko ma jednak swoją cenę,
a proces unikania konfrontacji z
traumą potęguje destrukcję osobowości, doprowadzając finalnie
do jeszcze większego spustoszenia, cierpienia i osamotnienia.
Aleksandra Szewczyk,
psycholog
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Francja: na dalekiej północy, czyli
Opalowe Wybrzeże i Dunkierka
W kategorii francuskich wybrzeży najbardziej znane jest chyba to Lazurowe, z Niceą
i Cannes. Okazuje się jednak, że i północne krańce Francji nie rozczarowują.

Krajobraz Opalowego Wybrzeża – szeroka plaża, urwisty klif
i coś bunkrowatego na szczycie

Zapraszam na Opalowe Wybrzeże,
wietrzny skrawek lądu nad
Morzem Północnym, gdzie podziwiać można niebrzydkie klify, a
przy odrobinie szczęścia uda się
ujrzeć urwisty brzeg Anglii. W
pakiecie dorzucam także wizytę
w Dunkierce, spacer po okolicznych wydmach i gubienie się między bunkrami z czasów II wojny
światowej.

Opalowe
Wybrzeże –
gdzie to
w ogóle jest?
Na dalekiej północy,
gdzie niepodzielnie
króluje wiatr, a temperatury nie należą do
najłaskawszych. Nie
wiem, czy to prawda,
ale podobno Francuzi
uważają te rejony własnego kraju za koniec
świata.

I znów bunkier – szczelnie zamknięty,
nie da się wejść do środka

Opalowe Wybrzeże (Co te
d’Opale) rozciąga się pomiędzy Calais a Burgogne-sur-Mer.
Do 2016 roku tereny te należały
do regionu Nord-Pas-de-Calais,
dziś region ten nazywa się Hautsde-France.
Co tu na nas czeka (poza wiatrem)? Wysokie klify, piaszczyste
rozległe plaże, które w czasie od-

pływu stają się jeszcze rozleglejsze, wydmy i bunkry. Całkiem
sporo bunkrów, bo ten odcinek
francuskiego wybrzeża był jednym
z najsilniej umocnionych fragmentów Wału Atlantyckiego (był to
system umocnień, jaki Niemcy
wznieśli wzdłuż zachodnich wybrzeży Europy w czasie II wojny
światowej w celu obrony przed
inwazją aliantów).

Biały Nos, czyli
Cap Blanc-Nez
Pr zylądek Białego
Nosa to jeden z dwóch
(obok Nosa Szarego)
skalistych cypli, które
można odwiedzić na
Opalowym Wybrzeżu.
Dzieli je 6 kilometrów
odległości. My decydujemy się na Nos Biały
i urządzamy sobie kilkukilometrowy spacer
Obelisk na Przylądku Białego Nosa znakowaną ścieżką. Na
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W drodze do Dunkierki

trasie nie napotkacie żadnych
trudności, poza faktem, że tutaj
to pogoda rozdaje karty, zwłaszcza
jeśli podróżujecie z mozołem.
W trakcie naszej przebieżki mieliśmy więc szansę w krótkim czasie
zaobserwować wszystkie cztery
pory roku – od prawdziwie wiosennej zieleni i letnich promieni
słońca, poprzez jesienne mgły, aż
do opadów śniegu.
Kiedy akurat nie trwa śnieżyca ani
mgła nie ogranicza widoczności,
udaje nam się dojrzeć oddalone
o około 35 kilometrów angielskie
wybrzeże.

Nowoczesne oblicze miasta.

Przystań w Dunkierce

Na przylądku Białego Nosa znajduje się obelisk, który upamiętnia jednostki chroniące kanał La
Manche w czasie I wojny światowej. Przy okazji jest to dobry
punkt orientacyjny, jeśli na przykład okaże się, że okolicę zasnuła
mgła. Kiedy podróżujecie z mozołem, musicie być przygotowani na
wszystko.

Dunkierka
Dunkierka to trzeci co do wielkości port we Francji oraz najbardziej wysunięte na północ francuskie miasto, o którym większość
ludzi słyszała w kontekście II

wojny światowej. Przeprowadzono
tu największą akcję ewakuacji
wojsk brytyjskich, francuskich i
belgijskich, znaną jako „Operacja
Dynamo”. Między 26 maja a 3
czerwca 1940 roku na angielski
brzeg ewakuowano prawie 350
tysięcy żołnierzy (głównie brytyjskich).
Sama nazwa „Dunkierka”, po
francusku „Dunkerque”, oznacza „kościół na wydmach” (z
flamandzkiego „duun-kerke”).
Kościół rzeczywiście wybudowano już przed 1000 rokiem, kiedy
zaczęła powstawać tu osada rybac-

Bunkier na plaży – klasyka gatunku
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Do większości budynków można wejść. Nie mieliśmy niestety
zbyt dużo czasu na dokładną eksplorację terenu.

ka. Potem miasto przechodziło kolejno pod panowanie flamandzkie,
hiszpańskie, angielskie i francuskie.

Co na nas czeka
w Dunkierce?
Długie piaszczyste plaże, które
były areną dramatycznych wydarzeń 1940 roku. Dziś hula po nich
wściekły wiatr, wzniecając nawet
coś na kształt burz piaskowych.
Co poza plażami? Czytałam o architekturze miasta, która mimo
wojennych zniszczeń miała być
godna uwagi. Cóż, moim zdaniem
niespecjalnie.
Przewodniki rozpisują się
o dzwonnicy z XV wieku, wpisanej
na listę UNESCO, z której roztacza się piękna panorama. Z okazji
naszego przyjazdu dzwonnicę zamknięto, tak więc muszę wierzyć
na słowo. Podobnie zamknięte było Muzeum „Dunkerque 1940” –
tego akurat trochę żałuję, bo chętnie bym je odwiedziła.
W mieście znajduje się też Muzeum
Portowe, ale to chyba nie moja bajka. W ogóle Dunkierka w zimne
niedzielne popołudnie robiła wrażenie wyludnionej. Zdecydowanie
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Bunkier stworzony do selfie, bo oblepiony lusterkami.
Jak sądzicie, czy mam selfie z lustrzanego bunkra?

najlepiej wspominam spacer po
wietrznej plaży (ok, cordon bleu
w knajpie też był niczego sobie).

promieniach zachodzącego słońca to zdecydowanie są mozolne
klimaty!

Leffrinckoucke, wydmy
i bunkry

Nawet jeśli północny-wschód
Francji to dla Francuzów koniec
świata, to muszę przyznać, że to
wyjątkowo ciekawy koniec świata. Jeden dzień to zdecydowanie za
mało, aby na spokojnie zajrzeć do
wszystkich interesujących miejsc
na Opalowym Wybrzeżu i w okolicach Dunkierki. Z chęcią bym tu
wróciła – dla pięknych widoków,
historycznych miejsc, a przede
wszystkim – dla mozolnej pogody,
bo tego tu nie brakuje.

Leffrinckoucke oddalone jest o
zaledwie kilka kilometrów od
Dunkierki. Przyjechaliśmy tu,
aby urządzić sobie spacer po wydmach i pobłądzić między bunkrami. Wydma Dewulf to obszar
obejmujący prawie 300 hektarów,
na których znaleźć można około
400 gatunków roślin.
Jeśli sam spacer po piasku to dla
Was za mało – spokojnie, to nie
wszystko! W Leffrinckoucke są
także obiekty militarne – Fort des
Dunes (który z okazji naszego przyjazdu oczywiście był zamknięty)
oraz bateria Zuydcoote. Powstała
ona w XIX wieku, a na początku
XX wieku została znacząco przebudowana na potrzeby ochrony
portu w Dunkierce. W trakcie II
wojny światowej, po kolejnych
transformacjach dokonanych
przez Niemców, umocnienia stały się częścią Wału Atlantyckiego.
Spacer po opuszczonych bunkrach nad brzegiem morza w

Serdecznie zapraszam
do śledzenie mojego bloga:
www.musmozolu.com!
Agnieszka Legat

Nie rozliczyłeś się jeszcze z podatku
za rok dochodowy 2019?
Nic się nie stało.

Wystarczy podejść do księgowego z dowodem ( ID kaart) i pinem do dowodu aby
dać mu upoważnienie drogą elektroniczną.
Księgowi mają czas do 22 października, aby wysłać deklarację w imieniu swoich
upoważnionych klientów.
Najlepiej zrobić to do końca sierpnia, aby uniknąć upomnienia lub kary.

Umówić się na spotkanie można:

- dzwoniąc: od poniedziałku do piątku od 09:00 do 15:00 na numer telefonu
0496/08.49.33 lub 03/349 60 06
- mailem: podając wstępnie odpowiadające terminy i godzinę; info@bs-boekhouding.be
- przez stronę internetową: www.bs-boekhouding.be, w zakładce „kontakt” znajduje się
formularz
Serdecznie zapraszam,
Barbara Salwin
Nr licencji BIBF 30179023

Prins Boudewijnlaan 321, 2610 Wilrijk
TEL 0496/08.49.33
info@bs-boekhouding.be
www.bs-boekhouding.be

Nie-rezydenci podatkowi
1. Osoby niemające meldunku w Belgii, które osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu
w Belgii.
2. Osoby, które są zameldowane w Belgii, ale centrum ich życia znajduje się w innym kraju, tam,
gdzie mieszka ich rodzina. Na przykład mąż przebywa w Belgii, tutaj jest zameldowany, ale
również posiada stały meldunek razem z rodziną w Polsce. Jest w Belgii tylko i wyłącznie ze
względów zawodowych, nie tracąc więzi rodzinnych z żoną i dziećmi, które mieszkają w innym
kraju.

Nie-rezydenci podatkowi w Belgii mają inne terminy rozliczeń podatkowych.
Przez internet (z dowodem i pinem), od końca września 2020 do 3 grudnia 2020.
Jednak nie wszyscy nie-rezydenci mają możliwość wysłania deklaracji online i muszą wtedy rozliczyć się na formularzu papierowym. Jest tak np. kiedy mąż ma meldunek w Belgii i ‘id kaart’ a
żona nie ma.
Od końca września do końca października urząd skarbowy zacznie wysyłać formularze podatkowe
dla nie-rezydentów. Na dokumentach będzie data, do której urząd skarbowy powinien otrzymać z
powrotem uzupełniony formularz. Zazwyczaj jest to początek listopada.
Dla tych co będą rozliczać się pierwszy raz jako nie-rezydencji, urząd skarbowy nie wysyła
automatycznie formularzy podatkowych. Za pierwszym razem trzeba zarejestrować się w urzędzie skarbowym w Brukseli i poprosić o wysłanie formularza podatkowego. Robi się to przez internet. Rejestracją i prośbą o wysłanie formularza podatkowego dla nie-rezydentów też zajmuje
się nasze biuro.
Jak już przyjdzie formularz podatkowy trzeba go uzupełnić i odesłać.

Dokumenty potrzebne do dołączenia do deklaracji dla BNI:
1. Fiche 281.10 – roczny zestaw dochodów z Belgii oraz, jeśli było, też: wakacyjne, zasiłki chorobowe, premia końca roku
2. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego z Polski lub ich brak z podziałem na dochody
uzyskane w Polsce i innych krajach: druk „Zaświadczenie UE/EOG” albo zwykłe zaświadczenie
i tłumaczenie
Opcjonalnie:
3. Jeśli rozliczenie jest z żoną /mężem
a) Europejski akt ślubu (Urząd Stanu Cywilnego)
b) Zaświadczenie o dochodach współmałżonka: druk „Zaświadczenie UE/EOG”
c) Zaświadczenie z gminy o wspólnym zameldowaniu
(tłumaczenie)
4. Jeśli rozliczenie jest z dziećmi:
a) Europejskie akty urodzenia
b) Zaświadczenie z gminy o wspólnym zameldowaniu
(tłumaczenie)
c) Dla pełnoletnich dzieci dodatkowo zaświadczenie o dochodach
i zaświadczenia ze szkoły, że się uczą (tłumaczenie)
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Życie zaczyna się po 40-tce
Każdy wiek ma swoje plusy i minusy. Przekroczenie magicznej bariery 40 lat,
nie oznacza końca świata.
Im więcej świeczek na urodzinowym torcie, tym częściej zadajemy
sobie pytania: Co osiągnęliśmy
przez te wszystkie lata? Do jakiego punktu w życiu doszliśmy? Czy
jesteśmy zadowoleni z miejsca, w
którym aktualnie się znajdujemy?
Przekroczenie „magicznego”
wieku ma więcej plusów niż minusów. Jeśli wykorzystamy odpowiednio to, czego dowiedzieliśmy
się o sobie i czego nauczyliśmy się
w pierwszej połowie życia, następną połowę możemy wykorzystać
mądrzej. Tylko od nas zależy, w
jaki sposób się zmierzymy z czasem, który został nam dany i co
zrobimy, żeby go nie zmarnować.
Po czterdziestce jesteśmy mądrzejsi i bardziej doświadczeni
niż w wieku lat dwudziestu i trzydziestu. Znamy lepiej życie, mamy
większą wiedzę o międzyludzkich
relacjach, dysponujemy wykształceniem i umiejętnościami zawodowymi. Wiemy, kim jesteśmy i

co potrafimy.
Jednym słowem znamy swoją
wartość.
Większość z nas ma już rodzinę,
w miarę odchowane dzieci i stabilność finansową. Te najtrudniejsze wybory i decyzje mamy już za
sobą. Teraz nadszedł czas, żeby to
wykorzystać, wyciągnąć wnioski
z popełnionych błędów i cieszyć
się życiem. Bo chociaż każdy kolejny dzień może znowu nas niemile
zaskoczyć, w tej drugiej połowie
życia potrafimy lepiej sobie radzić
z wieloma problemami.

Czego nauczyło mnie
dotychczasowe 40 lat?
• Akceptuję ludzi takimi, jakimi
są. Ich przyzwyczajenia też.
Wielu z nich już nie idealizuję.
• Życiowych niepowodzeń,
których doświadczyłam, nie
zrzucam na trudne dzieciństwo,
niezrozumienie rodziców i otoczenia.
• Nie przejmuję się tym, co myślą
o mnie inni. I tak nie mam na
to wpływu.
• Nie porzucam własnej osobowości, bo komuś się tak podoba.
• Nie zadręczam się swoją przeszłością. To rozdział zamknięty.
Liczy się tu i teraz.
• Nie zdobywam już sukcesu za
wszelką cenę. Nie warto.
• Doceniam to, co mam. Przede
wszystkim męża.
• Dostosowałam swoje życie
osobiste do zawodowego (nie
odwrotnie).
• Zrozumiałam, że jeśli moje
dziecko nie skończy studiów, to

•
•

•
•
•

świat
się nie zawali.
Jeśli ma lepszy plan na
swoje życie, niech za nim podąża.
Pokochałam podróże, które
otwierają horyzonty. Te umysłowe też.
Pojęłam (po wielu latach walki
sama ze sobą), że okna nie zawsze muszą być umyte, a obiad
dwudaniowy. Nie to świadczy
o tym, czy jestem dobrą żoną i
matką.
Nauczyłam się oszczędzać czas:
i w pracy, i w domu.
Realizuję marzenia, nawet te,
w których realizację jeszcze nie
wierzę.
Kocham sama siebie i już nie
jestem samotna.
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• Starzeję się z godnością.
Zmarszczki mnie nie złamią,
dodatkowe kilogramy też.
• Zrozumiałam, że każdy popełnia błędy. Ja też. Dzięki nim
wiele się nauczyłam.
• Doceniam swoją intuicję, rzadko mnie zawodzi.
• Zrewidowałam krąg przyjaciół
do tych, których warto mieć
przy sobie.
• Dotarło do mnie, że nic nie dzieje się bez powodu. „To, co mnie
nie zabije, to mnie wzmocni”.
• Nareszcie wiem, że nikomu niczego nie muszę udowadniać.
• Wiek, to nie tylko cyferki.

Jak to jest, być kobietą
po 40-tce?
Dobrze, a nawet bardzo dobrze.
Jestem ze sobą za pan brat. Z
życiem też. Coraz mniej muszę,
coraz więcej mogę. To prawie luksus. Nie gonię już za karierą ani
za pieniędzmi. Nawet jak gonię, to
dlatego, że chcę, a nie muszę. Bazę
już mam.
Dzieci są w miarę samodzielne.
Odpadło ubieranie, przebieranie,
karmienie, kładzenie spać, wożenie do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne. Za to mogę z nimi pogadać.
Życie zawodowe też ustawione.
Ż

Mam więcej czasu dla siebie, dla
rodziny i dla swoich pasji.
Mój wygląd to moja sprawa. Jak
każda kobieta lubię dobrze wyglądać, ale to jest mój świadomy
wybór, a nie grupowa konieczność
tak jak wtedy, gdy byłam młodsza.
Mam zmarszczki, cellulit i to mi
nie przeszkadza, bo lubię siebie
taką, jaka jestem. Mąż i dzieci
też. Nie mam zamiaru startować
w Miss Bikini.
Mam swój bagaż doświadczeń.
Jeśli ktoś nie jest dla mnie ważny,
nie przejmuję się już jego opinia-

mi. Jestem mądrą kobietą i wiem
z kim się spotykać, a kogo unikać.
Z kim się zadawać, a z kim nie.
Kogo kochać, a kogo szanować.
Nauczyłam się słuchać, nie tylko
słyszeć. I cieszę się życiem. Bo
życie trzeba kochać i je doceniać.
Zabrzmi to jak slogan, ale rzeczywiście mamy je tylko jedno.
Wiem, że jeszcze dużo przede
mną. Wiele razy myślałam, że
nie dam rady, ale kolejny raz się
podniosłam i przetrwałam. I następnym razem też się podniosę
i przetrwam.
Często żałujemy młodości, która
minęła. Bo z młodością kojarzy
nam się wolność i beztroska. Ale
to złudzenie. Nie pamiętamy już
towarzyszącej nam ciągłej presji.
Zapomnieliśmy o naciskach, z
jakimi musieliśmy się wówczas
mierzyć. Nauka, zdobycie zawodu,
potem pracy, założenie rodziny,
kupienie mieszkania. Obowiązki,
stres i brak czasu na życie.
Teraz, z 40-tką na karku, można
poszaleć, ale z umiarem. Doceniać
siebie, ale i innych. Kochać, ale nie
ponad życie.
Malwina Komysz
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Życie we mgle
„Jeśli mi nie kupisz tej nowej lali z telewizji, to znaczy, że mnie już nie kochasz”. Mama
pamięta, jak ostatnio w sklepie córeńka z krzykiem padła na podłogę, więc najpierw
odczuwa znajomy ucisk w brzuchu. Potem reaguje świadomie np. „co ty wygadujesz”.
Teraz jest trzecia, przemyślana reakcja np. „No już dobrze, kupię ci nową lalę, tylko
się uspokój”.
Już na ulicy mama stwierdza, że
kupiła córce lalkę „dla świętego
spokoju”, choć już ma trzy takie
same ale w innych sukienkach.

Szantaż emocjonalny
Mamusia może nie wiedzieć, albo
nie zdawać sobie sprawy, albo nawet zaprzeczać sobie i światu, że
stała się ofiarą szantażu emocjonalnego. Występuje on w różnych
formach, a uczestniczą w nim zarówno dzieci, jak i dorośli.

Jak to działa
Nie każdy świadomie zgodzi się
być ofiarą szantażysty. Ale na początku szantaż jest delikatny, my
współpracujemy, bo uważamy, że
w ten sposób wyrażamy miłość i
budujemy dobry związek. Ale szantażystę to zachęca do osiągania
coraz większych korzyści, a ofiara nieświadomie „uczy go” swoich
słabych punktów. Szantażysta bada ofiarę małymi kroczkami, czy
ulegnie, a potem już wie, który
guzik nacisnąć, żeby zareagowała
w przewidywalny sposób. Żądania
stają się coraz śmielsze.

Strategie szantażystów
• Prokurator: wysunięty palec
i „bo przez ciebie”, „bo ty zawsze”, „bo ty nigdy”, i ciągle
oskarża. Jeśli nie ulegniesz, to
cię ukarze. „Jeśli nie kupisz mi
tego, to zapomnij o wspólnym
czytaniu książek”. Następują
ciche dni.
• Auto-agresor (biczownik): nie
ukarze ofiary, ale sam siebie.
„Znowu wychodzisz? Boli mnie
serce, więc przez ciebie zapo-

mnę zażyć tabletek i dostanę
zawału”.
• Cierpiętnik: osoba zawsze
nieszczęśliwa i skrzywdzona.
Milczy z nadąsaną miną, a
ofiara, choć jej nie skrzywdziła,
ma wynagrodzić krzywdy. Może
pytać, co się dzieje, ale usłyszy
np. „Ja ciebie w ogóle nie obchodzę, bo inaczej wiedziałbyś,
co mi jest”. Szantażysta zawsze
cierpi, bo inaczej jego strategia
przestałaby działać.
• Kusiciel: ta strategia jest odwrotnością prokuratora – zamiast kary oferuje nagrodę za
spełnienie żądania. Wie, czego
chce ofiara. „Zrób to, czego ja
chcę, a ja ci to wynagrodzę”.
Możemy bać się różnych rzeczy:
mieć wyrzuty sumienia, że odmówiliśmy pożyczenia pieniędzy, bać
się, że jeśli odmówię, to ta osoba
mnie odrzuci – a jeśli to osoba bliska, że mnie opuści – albo można
bać się złości.

Co robić?
Zwrócić uwagę, do jakich uczuć
odwołuje się taka osoba (jak
formułuje prośbę czy żądanie).
Wiedzieć, jakie my mamy słabe
strony: czy łatwo wywołać w nas
lęk, poczucie obowiązku i poczucia winy, czyli na co oddziałuje
szantażysta.
Sama prośba o pożyczkę nie jest
zła. Ale jeśli jestem w pozycji, że
nie mogę, lub nie wypada mi odmówić, (bo ja mam problemy, a ty
nie) to jest presja. Ale czy to już jest
szantaż? – Trzeba sprawdzić, czy

jest sześć symptomów szantażu.
1 Najpierw jest żądanie, „nie idź
na te nudne urodziny do koleżanki, zostań w domu”.
2 stawiamy opór, bo to żądanie
jest wbrew naszym potrzebom.
„ale ja chcę iść, bo spotykamy
się tak od wielu lat”.
3 pojawia się presja, kiedy jemu
odpowiedź nie pasuje: „ale przecież kiedy ludzie się kochają, to
chcą być razem, a nie wychodzić samemu”. Teraz ofiara odczuwa napięcie i objawy (ucisk
w brzuchu, szybsze tętno itd.),
ale jeszcze próbuje postawić na
swoim. „kocham cię, ale chcę
tam iść”.
4 teraz są groźby. „Boli mnie
serce. Kiedy pójdziesz, mogę
dostać zawału”. Ofiara odczuwa
złość, strach.
5 W końcu ulegamy. Uspokajamy
się, jest miła atmosfera, on staje
się miły.
6 Powtórzenie. Ofiara myśli:
„znowu odpuściłam, szkoda, że
nie zobaczę koleżanek, ale mam
przynajmniej spokój.
On dostał swoje i lekcję na przyszłość „to działa”. Ale ja już wiem,
że to był emocjonalny szantaż.
Muszę jeszcze wiedzieć, do której
grupy on należy i
jak się przygotować na kolejne
ataki.

Kto szantażuje?
Czasem ktoś jest szantażystą nieświadomie. Nie zdaje sobie sprawy, że kogoś krzywdzi. Kiedy mu
się to wyjaśni, jest zdumiony i sam
chce się powstrzymać, bo widzi, że
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związki mu się nie udają, że ludzie
od niego odchodzą, choć szantaż
jest dla niego wygodny.
W sytuacji stresowej czasem sami
nieświadomie stajemy się szantażystami, ale gorzej, kiedy jest to
czyjś sposób na życie.
Czasem nie wiemy, kiedy mamy
do czynienia z szantażem emocjonalnym, a kiedy po prostu z asertywną komunikacją.
Asertywność – taka postawa, kiedy mówimy, jak jest i informujemy,
czego chcemy, a czego nie chcemy.
Bywa, że z bliska nie jesteśmy w
stanie obiektywnie ocenić sytuacji, bo granica pomiędzy szantażem emocjonalnym a asertywnością bywa cienka. Nasze reakcje
mogą pochodzić aż z dzieciństwa.
W razie wątpliwości warto poradzić się psychologa lub terapeuty. Jest to modne „w sferach”. –
Uwaga: Nie mylić psychologa z
psychiatrą!

Mgła
Z czasem tracimy odporność na
stres. Zaczynamy być podatni, a to
szantażystę jeszcze bardziej ośmiela. Czasem ofiara sama musi odfajkować listę żądań, aby nie narazić
się na ukaranie.
Ciągłe poczucie lęku, obowiązku
i łatwego wzbudzania poczucia
wstydu, ciągłe poczucie zagroże-
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nia szantażem, fachowcy nazywają
życiem we mgle.
Pojęcie FOG (ang. mgła) wzięło się
z trzech wyrazów:
Fear – lęk, strach,
Obligation – obowiązek
Guilty – poczucie winy.
Kiedy już wiemy, że nastąpił kolejny atak, rośnie w nas napięcie, a
on naciska, aż osiągnie cel. Ofiara
chce się pozbyć mgły więc ulega.
Ale są inne sposoby pozbycia się
mgły.

Jak się wyzwolić?
• uświadomić sobie, że jesteśmy
szantażowani.
• sprawdzić, czy nie przyzwyczailiśmy się do ciągłego szantażowania.
• Czy żyję we mgle?
• dojść do tego, jak on to robi?
• poinformować szantażystę, że
jego strategia została wykryta.
„Wiem, że mną emocjonalnie
manipulujesz. Wiem, jak to
działa oraz kiedy i po co to robisz. Dlatego proszę i oczekuję,
żebyś przestał”.
• przeczekać ewentualne „święte
oburzenie”. – Ja?! Co ty wygadujesz! Mogą wystąpić próby przerzucenia odpowiedzialności na
ofiarę.
Będzie trudno, bo szantażysta
będzie bronił się do upadłego. I
będzie stosował te same strategie.

Plan obrony
Nie możemy pozwolić, żeby
„rozum uciekł nam w pięty”, bo szantażysta celowo
naciska, pogania i nie pozwala na myślenie. Trzeba
więc zatrzymać się i zachować spokój: „OK, przemyślę to, odpowiem ci jutro
(albo choć za godzinę). Jeśli
dalej naciska, „musisz” iść
do łazienki, zamknij drzwi,

uspokój się i pomyśl. Nie każde żądanie trzeba odrzucić. Ale co jest
w tym żądaniu, że ja się źle czuję?
Nazwijmy te odczucia. Jak mam
odpowiedzieć?
Czy całe żądanie jest do odrzucenia, czy tylko jego część? Może
tym razem je przyjąć? Czy to żądanie skrzywdzi mnie, a może też
kogoś innego? Czy w tym żądaniu
jest coś dobrego dla mnie? Co muszę zmienić, żeby móc je spełnić?
Musimy się nauczyć dać sobie
prawo odmowy, mieć siłę, żeby
wytrzymać minę szantażysty, jego
złość, zarzuty, wzbudzanie poczucia winy, poczucia niepewności…
To nie jest łatwe, bo on łatwo nie
odpuści.
Dlatego ważna jest ta asertywna
komunikacja, żeby on nam pomógł, wtedy nasz przeciwnik staje
się sprzymierzeńcem, a nie agresorem (plus wymiana coś za coś)
a czasem można użyć poczucia humoru, żeby żądanie rozśmieszyło
też szantażystę, wtedy on zostawi
nas w spokoju.

Happy End
Szantażysta zdaje sobie sprawę,
że ostatecznie to działa na jego
niekorzyść i oddala go od innych.
Zawieramy z nim umowę – ustalenie nowej sytuacji i relacji: obowiązki, wzajemne oczekiwania,
co jest dla kogo ważne. Wreszcie
nagroda: nowa relacja nagradza
obie strony.
Jeśli wszelkie próby zawiodą…
Michał Nowacki
Artykuł jest próbą syntezy wielu
informacji medialnych. Ma charakter wyłącznie informacyjny i
nie jest poradą psychologiczną
ani życiową.
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Książka na dziś
Ken Follett to znany na całym świecie brytyjski pisarz, autor thrillerów, powieści szpiegowskich i historycznych. Urodził się 5 czerwca 1949 roku w Cardiff. Ukończył studia
filozoficzne na Uniwersity College w Londynie. Rozgłos przyniosła mu wydana w 1978
roku powieść „Igła”. Książki Folletta sprzedały się na całym świecie w nakładzie prawie 200 milionów egzemplarzy. Większość z nich osiągnęła status bestsellerów i doczekała się ekranizacji.
kombinezony, pracuje, badając
wirusy, na które do tej pory nie
wynaleziono ani szczepionki, ani
antidotum.

ken-follett.com

Jedna z najbardziej znanych powieści Folletta to „Filary ziemi”
– pierwsza część trylogii
„Kingsbride”, której akcja toczy się w XII-wiecznej Anglii.
Na podstawie sagi powstały
produkcje filmowe, gry planszowe, gra komputerowa a
nawet musical.
Tym razem chciałabym przedstawić mniej znaną, sensacyjną powieść Kena Folletta zatytułowaną „Zamieć”.
W atmosferze zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia
dochodzi do kradzieży w
Oxenford Medical w Szkocji,
nowoczesnym laboratorium
medycznym z czwartym,
najwyższym poziomem bezpieczeństwa. W BSL czworo naukowców, ubranych w
hermetyczne, podobne do
skafandrów kosmicznych

Szefową ochrony laboratorium
jest była policjantka Toni Gallo,
która odkrywa brak dwóch dawek
eksperymentalnego leku przeciw
zabójczemu wirusowi – Madoba
2. Toni rozpoczyna dochodzenie i
chce jak najszybciej odkryć prawdę, aby wirus nie dostał się w niepowołane ręce. Chce też chronić
właściciela firmy, którego darzy
uczuciem.
Sprawa nabiera rozgłosu. Poważny
inwestor, jakim jest amerykańska

armia, grozi wycofaniem funduszy, co może doprowadzić właściciela firmy, znanego mikrobiologa
Stanleya Oxenforda do bankructwa.
A to jeszcze nie koniec kłopotów.
Toni odkrywa kradzież po raz kolejny. Zdaje sobie sprawę, że ma
do czynienia z profesjonalistami,
którzy doskonale opracowali plan
kradzieży super niebezpiecznego
śmiercionośnego wirusa Mado
ba 2.
Potężna zamieć śnieżna krzyżuje
złodziejom plany ucieczki. Aby
przeczekać szalejącą burzę śnieżną, postanawiają ukryć się w usytuowanej na uboczu posiadłości profesora Oxenforda,
który wraz ze swoimi dziećmi oraz wnukami trafia w
ręce przestępców. Odcięci od
świata, zdani są tylko na siebie i łaskę oprawców. Do tego
okazuje się, że jeden z członków rodziny współpracuje z
napastnikami.
Czy Toni Gallo wpadnie na
trop, odkryje szokującą prawdę i uratuje rodzinę Oxenford?
Czy uda się jej odzyskać niebezpiecznego wirusa, zanim
zostanie sprzedany terrorystom? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie sięgając
po książkę Kena Folletta pod
tytułem „Zamieć”.
Polecam,
Agnieszka Buniowska

