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Jak niewielkie belgijskie
miasteczko stało się znane
na całym świecie
Położona we Flandrii, w gminie Antwerpia, 17 tysięczna miejscowość Puurs, za sprawą szczepionki przeciwko Covid-19 stała się znana na całym świecie. To w Puurs,
jako jednej z dwóch głównych lokalizacji, amerykański koncern Pﬁzer wspólnie z
niemiecką ﬁrmą BioNTech produkuje szczepionkę, na którą czeka cały świat.
Do XIX wieku niewielkie miasteczko, a właściwie większa wioska,
niczym nie różniło się od innych
flamandzkich miejscowości, leżących jak mówili sami mieszkańcy „na końcu świata”. Nic się tam
nie działo, wiało pustką i nudą.
Przełom nastąpił, kiedy Puurs z
racji swojego położenia zostało połączone linią kolejową z antwerpskim portem.
W połowie XX wieku sieć nowych
dróg oplotła miasteczko, co spowodowało, że Puurs stało się doskonałym logistycznie punktem
transportowym łączącym antwerpski port i brukselskie lotnisko
Zaventem. W szybki i wygodny
sposób można było przewozić towary i produkty drogą morską i
powietrzną.
Był to także czas, kiedy rząd belgijski otworzył kraj na zagraniczne
inwestycje poprzez wprowadzenie
w życie szeregu długofalowych
ustaw ułatwiających zagranicznym koncernom zakładanie swoich filii w kraju. Do regionu zaczęły napływać między innymi firmy
chemiczne i medyczne. W 1963
roku inwestycje firmy Upjohn
przejął Pfizer. I to wtedy nastąpił
w Puurs farmaceutyczny boom.
Kiedy fabryka amerykańskiej
grupy farmaceutycznej Pfizer w
Puurs została wybrana do produkcji szczepionki przeciwko

COVID-19, miasteczko znalazło się na ustach całego świata. Zarówno
z powodu produkcji i
dystrybucji specyfiku
w Unii Europejskiej, jak i
jako zapasowe źródło zaopatrzenia dla innej fabryki szczepionek
na rynek amerykański – zakładu
Kalamazoo w stanie Michigan.
W zakładzie leżącym przy autostradzie A12 wytwarzane są do
tej pory nie tylko szczepionki, ale
też wiele innowacyjnych leków.
Fabryka realizuje zamówienia
takich organizacji jak WHO i
UNICEF. Co roku w Puurs produkowanych jest ponad 400 milionów szczepionek i lekarstw.
W ciągu dziesięciu ostatnich lat
filia koncernu Pfizer bardzo się
rozwinęła, a liczba pracowników
podwoiła się.
Miejscowość stała się jednym z
największych centrów produkcyjnych i wysyłkowych amerykańskiego koncernu na świecie.
I z pewnością liczba produkowanych w tym miejscu szczepionek
w ciągu kolejnych miesięcy znacznie się zwiększy.

Logistyczna operacja
jakiej jeszcze nie było
Aby zapewnić trwałość i jakość
szczepionki przeciwko COVID-19,
firma Pfizer i niemiecka BioNTech
opracowały specjalne pojemniki

Puurs

do transportu z wykorzystaniem suchego lodu,
w których utrzymywana jest temperatura od -90 st. C do -60 st. C.
Izolowany kontener transportowy
może utrzymywać temperaturę
przez 10 dni bez jego otwierania,
co umożliwia transport do krajów
całego świata.
Każdy pojemnik zawiera czujnik termiczny GPS, który śledzi
lokalizację i temperaturę każdej
przesyłki szczepionki 24 godziny
na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Po otwarciu kontenera,
szpital czy inny ośrodek szczepień może przechowywać szczepionki w zamrażarce w bardzo
niskiej temperaturze przez okres
do sześciu miesięcy. Może też w
razie potrzeby użyć pojemników,
w których szczepionka wyruszyła
z fabryki, jako rozwiązania tymczasowego. Po rozmrożeniu fiolkę ze
szczepionką można bezpiecznie
przechowywać przez maksymalnie 5 dni w temperaturze 2-8 st. C.
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Pod koniec grudnia ubiegłego
roku rozpoczęła się wielka operacja dostarczenia szczepionek
przeciw Covid-19 z Puurs na teren
Unii Europejskiej. Ale najpierw,
tydzień wcześniej, symulację dostaw szczepionek przeprowadziła
Belgia. Symulacja miała na celu
wyłapanie ewentualnych błędów
w dostawach czy procedurach.
Wszystko po to, aby podczas prawdziwych szczepień żadna ampułka
nie uległa zniszczeniu.
Fikcyjne szczepionki, czyli ampułki wypełnione wodą pokonały trasę od fabryki do szpitali i
do domów opieki. Inspektorzy z
Federalnej Agencji Leków analizowali proces transportu, przechowywania i dystrybucji przez
cały czas trwania eksperymentu. Szczepionki były przewożone
do miejsc docelowych w suchym
lodzie, w temperaturze około -40
stopni C, a następnie przechowywane w specjalnej zamrażarce w
temperaturze -75 stopni C.
Ampułki były później przenoszone do innej chłodni, w której
temperatura wynosiła od dwóch
do ośmiu stopni. Tam rozmrażały się przez trzy godziny. Dopiero
w stanie płynnym, transportowano je do miejsca przeznaczenia.
Przeprowadzona symulacja wykazała kilka niedociągnięć, w tym
niewłaściwy rozmiar pudeł używa-
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nych do transportu, co trzeba było
poprawić.
Pierwsze szczepionki, przeznaczone dla krajów UE, wyruszyły z
Puurs 24 grudnia. Pojazdom transportującym szczepionki towarzyszyła obstawa policji. Szczepienia
rozpoczęły się między 27 a 29
grudnia we wszystkich krajach
UE. Akcja szczepień ma trwać
przez cały rok 2021.

Amerykanie muszą
zostać w Puurs
Amerykańska firma wciąż inwestuje w Belgii, szkoli pracowników i prowadzi zaawansowane
badania naukowe. Pfizer Puurs
to część tak zwanego ekosystemu farmaceutycznego w Belgii.
Wśród wielkich i znaczących na
rynku firm farmaceutycznych
w tym kraju jest między innymi
Biocartis, Novartisa, czy Janssen
Pharmaceutica – spółka zależna
Johnson&Johnson. Założycielem
tej ostatniej był jeden z najbardziej
znanych Belgów Paul Janssen.
Hilde Crevits, flamandzka minister gospodarki w rozmowie z
politico.eu powiedziała, że sektor
farmaceutyczny w Belgii zdecydowanie kwitnie. Wskazała na
wzrost zatrudnienia w sektorze,
a także na nowe inwestycje badawcze. – Wiele inwestujemy w
szkolnictwo wyższe i badania, co

owocuje dobrze wykształconymi
pracownikami i szpitalami akademickimi, z którymi firmy farmaceutyczne mogą współpracować
przy testach klinicznych.
Mamy również przyjazne dla badań naukowych system podatkowy i prawo patentowe, a polityka
rządu sprzyja rozwojowi branży
farmaceutycznej. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja Belgii
w sercu Europy. Połowa belgijskiej
produkcji jest eksportowana poza
granice UE.
Burmistrz Puurs Koen Van den
Heuvel mówi, że niemal z każdej
rodziny w miasteczku ktoś pracuje dla branży farmaceutycznej,
a stopa bezrobocia należy do najniższych w regionie Antwerpii.
Uważa, że jego miasteczko miało
szczęście, że zostało wybrane przez
Pfizera na miejsce produkcji.
Chce zrobić wszystko, aby
Amer ykanie tu zostali. –
Międzynarodowa konkurencja
jest ogromna, a Belgia ma niestety
bardzo wysokie koszty pracy – mówi burmistrz. I dodaje – Dlatego
robię wszystko, by relacje pomiędzy miastem a firmą były możliwie jak najlepsze, udało nam się
wypracować dobrą współpracę, a
doświadczenie i skupienie się na
jak najwyższej jakości prowadzi do
kolejnych inwestycji.
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Kiedy Pfizer o coś prosi, miasto
robi wszystko, by zaspokoić jego
oczekiwania. Firmie sprzedano
nawet drogę, która łączy jej dwa
zakłady. Kiedy koncern chciał w
2013 r. zainstalować dwie turbiny
wiatrowe, bez problemu uzyskał
licencje, podobnie jak na wielki,
wielopoziomowy parking przy
wjeździe do miasta.
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– Od czasu do czasu spotykam się
z krytyką, że jesteśmy zbyt ulegli
wobec Pfizera – powiedział burmistrz. – Ale wobec tak znanej
firmy, która zapewnia pracę tak
wielu naszym rodzinom, trzeba
się wykazać dobrą wolą. A sukces szczepionki nie tylko napełnia
dumą całe nasze miasto, ale również przełoży się na nowe miejsca
pracy.

I chociaż lokalni liderzy opozycji
niekiedy krytykują poczynania
burmistrza, znanego ze swojego prorynkowego nastawienia,
wsparcie dla firm farmaceutycznych bardzo się miastu opłaca.

W 2021 roku Pfizer wraz z niemiecką firmą BioNtech planuje
wyprodukować 1,3 miliarda dawek szczepionki. To wyzwanie
doprowadziło już do zatrudnienia około 150 dodatkowych osób
w Puurs (łącznie pracuje teraz w
fabryce ponad 2600 ludzi).
W ten oto sposób niewielka belgijska miejscowość – znana do
tej pory z tego, że
w okolicy produkuje się piwo Duvel z
8,5 procentową zawartością alkoholu
– stała się znana na
całym świecie.

Obecnie cała branża farmaceutyczna (Pfizer, Novartis, Alcon
i lokalny start-up Purna), daje
regionowi ponad 5 tysięcy stabilnych miejsc pracy, od badań
laboratoryjnych przez transport
po sprzątanie.

Opracowała Anna
Janicka
Na podstawie:
politico.eu,
rmf24.pl

Bruksela, styczeń 2020 r.
Belgijska Polonia
i Polacy mieszkający
w Królestwie Belgii
Szanowni Państwo,
pragnę przywitać się jako nowy wicekonsul ds. Polonii w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Brukseli. Będąc następcą p. wicekonsul Agnieszki Paciorek na tym stanowisku chciałbym kontynuować podjętą przez nią służbę dla Państwa i
Ojczyzny, co uważam za ogromny zaszczyt i wyróżnienie.
Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować za wyjątkowo życzliwe przyjęcie i całą okazaną dotychczas pomoc. Już pierwsze tygodnie pracy na nowym stanowisku pozwalają mi z nieukrywanym optymizmem spoglądać
w przyszłość.
Równocześnie chciałbym zadeklarować gotowość do niesienia pomocy Polonii i Polakom zamieszkującym w Królestwie
Belgii. Liczę także na zaciśnięcie współpracy ze wszystkimi środowiskami polonijnymi i organizacjami społecznymi.
Mam szczerą nadzieję, że najbliższe miesiące będą przełomowe i pozwolą na stopniowy powrót
do spokojnego funkcjonowania oraz spotkania z Państwem na żywo. Dlatego witając się, życzę
Nam wszystkim cierpliwości na tym ostatnim etapie przed powrotem do normalności.
Z wyrazami szacunku,
/-/ Kacper Szyndlarewicz
Wicekonsul ds. Polonii

www.niedziela.be
Portal Polaków w Belgii

poradnik emigranta
co-gdzie-kiedy
praca w Belgii
katalog firm
wiadomości
ogłoszenia

8

Antwerpia po polsku

luty 2021

Co zmienia się w Belgii
w 2021 roku?
Wydłużony zostaje urlop ojcowski, Bruksela staje się strefą 30, zdrożeją papierosy i
znaczki pocztowe. Co jeszcze się zmienia?
stwom domowym posiadającym
ograniczone środki. Taryfy socjalne podążają za cenami rynkowymi. CREG (Komisja Regulacji
Energetyki i Gazu) ustala stawki
tych taryf co kwartał, w porównaniu do poprzednich sześciu miesięcy.

Nowy system praw
pomostowych
Od 1 stycznia obowiązuje nowy system praw pomostowych.
Opiera się na dwóch filarach.
Pierwszy oferuje pomoc osobom
samozatrudnionym, które wcześniej nie mogły skorzystać ani z
prawa pomostowego kryzysowego 2020, ani z prawa do pomocy
w odbudowie. Szczególnie dotyczy
to wolnych zawodów.
Drugi ustanawia tymczasowy
środek kryzysowy dla osób samozatrudnionych zmuszonych
do całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności, wejdzie w
życie 1 lutego.
Osoba prowadząca działalność na
własny rachunek musi w szczególności wykazać 40-procentowy
spadek obrotów w ciągu miesiąca
kalendarzowego poprzedzającego
miesiąc, za który wnioskuje się o
usługę finansową, w porównaniu
z tym samym miesiącem kalendarzowym roku 2019.

Wzrost taryf socjalnych
Od 1 stycznia wzrosły taryfy socjalne na energię elektryczną o 10% i
15% na gaz ziemny. Taryfy socjalne – najniższe na rynku są przyznawane osobom lub gospodar-

Stopniowe zwiększanie
minimalnego zasiłku
dla bezrobotnych
W ubiegłym roku rząd federalny podjął decyzję o stopniowym
zwiększaniu minimalnego zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 stycznia tego roku minimalna stawka
dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z
rodziną na utrzymaniu wzrośnie
do maksymalnie 1357,22 euro
brutto miesięcznie. Dla osoby
samotnej minimalne zasiłki dla
bezrobotnych wzrosną do 1111,9
euro brutto miesięcznie.
Zasiłki będą rosły o 1,125% każdego nowego roku, z wyłączeniem
automatycznej indeksacji oraz
tzw. koperty dobrostanu (zasiłek
socjalny weryfikowany co dwa
lata).

Wzrost wynagrodzeń
Belgijski urząd statystyczny
Statbel obliczył inflację w grudniu na 0,41%. Stopa inflacji jest
podstawowym elementem
obliczania wynagrodzeń.
Indeksacja płac w Belgii
różni się w zależności
od sektora. W niektórych branżach odbywa się ona prawie co
miesiąc, w innych
co kwartał, pół roku

lub rok. W przypadku większości pracowników odbywa się to
w styczniu. Płace kilku grup pracowników są indeksowane każdego roku 1 stycznia (CP200, sektor
spożywczy, handel, ubezpieczenia
itp.). Jest to korekta kosztów utrzymania, a nie wzrost wynagrodzenia jako taki.
Około 470 000 pracowników
wspólnego komitetu CP200 (największej grupy pracowników w
Belgii) skorzysta z podwyżki wynagrodzenia o 0,95% w styczniu 2021
roku. Oznacza to wzrost o 0,8% w
porównaniu z ubiegłym rokiem.

Stopniowy wzrost
najniższych emerytur
Najniższe emerytury będą stopniowo rosły. Podwyżka będzie realizowana w czterech fazach, każdego 1
stycznia 2021, 2022, 2023 i 2024 roku. Ze wzrostu wysokości emerytur od 1 stycznia skorzysta prawie
815 tys. obywateli. Podwyższenie
emerytury minimalnej do 1.500
euro netto za pełną karierę, zgodnie z porozumieniem rządowym,
dotyczy pracowników najemnych,
osób samozatrudnionych oraz
ur zędników
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państwowych, czyli ponad 706
000 beneficjentów. Wzrost gwarancji dochodu dla osób starszych
(GRAPA) dotyczy 106 000 osób.

Podrożały znaczki
pocztowe
Zwykły znaczek pocztowy (dystrybucja do trzech dni roboczych)
kosztuje 1,10 euro za sztukę, przy
zakupie karnetu (10 znaczków)
zapłacimy za sztukę 1,07 euro.
Znaczek Prior (z dystrybucją następnego dnia roboczego) kosztuje 1,60 euro za sztukę, przy zakupie 10 sztuk zapłacimy za sztukę
1,57 euro.
Stawka za frankowanie standardowej przesyłki do Europy wynosi
1,85 euro za sztukę przy zakupie
min. pięciu znaczków i 1,91 euro
za pojedynczą sztukę. Przesyłki
poza Europę – cena międzynarodowa wzrosła do 2,07 euro za sztukę (zakup pięciu znaczków) i 2,13
euro za osobną sztukę.

Wzrost akcyzy na tytoń
Od nowego roku wzrosły ceny
papierosów i tytoniu. Paczka papierosów (20 sztuk) kosztuje teraz
7,50 euro (6,80 w zeszłym roku).
Za paczkę 50 g tytoniu do palenia
trzeba będzie zapłacić 11,17 euro
(9,70 w 2020 r.) Dalszy wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe planowany jest na lata 2022, 2023 i 2024.
Z dniem 1 stycznia 2021 roku zniknęły ostatnie wyjątki od zakazu
reklamy wyrobów tytoniowych.
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Odtąd zabronione jest umieszczanie marki jakichkolwiek wyrobów
tytoniowych, w tym papierosów
elektronicznych, na plakatach lub
w witrynach sklepów tytoniowych.

Proximus podniósł ceny
niektórych pakietów
Podobnie jak w zeszłym roku,
Proximus podniósł ceny niektórych swoich pakietów, jak np.
Tuttimus, Familus i Minimus.
Pakiety Familus / Tuttimus kosztują 72 euro (70,50 w 2020).
Nie są planowane podwyżki dla
abonamentów mobilnych, ale dla
linii stacjonarnej już tak. Cena
połączenia krajowego z telefonu
stacjonarnego wyniesie 23
centy zamiast 18.

Wydłużenie urlopu
ojcowskiego

Region Brukseli stał się
strefą 30
Od 1 stycznia 2021 roku ograniczenie do 30 km/h obowiązuje w
regionie Brukseli. Jednak niektóre typy aut będą traktowane jako
wyjątki: prędkość będzie ograniczona do 50 lub 70 km/h pod
warunkiem, że istnieje specjalne
wskazanie. W strefach „spotkań”
dozwolona prędkość będzie wynosić 20 km/h.
Zasada 30 km/h obowiązywać
będzie wszędzie, chyba że zaznaczono inaczej. Utworzono również
stronę informacyjną, dostępną dla
ogółu społeczeństwa pod adresem
www.ville30.brussels

Wyższe opodatkowanie
pojazdów służbowych
Każdy, kto posiada samochód służbowy od swojego pracodawcy lub
firmy i może go również używać
do pracy domowej i prywatnych
podróży, z tytułu tego świadczenia
podlega opodatkowaniu.

Urlop został zwiększony z 10 do 15
dni. Pięć kolejnych dni zostanie
dodanych w 2023 roku. W styczniu 2023 roku te 15 dni zostanie
ponownie skorygowane w górę
i zostanie wydłużone do 20 dni.
Ojcowie będą mogli wykorzystać
te 15 dni w ciągu czterech miesięcy od urodzenia dziecka.
Ponadto urlop ojcowski przysługujący osobom prowadzącym
działalność na własny rachunek, opiekunom i małżonkom współpracującym,
również uległ przedłużeniu
z 10 dni (lub 20 pół-dni) do
15 dni (lub 30 pół-dni) od 1
stycznia 2021 r. W styczniu
2023 r. te 15 dni zostanie
ponownie skorygowane w
górę i zostanie wydłużone
do 20 dni.

Podatek nie
jest naliczany od
samej usługi, ale od kwoty ryczałtowej: świadczenia rzeczowego.
Jednym z elementów tego wzoru
obliczeniowego są emisje CO2.
Dokonuje się tego poprzez porównanie emisji z samochodu służbowego ze średnimi emisjami z
nowo zarejestrowanych samochodów. W przypadku silników wysokoprężnych liczba ta wynosi od 91
do 84 gramów CO2 na kilometr,
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a w przypadku samochodów benzynowych od 111 do 102 gramów.
Wysokość świadczenia podlegającego opodatkowaniu zależy też od
wartości wykazu i wieku pojazdu.

Nowy system podatku
samochodowego
we Flandrii
Zmiany weszły w życie w następstwie afery „dieselgate”, która
ujawniła oszustwa w zakresie spełniania norm emisji CO2.
W dotychczasowym systemie
podatki rejestracyjny i roczny
naliczane były według starych
standardów. Od czasu Dieselgate
na poziomie europejskim zostały
wydane nowe normy emisji, tak
zwane normy WLTP. W związku
z tym nowy system podatkowy
uwzględnia tę zmianę zgodnie z
postulatem Unii Europejskiej.
Zwolnienia dla pojazdów hybrydowych typu plug-in lub napędzanych CNG zostały zniesione.
Samochody elektryczne zachowały zwolnienie z podatku.

Ogólnie biorąc, podatek rejestracyjny zmniejszył się w przypadku
70,84% samochodów na rynku i
wzrośnie w 28,84% przypadków.
„Wzrost dotyczy najbardziej zanieczyszczających samochodów,
a spadek przypisuje się głównie
samochodom miejskim i rodzinnym” – powiedział flamandzki minister finansów Matthias
Diependaele (N-VA). W przypadku
podatku rocznego zmiany będą
wynosić tylko kilka euro.
Zmiany te nie mają wpływu na
używane samochody. Nic się też
nie zmienia w przypadku samochodów leasingowanych, których
opodatkowaniem zarządza rząd
federalny.

Znika „cash for car”
Po uchyleniu przez Trybunał
Konstytucyjny na początku ubiegłego roku ustawy umożliwiającej
wymianę samochodu służbowego
na miesięczną kwotę netto do 700
euro, od 1 stycznia system „gotówka za samochód” już nie istnieje.
System „cash for car” był jed-
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nym z punktów porozumienia
poprzedniego rządu, który chciał
walczyć z korkami i zachęcać pracowników do wybierania bardziej
przyjaznych środowisku środków
transportu.

Materace do recyklingu
Od tego roku klienci-konsumenci muszą płacić tak zwany wkład
środowiskowy przy zakupie nowego materaca, ale za to będą mogli
bezpłatnie zwrócić stary materac
do recyklingu. Składka na środowisko, której wysokość różni się w
zależności od rodzaju i rozmiaru
materaca, jest wykorzystywana na
pokrycie kosztów zbiórki, obróbki
i demontażu zużytych materacy.
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Uproszczone cenniki
kontroli technicznej
w Walonii
Od 1 stycznia 2021 r. cena za okresowe kontrole wynosi 48 euro w
przypadku samochodów osobowych i 62 euro w przypadku samochodów dostawczych. W przypadku kontroli używanych pojazdów
opłata wyniesie 72 euro zarówno
dla samochodów osobowych, jak i
dostawczych. Zniżka w wysokości
5 euro zostanie również przyznana
na pojazdy w 100% elektryczne.

Pieluch nie można
już wyrzucać do
odpadów organicznych
Od 1 stycznia w Walonii
pieluchy muszą być
wyrzucane wraz z odpadami resztkowymi, a nie odpadami
organicznymi, ze
względu na nieulegające biodegradacji tworzywa sztuczne
w ich składzie.

Pozwoli to uniknąć zanieczyszczenia kompostu mikro plastikami i konieczności usuwania tych
pieluch z odpadów organicznych
po ich zebraniu, co również miało
wpływ ekonomiczny.
Niektóre gminy przejdą na nowy
system od 1 stycznia 2021 r., podczas gdy inne, w tym Liège, planują tę adaptację w styczniu 2022 r.

Używanie
jednorazowych
przyborów plastikowych
jest zabronione
w ogólnodostępnych
miejscach w Walonii
Dotyczy to pojemników na napoje, słomek, sztućców, mieszadełek,
pojemników na żywność, talerzy
i prętów do jednorazowych balonów plastikowych. Jednorazowych

przyborów plastikowych nie wolno używać w restauracjach, barach z przekąskami, hotelach, piwiarniach, kawiarniach, sklepach
i punktach z frytkami, z kanapkami itp.), stołówkach zakładowych,
szkolnych, klubach sportowych,
podczas targów, imprez ulicznych,
koncertów, wydarzeń kulturalnych oraz degustacjach żywności
oferowanych klientom w niektórych sklepach.
Opracowała:
Barbara Kamińska
na podstawie:
gva.be,
sztabpomocybelgia,
belgiainfo.com,

MARKET u Rudej

Polski Sklep Spożywczy
Statiestraat 152, 2600 Berchem
PSS u Rudej

Od 15 marca zapraszamy
do nowej lokalizacji !
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W ż od g
ju

n animacje dla dzieci w godz. 10-18
(malowanie twarzy, dziecięce tatuaże,
balonowe zwierzaki)
n pokaz Thermomix
n degustacja swojskich wędlin,
wyrobów garmażeryjnych i ciast
A to wszystko w ścisłym rygorze sanitarnym!

Rób zakupy, zbieraj pieczątki
i skorzystaj z 20% rabatu
w naszym programie
lojalnościowym

www.facebook.com/marketurudej
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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.

Zamek Ooidonk –
Flamandzka Perła
We Flandrii Wschodniej,
zaledwie 15 km od centrum
Gent, w malowniczym zakolu rzeki Leie stoi majestatyczny zamek Ooidonk, zwany „zamkiem na wodzie”.
Ta perła XVI-to wiecznej
architektury flamandzko-hiszpańskiej, onegdaj siedziby lordów Nevele i książąt
Montmorency, jest jednym z
najpiękniejszych zamków w
Belgii.
Wyjątkowe położenie zamku, otoczonego wodą i 45 hektarowym
parkiem, przenosi nas w klimaty
francuskiej doliny Loary. Zamek
Ooidonk z pietyzmem odrestaurowany i wzorowo utrzymany, jako
jedna z nielicznych tego typu posiadłości nadal jest zamieszkały.
Od ponad 150 lat jest w posiadaniu rodziny t’Kint de Roodenbeke.
To już szóste pokolenie tego rodu
zamieszkujące w Ooidonk. W sezonie turystycznym, w niedziele
od kwietnia do października zamek udostępniany jest dla zwiedzających.

Trochę historii
Pierwsze historyczne wzmianki
na temat zamku datowane są na
początek XII wieku. Pierwotnie w
miejscu dzisiejszego zamku była
obronna fortyfikacja. Zamek zwa-

został on odbudowany przez
właścicieli. Po raz drugi posiadłość ucierpiała w 1579
roku podczas wojen religijnych jakie prowadzili protestanci i katolicy. I tym razem
została odbudowana.
W 1592 roku, po 160 latach
przynależności do rodziny
Montmorency, zamek zmienił właściciela. Panem na
wikipedia.org, Donar Reiskoffer włościach został Martin della Faille, kupiec z Antwerpii,
ny „zamkiem na wodzie”, służył który pod koniec XVI wieku został
jako przyczółek i twierdza obron- jednym z najbogatszych ludzi w
na miastu Gent. Wybudowany w Europie, a pod koniec życia uzymiejscu trudno dostępnym, na skał tytuł szlachecki. Na jego powzniesieniu otoczonym wodą, stał lecenie odbudowano Ooidonk w
się fortecą. Można było się do nie- stylu hiszpańsko-flamandzkiego
go dostać tylko poprzez zwodzony renesansu, zamek stał się pałamost. Pod koniec XIV wieku został cową rezydencją zwieńczoną wierezydencją Lordów Nevele.
żami ozdobionymi postaciami
syrenek.
Po raz pierwszy zamek został
zniszczony w 1491 roku, kiedy W 1864 roku posiadłość i okomieszkańcy Gent zbuntowali liczne ziemie kupił wywodzący
się przeciwko Maksymilianowi się ze znanej zamożnej i znacząAustriackiemu. Zamek był już cej brukselskiej rodziny senator
wtedy własnością francuskiej ro- Henri t’Kint de Roodenbeke,
dziny szlacheckiej Montmorency, któremu król Leopold II nadał
zaangażowanej w wojny religijne. tytuł hrabiego. Senator wraz z
Jeden z członków rodziny, hrabia żoną zdecydowali o gruntownej
Philip de Montmorency padł ofia- przebudowie zamku w modnym
rą hiszpańskiej Inkwizycji. Wraz z wówczas stylu neogotyckim. Prace
hrabią Egmont, 5 czerwca 1568 ro- powierzono znanemu francuskieku został stracony przed bruksel- mu architektowi Clementowi
skim ratuszem. Po spaleniu zam- Parent. Dobudowano dwie wieże,
ku przez wojska Maksymiliana zlikwidowano wszystkie małe po-
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Co jeszcze
warto zobaczyć?
Stylowe komnaty, pokój w stylu
empire, który zachwyci pasjonatów epoki napoleońskiej, wyjątkowo cenne meble, zabytkowe
przedmioty, dywany, unikatowe
kolekcje sreber, obrazy i portrety
rodzinne. A także neogotycką kaplicę, w której odbywają się komunie, chrzty i pogrzeby członków
rodziny.

www.ooidonk.be

mieszczenia na rzecz dużych, przestronnych, idealnych do przyjmowania gości, powiększono okna,
a wszystkie salony usytuowano
po stronie południowej, aby jak
najbardziej cieszyć się słońcem.
Wygląd zewnętrzny zamku pozostał niezmieniony. Po śmierci
hrabiego prace renowacyjne w
zamku kontynuował jego jedyny
syn Arnold.
Zamek wraz z ogrodem udostępniany jest do zwiedzania od 1958
roku. Nie jest typowym obiektem
muzealnym, to dom hrabiostwa
t’Kint de Roodenbeke i ich trojga dzieci. Zdecydowali się oni
zamieszkać w posiadłości liczącej 95 pomieszczeń i tym samym
kontynuować tradycje rodzinne, a
w niedzielne popołudnia udostępniać obiekt zwiedzającym.
Pomimo wielu historycznych
zawirowań odbudowany zamek
Ooidonk uważany jest za jeden z
najpiękniejszych tego typu obiektów w Belgii. Obecni właściciele
utrzymują posiadłość w takim stanie jak ich przodkowie. Z wielką
pasją dbają o zamek tak, jak kiedyś hrabia t’Kint de Roodenbeke.

pomina posiadłości z francuskiej
doliny rzeki Loary, a nie z północnej części Belgii. Nic więc dziwnego, że Ooidonk nazywany jest
Chambordem Flandrii. Obecny
kształt budowli jest następstwem
przebudowy z końcówki XVI wieku.
Do wnętrza zamku wchodzi się
reprezentacyjnymi schodami prowadzącymi do jadalni z meblami
z okresu Ludwika XVI. Kolejne
pomieszczenia też są zachwycające. Rotunda ozdobiona jest weneckimi lustrami, kryształowymi
żyrandolami, rodzinnymi portretami i pamiątkami. Z kolei Galeria
Gobelinów to pomieszczenie ozdobione siedemnastowiecznymi tkaninami, które ilustrują triumfalne
wejście Aleksandra Wielkiego do
Babilonu. Na imponującym kominku umieszczono porcelanę
z Delft. Z Galerii Gobelinów rozciąga się fantastyczny widok na
zamkowy ogród.

Ogrody otaczające zamek dorównują klasą samej budowli.
Zaprojektowane w stylu francuskim, z rzeźbami o różnych motywach i z kolejnych epok, otoczone
różanymi krzewami i rzędami żywopłotów z centralnie umieszczoną fontanną i widokiem na zamek
lub las, są przepiękne. Można też
zwiedzić zamkową szklarnię pełną
różnych ziół i popatrzeć na zamkowy budynek odbijający się w
wodzie.
Wzniesiony w średniowieczu zamek, w wyniku licznych konfliktów doprowadzany do ruiny, został przywrócony do świetności. I
chociaż każde kolejne pokolenie
pozostawiło w zamku swój ślad,
Ooidonk zachował swój unikalny
charakter.
Agnieszka Buniowska
Źródła:
explorista.nl/kastelen-belgie,
polacyzagranica.eu, ooidonk.be

Zwiedzanie
Zamek zwany jest „flamandzką
perłą”. Z charakterystycznymi
schodami i kulistymi iglicami na
wieżach, w harmonijnym otoczeniu wody i pięknego parku przy-

www.ooidonk.be
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Kuchnia ﬂamandzka dla każdego
Flandria słynie z przepięknych średniowiecznych miast, malarstwa, architektury i
wspaniałych restauracji. To raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy.
Kuchnia ﬂamandzka jest bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto
jej spróbować.

Mule, małże, omułki
jadalne – mosselen
Omułki jadalne, nazywane też
małżami lub mulami, to owoce
morza występujące w wielu kuchniach na całym świecie. Ich delikatne białe mięso ukryte jest w
podłużnej ciemnej skorupie.
Mule zawierają między innymi
sporą dawkę kwasów omega-3,
aminokwasów, jod, cynk, a także
witaminy C i B. Ponadto są wartościowym źródłem żelaza.
Świetnie sprawdzą się w diecie
osób walczących z niedokrwistością. Charakteryzują się też niskokalorycznością – 100 g małży
zawiera ok. 80 kalorii.

Mosselen met frieten
To belgijskie danie narodowe. W
święto narodowe 21 lipca (jest to
dzień upamiętniający złożenie
przysięgi przez króla Leopolda
I z 21 lipca 1831 roku), w wielu
belgijskich rodzinach jako główny posiłek serwowane są właśnie
małże. Spożywa się je od lipca do
kwietnia. Każdego roku Belgowie
zjadają około 30 000 ton muli.
Na posiłek dla jednej osoby jednorazowo trzeba przygotować od 1,2
do 1,5 kg małży. Podaje się je jako
przystawkę z bagietką z masłem
czosnkowym, specjalnie przyrządzonym sosem i majonezem, lub jako
danie główne z frytkami.
Małże należy przy-

gotować jak najszybciej po zakupieniu.
Aby mule prawidłowo oczyścić, należy
je umyć pod bieżącą zimną wodą
delikatnie szorując
szczoteczką, usunąć
narośl z muszli, oderwać bisiory (włókniste nitki) i osuszyć.
Nie wolno zostawiać
ich w wodzie, bo mogą się otworzyć. Te,
które są już otwarte
lub pęknięte, trzeba
odrzucić, ponieważ nie
nadają się do spożycia.

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kg małży
2 łodygi selera zielonego z nacią
2 cebule
pół małego pęczka natki pietruszki
2 łyżki masła
100 ml białego wytrawnego wina
pieprz
sos do małży
6 łyżek majonezu
1 litr wywaru z małży
1 łyżka ostrej musztardy

Przygotowanie
Cebulę kroimy na półpierścienie,
seler w drobną kostkę. W wysokim garnku rozpuszczamy masło,
na średnim ogniu podsmażamy
cebulę oraz seler. Dodajemy wino
oraz drobno posiekaną pietruszkę
(szczyptę pietruszki pozostawiamy
do dekoracji). Gotujemy 3 minuty
bez przykrycia, aby alkohol odparował.

pexels.com by Diana
Następnie dodajemy małże i doprawiamy pieprzem. Przykrywamy
garnek i gotujemy na dużym ogniu
przez około 5 minut kilkukrotnie
delikatnie potrząsając garnkiem.
Małże są gotowe do spożycia, gdy
wszystkie się otworzą.
Aby przygotować sos, odlewamy
wywar, który powstał po ugotowaniu małży, dodajemy musztardę
oraz majonez, dokładnie mieszając składniki by powstała jednolita
masa.
Smacznego!
Agnieszka Wojtysiak

.
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
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Przegląd prasy belgijskiej
wykorzystać w całości lub
rozłożyć na 30 dni. Dotyczy
to zarówno regularnych
pracowników, jak i freelancerów oraz urzędników
służby cywilnej. Świeżo
upieczeni ojcowie będą
mogli sami zdecydować,
kiedy wezmą urlop (musi
to nastąpić w ciągu 4 miesięcy od narodzin dziecka).

Będzie zmiana
kalendarza szkolnego?
We wszystkich krajach sąsiadujących z Belgią letnie wakacje
są krótsze niż dwa miesiące.
Zwolennicy reformy w szkolnym
kalendarzu uważają, że w Belgii
należy skrócić letnie wakacje o
dwa tygodnie, a ferie jesienne i
wiosenne wydłużyć o tydzień.
Wskazują na istnienie wielu badań, potwierdzających, że dwa
miesiące wakacji to zbyt długi
czas bez nauki dla wielu dzieci i
ich rodziców. Twierdzą, że długie
wakacje to strata czasu dydaktycznego dla dzieci z trudnościami w
nauce, z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej i z
rodzin imigranckich.
O reformie kalendarza szkolnego
mówiło się od wielu lat. Teraz temat powrócił. Dla zwolenników
zmiany terminów wakacji kryzys
korona-wirusowy jest doskonałą
okazją do podjęcia decyzji o wprowadzeniu sześciotygodniowego
letniego wypoczynku. Trzeba
tylko mieć „polityczną odwagę”,
dodają.
rtl.be

Dłuższy urlop ojcowski
Od 1 stycznia 2021 roku urlop
ojcowski zostaje wydłużony z 10
dni do 15 dni. Można będzie go

Obecnie urlop macierzyński w
Belgii trwa 15 tygodni i w szczególnych sytuacjach może zostać
wydłużony do 17 lub 19 tygodni.
W 2023 roku planowane jest wydłużenie urlopu ojcowskiego o
kolejnych 5 dni.
niedziela.be

Telekomunikacja w
Belgii najdroższa
w Europie
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w Belgii są średnio o
około 76 procent droższe niż w
państwach członkowskich Unii
Europejskiej – wynika z danych
Eurostatu. Na szczycie zestawienia znajduje się Belgia, tuż za nią
Grecja, Irlandia i Luksemburg.
Dane dotyczą nie tylko
kosztów ponoszonych
przez statystycznego
Belga za 4G, Internet,
użytkowanie telefonu,
ale także za wysłanie listu czy zakup telefonu
komórkowego w sklepie.

Przy tworzeniu zestawienia pod
uwagę wzięto łącznie 61 kategorii.
Organizacja konsumencka Test
Aankoop nie jest tym zaskoczona.
„Na belgijskim rynku telekomunikacyjnym brakuje konkurencyjności. Czterech graczy: Proximus,
Telenet, Orange i Voo podzieliło
między siebie wpływy. Przywiązują
do siebie klientów poprzez różnorodne pakiety i ci duzi operatorzy
będą w nadchodzących latach regularnie podnosić ceny”.
hln.be

Kamery sprawdzą, czy
kierowca podczas jazdy
korzysta z telefonu
Instytut ruchu drogowego Vias testuje nowy system kamer, który rejestruje kierowców korzystających
ze smartfonów (rozmowa, wybieranie numeru, pisanie sms, serfowanie w sieci itp.) podczas prowadzenia samochodu. Inteligentne
kamery działają znacznie sprawniej niż policyjny patrol.
Kamery zrobią zdjęcia każdemu
przejeżdżającemu pojazdowi,
w każdych warunkach atmosferycznych we dnie i w nocy.
Sfotografują jego tablice rejestracyjne i pulpit wraz z kierownicą i
dłońmi kierowcy. Twarz kierowcy
nie znajduje się w kadrze. Zdjęcia
są bardzo wyraźnie, dlatego dowód jest niezbity.
Belgia jest drugim po Holandii
krajem europejskim, który testuje takie kamery. Jeśli władze
zdecydują się na wprowadzenie tego projektu, będą najpierw musiały znowelizować
istniejące prawo o ruchu drogowym, aby nowe środki techniczne mogły być stosowane.
vrt.be
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Nowe nocne pociągi na
europejskich trasach
W tym roku, w ramach ponownego uruchomienia europejskiej
kolei Trans-Europ-Express (TEE
2.0), przedsiębiorstwa kolejowe
w Niemczech, Francji, Austrii
oraz Szwajcarii planują uruchomienie kilku nowych połączeń
kolejowych. Nocne pociągi mają
kursować pomiędzy europejskimi
miastami. W planie uwzględniono
również Belgię i połączenia takie
jak m.in. Bruksela-Barcelona,
Bruksela-Berlin oraz BrukselaWarszawa.
Pierwszy pociąg Trans-EuropExpress wyjechał na tory w 1957
roku. Kolej europejska miała być
konkurencją dla rozwijającego
się ruchu lotniczego. Ostatecznie
jednak pociągi okazały się niedochodowe, a ceny były stosunkowo
wysokie w porównaniu z cenami

biletów lotniczych. Połączenia
kolejowe w ramach TEE zostały
zawieszone w 1987 roku.
gva.be

Ponad połowa
mieszkańców Belgii
nie popiera strefy 30
1 stycznia Bruksela stała się wielką strefą 30. Do tej pory strefą 30
objęte były niektóre ulice w centrum miasta, od tego roku, poza
poszczególnymi drogami wylotowymi, na których dopuszczalna
prędkość będzie oznaczana odpowiednimi znakami, całe miasto
będzie objęte strefą 30.
„Kierowcy w Brukseli będą wiedzieć, że jeśli nie ma znaku wskazującego na wyższą prędkość, to
oznacza to, że nie mogą przekraczać 30 km/h. Musimy uspokoić
ruch w mieście, zwiększyć komfort i bezpieczeństwo mieszkań-
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ców, zmniejszyć hałas o 50 proc.
i zanieczyszczenie powietrza” –
powiedziała Elke Van den Brandt,
minister mobilności i transportu
w Brukseli.
Strefa 30 ma być dokładnie kontrolowana, a kierowcy, którzy nie
będą przestrzegać ograniczenia
prędkości, będą surowo karani.
Miasto zamontowuje nowe radary, ulepsza te już istniejące i przygotowuje się na znacznie większą
liczbę mandatów.
Wprowadzenie w życie zasady,
zgodnie z którą we wszystkich
miastach obowiązywałoby całkowite ograniczenie prędkości do
30 km/h, nie podoba się ponad
połowie mieszkańców Belgii – wynika z badania przeprowadzonego przez instytut bezpieczeństwa
drogowego VIAS. Znaczna część
kierowców uważa, że spowalnianie ruchu do 30 km/h jest absur-
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dalne. Nie da się tak jeździć, więcej
się stoi w korkach niż jedzie i należałoby „wyhamować” miejskie
autobusy. Nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko o karanie kierowców i
zabieranie im pieniędzy w postaci
grzywien.
hln.be

Zmiana w systemie
praw pomostowych
Wszedł w życie nowy system praw
pomostowych. System pomocy dla
samozatrudnionych nie powinien
już być przedłużany z miesiąca na
miesiąc, w zależności od rozwoju
epidemii Covid-19. Nowy system
oparty jest na dwóch filarach.
Pierwszy, który ustanawia tymczasowy środek kryzysowy dla osób
samozatrudnionych zmuszonych
do całkowitego zaprzestania działalności, wejdzie on w życie 1 lutego. Drugi pozwoli, od 1 stycznia,
oferować pomoc osobom samozatrudnionym, które wcześniej nie
mogły skorzystać z prawa pomostowego w sytuacji kryzysowej w
2020, ani z prawa do wsparcia na
wznowienie działalności.
Osoba prowadząca działalność na
własny rachunek musi wykazać
40-procentowy spadek obrotów w
ciągu miesiąca kalendarzowego
poprzedzającego miesiąc, za który wnioskuje się o pomoc finansową, w porównaniu z tym samym
miesiącem kalendarzowym roku
2019.
belgiainfo.com

Nowe stawki
myta w Walonii
Mimo protestów branży transportowej, dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa, od 1 stycznia
tego roku w Walonii obowiązują
nowe, wyższe opłaty drogowe od
pojazdów ciężarowych powyżej
3,5 t. Powodem podwyżek jest
dostosowanie cen do realiów panujących na rynku, a więc infla-

cji i rosnących kosztów. Flandria i
Bruksela podniosły opłaty w lipcu
ubiegłego roku.
Choć według belgijskiej organizacji transportowej Febetra, podniesienie cen w czasie pandemii
koronawirusa może okazać się
„zabójcze” dla branży, belgijski
rząd nie wycofał się z podniesienia
myta ani w połowie 2020 roku, ani
z początkiem tego roku.
trans.info.pl

Belgia jednym
z najbardziej
opodatkowanych krajów
Z badania Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
opartego o dane z 2019 roku,
wynika, że Belgia znajduje się w
pierwszej trójce najbardziej opodatkowanych krajów w Europie.
OECD zsumowała podatki i składki na ubezpieczenia społeczne w
relacji do krajowego produktu
brutto (PKP). Po podliczeniach
opodatkowanie w Belgii wynosi
42,9%. To sytuuje Belgię w pierwszej trójce krajów z największym
opodatkowaniem. Tylko Francja
(45,5%) oraz Dania (46,3%) nakładają na swoich obywateli jeszcze
wyższe podatki. Dla porównania,
średnia w Europie wynosi 33,8%.
w Belgii przeznaczana jest na
ubezpieczenia społeczne, podatek
od dochodu, od zysków, zysków
kapitałowych, a także VAT.
niedziela.be

Belgijski problem
ze szpiegami
Bruksela ma aż 127 placówek dyplomatycznych, czyli najwięcej na
świecie. Mieszczą się tam instytucje unijne oraz kwatera główna
NATO, co czyni z Belgii ważne
miejsce nie tylko dla dyplomatów,
dziennikarzy, lobbystów, ale i dla
agencji wywiadowczych.
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Pomimo podwyższonego poziomu zainteresowania szpiegów
belgijską stolicą, władze zarówno
Belgii, jak i UE twierdzą, że trudno im karać osoby przyłapane na
szpiegowaniu. Próby zaostrzenia
przepisów spaliły na panewce.
W Belgii szpiegostwo nie jest
definiowane jako przestępstwo.
Belgijskie prawo stanowi jedynie,
że przestępstwem jest przekazywanie wrogiemu mocarstwu tajnych
informacji w obszarach kluczowych dla interesu państwa. Zapis
ten pochodzi jeszcze z lat 30. XX w.
Z racji braku ostrzejszych przepisów ludzie odpowiedzialni za
bezpieczeństwo starają się być
kreatywni, kiedy zatrzymują podejrzanych. Jeden ze sposobów
to nagłaśnianie ich przypadków
przez media, w nadziei że później
już nikt im nie będzie powierzał
istotnych informacji.
Inny sposób na obejście prawa to
wytoczenie zarzutów o inne przestępstwa przewidziane w prawie
karnym. Prokuratorzy muszą odwołać się do innych paragrafów,
które nie stworzono do walki ze
szpiegostwem, np. dotyczące przestępczości zorganizowanej albo
łamanie regulacji telekomunikacyjnych.
Obecny federalny minister sprawiedliwości Koen Geens próbuje
przepchnąć przez parlament nowelizację ustawy. Po zmianie prawo ma także objąć szpiegostwo
przemysłowe i naukowe. Według
rzecznika resortu dotyczy to każdej tajnej informacji, którą obce
państwo czy grupa zbrojna może
zastosować w wojnie ekonomicznej.
politico.eu
Opracowała:
Karolina Morawska
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Szlak obiektów UNESCO
w Antwerpii
Dziś proponuję ci spacer tematyczny po Antwerpii, podczas którego poznasz najważniejsze zabytki i ich historię. W trakcie spaceru poznasz obiekty, które są tak wyjątkowe, że zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, która jest spisem
obiektów o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości. Obecnie cztery obiekty
z Antwerpii są wpisane na tę listę.

Het Stadhuis, wnętrze
Het Stadhuis, czyli antwerpski
ratusz jest jednym z najważniejszych zabytków miasta, jest jego
wizytówką ale to też najważniejszy
ze wszystkich budynków publicznych, bo do dziś pełni on swoje
funkcje administracyjne. Het
Stadhuis to renesansowy budynek, który dominuje nad placem.
Przed nim znajduje się fontanna.

Het Stadhuis

Ratusz został wybudowany w latach 1561-1565; głównym architektem był Cornelis Floris De
Vriendt. Budynek przypomina pałac i jest wspaniałym przykładem
połączenia architektury włoskiej i
flamandzkiej. Symbolizuje chwałę Antwerpii, jako europejskiej
metropolii handlowej, która dynamicznie się wówczas rozwijała.
W centralnej części fasady znajdują
się trzy wnęki z posągami. Najwyżej
znajduje się rzeźba Matki Bożej z
Dzieciątkiem autorstwa Philipa De
Vosa, która od wieków jest patronką
miasta. Figura
została ustawiona
w okresie kontrreformacji a wcześniej znajdowała

się tam rzeźba Silviusa Brabo,
legendarnego rzymskiego żołnierza. Dwie rzeźby kobiece poniżej
symbolizują roztropność i sprawiedliwość, dwie główne cnoty,
które mają przyświecać władzom
miasta. Na szczycie umieszczono
orła, który jest zwrócony w stronę
Akwizgranu.
Równie zachwycające jest wnętrze
ratusza, które można zwiedzać
tylko kilka razy w roku podczas
wyjątkowych okazji jak np. het
bollekesfeest, coroczne święto
miasta. Wtedy ratusz można zwiedzać bezpłatnie z przewodnikiem.
W kwietniu 2018 roku rozpoczęła
się renowacja ratusza a prace miały się zakończyć w 2020 roku.
Het Museum Plantin-Moretus to
dawna rezydencja oraz pracownia francuskiego introligatora i
drukarza Christophe’a Plantina,
który w roku 1546 przyjechał do
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znajdowała się kaplica, potem
kościół romański a dziś monumentalna katedra w stylu gotyku
brabanckiego.

Het Museum Plantin-Moretus
Antwerpii. Początkowo pracował
jako introligator a potem założył oficynę wydawniczą Officina
Plantiniana. Po jego śmierci firmę
przejął jego współpracownik i zięć
Jan Moretus. Potem prowadzili ją
jego potomkowie aż do roku 1867.
Z małego wydawnictwa powstała
międzynarodowa firma, która
działała około 300 lat.
W okresie późnego renesansu tu
właśnie drukowane były Biblie,
mapy i dzieła naukowe. Pod koniec XIX wieku budynki wraz
z maszynami i wyposażeniem
zostały zakupione przez miasto

Antwerpia i w roku 1877 otwarto
muzeum, które w roku 2005 zostało wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. W zbiorach
muzeum znajdują się oryginalne
prasy drukarskie, w tym dwie
najstarsze na świecie, oryginalne
czcionki oraz inne narzędzia używane w drukarni przed wiekami,
druki historyczne, kolekcja ponad 600 manuskryptów, w tym
kroniki Jeana Froissarta oraz ponad 25 000 prac wydrukowanych
przed 1800 rokiem.

Katedra Najświętszej Marii
Panny – De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal to
niezaprzeczalny symbol miasta i duma jego
mieszkańców.
Od wieków jeden z najważniejszych budynków w mieście.
Tu mieszkańcy modlili się
i tu chronili
przed niebezpieczeństwem.
Wcześniej w
De-Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, wnętrze
tym miejscu

Choć jej budowa trwała prawie
170 lat (od roku 1352 do 1521) to
nie została ukończona, bo jedna
wieża jest niższa od drugiej. Tak
jest od wieków i mieszkańcy już
przywykli do tego widoku, ale turyści zawsze pytają, dlaczego, czy
taki był projekt. A prawda jest taka, że pierwotnie obie wieże miały
mieć tę samą wysokość. Jednak w
roku 1533 w nocy z 5 na 6 października wybuchł pożar. Zniszczenia
były ogromne i trzeba było katedrę odbudować i dlatego odłożono
budowę drugiej wieży na później i
tak już zostało.
Katedra na przestrzeni wieków
była świadkiem wielu wydarzeń
i jako budynek też ucierpiała,
ale przetrwała, choć około roku
1798 władze francuskie rozważały
zburzenie katedry. W roku 1965
rozpoczęto kompleksowe prace
restauracyjne, które właściwie
trwają do dziś, bo nadal prowadzone są mniejsze prace, ale katedra
cały czas jest dostępna zarówno
dla wiernych, bo to czynny kościół
jak i dla turystów, którzy mogą ją
zwiedzać w określonych dniach i
godzinach. A warto zwiedzić katedrę, bo w jej wnętrzu możemy
podziwiać wiele dzieł sztuki z różnych epok.
Do najważniejszych należą wspaniałe obrazy Rubensa i innych antwerpskich malarzy, marmurowa
rzeźba „Madonna z dzieciątkiem”,
wspaniałe witraże, oryginalne
malowidła ścienne, dziewiętnastowieczne neogotyckie stalle,
których wykonanie trwało ponad
czterdzieści lat (1840-1883), pozłacane tabernakulum w postaci Arki
Przymierza i dzieła współczesne,
jak rzeźba Jana Fabre.
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Podczas zwiedzania można też napić się kawy lub piwa, bo w dawnej
kaplicy św. Jana – Sint-Janskapel,
tuż obok zakrystii, mieści się bistro o nazwie De Plek. Tylko
tu można poznać smak piw de
Aurora i de Memento, bo to piwa
warzone wyłącznie dla baru De
Plek.
Huis Guiette (Le Corbusier), przy
ulicy Populierenlaan w Antwerpii,
od roku 2016 jest kolejnym obiektem na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
To jedyny w Belgii zachowany
budynek znanego szwajcarsko-francuskiego architekta, urbanisty, malarza i rzeźbiarza. Le
Corbusier urodził się w Szwajcarii
w roku 1887 jako Charles-Édouard
Jeanneret-Gris.
Le Corbusier był bardzo wszechstronny a jego działalność wpłynęła na nowoczesną architekturę
i urbanistykę. Uważał, że kształt
budynku powinien być dostosowany do jego funkcji. Według niego budynek powinien składać się
z jasnych i eleganckich brył.
Budynek, który znajduje się w
Antwerpii został zbudowany w
roku 1926 dla René Guiette antwerpskiego malarza i rysownika. To był jego dom i pracownia.
René Guiette zachwycił się pro-

Huis Guiette, wikipedia.org, by Ad Meskens

jektem Le Corbusiera o nazwie
Pavillon de l’Esprit Nouveau,
który został zaprezentowany
na Międzynarodowej Wystawie
Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa

(l’Exposition internationale des
Arts décoratifs et industriels modernes) w Paryżu w roku 1925 i
poprosił go o projekt nowoczesnej
i funkcjonalnej rezydencji.
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Przegląd prasy polskiej
Pierwszeństwo w
przedszkolach i
żłobkach dla dzieci
zaszczepionych
W 2021 roku do publicznych żłobków i przedszkoli będą najprawdopodobniej przyjmowane tylko
dzieci, które otrzymały wszystkie
szczepienia obowiązkowe. Ustawę,
którą zmienił senat, poparli senatorowie bez względu na podziały
polityczne.
Nowelizacja zakłada, że warunkiem przyjęcia dziecka do
publicznego żłobka będzie zaświadczenie o wypełnieniu
Programu Szczepień Ochronnych.
Dokument ten byłby wydawany przez lekarzy Podstawowej
Opieki Zdrowotnej lub pediatrów.
Przejście szczepień byłoby także
jednym z kryteriów przyjęcia
do przedszkola. Jeśli dziecko ze
względów zdrowotnych nie może zostać zaszczepione – rodzic
również będzie musiał okazać zaświadczenie, które to potwierdza.
Nieco inaczej będzie z publicznymi przedszkolami, bo dzieci w
wieku 6 lat mają obowiązek odbyć
roczne przygotowanie przedszkolne. Podstawowym warunkiem
przyjęcia malucha do przedszkola jest obecnie zamieszkanie na
terenie danej gminy.
W razie większej liczby kandydatów niż jest miejsc w przedszkolu, zaświadczenie o odbytych
szczepieniach będzie jednym z

kryteriów przyjęcia dziecka do
przedszkola, obok takich jak
wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka bądź opiekuna
czy samotne rodzicielstwo.
biznes.radiozet.pl

Niemcy też pracowali kiedyś tyle,
co dziś Polacy. Było to dokładnie
w… 1965 roku. Jednak w miarę
bogacenia się społeczeństwa mogli pozwolić sobie, aby spędzać
w pracy coraz mniej czasu.

Polak pracuje dziś tyle,
ile Niemiec w…
1965 roku

Dzieje się tak, ponieważ pracownicy w gospodarkach rozwiniętych
są w stanie w ciągu jednej godziny wyprodukować dobra i usługi
o większej wartości, co przekłada
się na wyższe dochody, a co za tym
idzie – więcej czasu wolnego.
money.pl

Polacy pracują prawie najwięcej
w UE – średnio o ponad 400 godzin rocznie dłużej niż Niemcy
– bogatsze społeczeństwo, które
może sobie pozwolić na więcej
czasu wolnego. I chociaż w ostatnich dekadach polska gospodarka
znacznie urosła, pracujemy niewiele mniej niż w latach 90.
Polak pracuje średnio 1806 godzin
rocznie, podczas gdy Niemiec
1386 godzin, czyli średnio aż o 420
godzin mniej, wynika z danych
OECD za 2019 rok. Po przeliczeniu
okazuje się, że średnio tygodniowo
Niemcy spędzają w pracy 8 godzin
mniej.
Pracujemy prawie najdłużej w UE,
o 143 godziny rocznie wyprzedzają nas tylko Grecy. W 2019 roku
średnia liczba przepracowanych
godzin w Polsce minimalnie wzrosła (o 9 godzin rocznie). Na zarabianie przeznaczamy nieznacznie
więcej czasu niż Czesi (średnio
o 8 godzin rocznie) oraz Słowacy
(111 godzin), Węgrzy (81 godzin)
czy Litwini (171 godzin).
Dane dotyczą pracowników i osób
samozatrudnionych. Pokazują
czas faktycznie spędzony w pracy, na cały etat lub część etatu.
Obejmują też płatne i niepłatne
nadgodziny, natomiast nie obejmują płatnych urlopów, świąt czy
okresów zwolnienia chorobowego
lub urlopu macierzyńskiego.

Bibliotekarz dokładnie
policzy strony
w książkach
Ministerstwo Edukacji i Nauki
postanowiło sprawdzić, jak wygląda sytuacja w szkolnych bibliotekach i wprowadziło w życie
nowy wymóg biurokratyczny dla
szkół podstawowych. Trzeba wyszczególnić książki w bibliotekach
szkolnych do 49 stron i powyżej
49 stron. Urzędnicy tłumaczą, że
służy to policzeniu wszystkich
dostępnych w zbiorach publikacji.
Od 31.12.2020 r. dane o książkach są wykazywane w podziale
na: książki o objętości poniżej 49
stron – wydawnictwa zwarte o objętości poniżej 49 stron nie wliczając okładki oraz książki o objętości
co najmniej 49 stron – wydawnictwa zwarte o objętości co najmniej
49 stron nie wliczając okładki.
– Szkoda, że urzędnicy nie interesują się, ilu uczniów ma depresję;
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tematem przemocy w szkole; przeładowaną i nieadekwatną do dzisiejszego życia podstawą programową; wykluczeniem cyfrowym;
lekturami, które są rasistowskie
albo zupełnie już niezrozumiałe
dla naszych dzieci; niedofinansowanymi szkołami i nauczycielami.
Ale co tam, będziemy wiedzieć,
ile mamy grubych, a ile chudych
książek i od razu polskiej szkole będzie lepiej – komentuje na
Facebooku jeden z radnych Rady
Miasta Szczecin.
prawo.pl

Zmiany w
dowodach osobistych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt nowelizacji ustawy
wprowadzającej zmiany w dowodach osobistych. Przyczyną zmian
jest konieczność dostosowania
przepisów ustawy z 6 sierpnia
2010 r. o dowodach osobistych
do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
z czerwca 2019 r.
Rozporządzenie ma ograniczyć
ryzyko fałszowania dokumentów
oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów poprzez
usunięcie znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń dokumentów
wydawanych w poszczególnych
krajach członkowskich.
Do najważniejszych zmian, jakie muszą dokonać państwa
członkowskie UE, należy przede
wszystkim wprowadzenie do dowodów osobistych drugiej cechy
biometrycznej, tj. odcisków palców. Konieczne stanie się więc
odwzorowanie odcisków palców
w urzędzie.
Przepisy unijne zobowiązują też
Polskę do uzupełnienia warstwy
graficznej dowodu osobistego

o podpis posiadacza, a także
do wprowadzenia dowodu osobistego z 12-miesięcznym lub krótszym terminem ważności dla osób,
od których czasowo nie można pobrać odcisków palców (nie będzie
to dotyczyło dzieci poniżej 12 roku
życia, od których odciski palców
nie będą pobierane).
Niektóre z dotychczasowych regulacji się nie zmienią – dowody osobiste nadal będą wydawane na 5
i 10 lat. Dla osób, które nie będą
mogły udać się do urzędu gminy,
aby oddać odciski palców, nowe
regulacje przewidują możliwość
skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników.
Nowe dowody w Polsce będą wydawane od 2 sierpnia 2021 roku.
Dokumenty będą wymieniane
na nowe sukcesywnie, z datą upływu terminu ważności dotychczasowych.
wprost.pl

Gospodarka Polski
po pandemii
Do końca 2022 roku największy
wpływ na rozwój gospodarczy
Polski będą miały głęboka recesja
w UE oraz długi powrót do poziomu PKB z 2019 roku – wynika
z raportu „Makroekonomiczne
wyzwania i prognozy dla Polski”
przygotowanego przez Europejski
Kongres Finansowy na podstawie prognoz 35 ekspertów
z Polski i z zagranicy.
Ekonomiści wśród najistotniejszych czynników zewnętrznych,
które będą wpływać na sytuację
gospodarczą Polski, wymieniają
głęboką recesję w UE (wzrost bezrobocia, spadek produkcji, spadek
wolumenu wymiany międzynarodowej) i długi (dłuższy niż w przypadku Polski) powrót do poziomu
PKB z 2019 roku.
wgospodarce.pl
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Amnestia maturalna
Część absolwentów, którzy oblali maturę w latach poprzednich,
otrzyma w 2021 r. świadectwo
dojrzałości bez konieczności ponownego przystępowania do egzaminu. Minister edukacji i nauki
udzielił im amnestii maturalnej.
MEN opublikowało nowelizację
rozporządzenia „w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19”. Dokument ten reguluje zasady przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu
maturalnego w 2021 r. Resort edukacji postanowił ograniczyć nie
tylko wymagania egzaminacyjne
stawiane uczniom, ale także zredukować procedury maturalne.
Jedną z najważniejszych decyzji
MEN jest rezygnacja w 2021 r. z
ustnego egzaminu maturalnego.
Ministerstwo postanowiło, że tegoroczni maturzyści przystąpią
tylko do egzaminu maturalnego
w części pisemnej. Jednocześnie
w roku szkolnym 2020/2021 absolwenci zdają egzamin maturalny i
uzyskują świadectwo dojrzałości,
jeżeli otrzymają z każdego przedmiotu obowiązkowego w części
pisemnej co najmniej 30 proc.
punktów możliwych do uzyskania.
Ministerstwo edukacji postanowiło też zrezygnować w 2021 r. z
obowiązkowego egzaminu dodatkowego. Uczniowie oczywiście
będą mogli napisać test z przedmiotów dodatkowych (maksymalnie z 6 przedmiotów), ale nie spotkają się tu z żadnym przymusem.
Wszystko ma zależeć od ich woli.
glos.pl
Opracował:
Katarzyna Frankowska

Sprawdź w katalogu,
jakie prezenty dla Ciebie
przygotowaliśmy

Katalog znajdziesz na
www.facebook.com/MaxiClean.be
i w naszych biurach

Nowy Program - Siła kobiet

Zaproś koleżankę do zespołu
MaxiClean i wybierz prezent
z naszego katalogu dla siebie i dla niej
Zadzwoń: GSM 485 03 13 70
i dołącz do nas
To będzie wyjątkowy rok z MaxiClean
Regulamin Programu “Siła kobiet” dostępny
na www.facebook.com/MaxiClean.be
Akcja trwa do 28 lutego 2021
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Z życia polskiej szkoły
w Antwerpii
Nasi uczniowie w kolejnym etapie Olimpiady Historii Polski
Zainteresowanie polskimi dziejami nie słabnie wśród naszych licealistów. Dali oni temu wyraz, biorąc
udział w Olimpiadzie Historii Polski, skierowanej do młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza
granicami, organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja. Z uwagi na epidemię koronawirusa
eliminacje I etapu tego prestiżowego konkursu odbyły się w formie on-line.
Mamy zaszczyt ogłosić, że do kolejnej części tegorocznej edycji Olimpiady Historii Polski zakwalifikowało
się aż dwoje z naszych podopiecznych: Viktor Kwiatkowski i Julia Kwaka.
Serdecznie im gratulujemy i życzymy sukcesów podczas II etapu historycznych zmagań!
Trzymamy za nich kciuki!

Dyktando Polonijne 2020 w Beneluksie
Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły przystępują do
„Dyktanda Polonijnego w Beneluksie”, organizowanego pod honorowym patronatem Pierwszej Damy Agaty
Kornhauser-Dudy. W tym roku w finale konkursu zmierzyli
się uczniowie 13 szkół na terytorium Belgii i Holandii –
ponad 1400 dzieci. Uczestników podzielono na trzy grupy
wiekowe:
• grupa I (od 9 do 11 lat)
• grupa II (od 12 do 14 lat)
• grupa III (od 15 do 18 lat)
Zwycięzcy każdej z nich zostali uhonorowani tytułem
Polonijnego Mistrza Ortografii Polskiej. Z wielką dumą i
radością pragniemy poinformować, iż wśród nich znalazł się nasz uczeń – licealista Wiktor Giedroyć-Juraha.
Został on Polonijnym Mistrzem Ortografii Polskiej w III grupie wiekowej.
Serdecznie GRATULUJEMY Wiktorowi i jego Rodzicom!!!

„Dodaj znajomego” – nie hejtuj!
Nasza szkoła chętnie włącza się w akcje promujące bezpieczeństwo w sieci. Tym razem uczniowie klasy 5B
wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o wiele mówiącym haśle przewodnim: „Dodaj znajomego” – nie hejtuj! Powstała ona, aby uświadomić młodzieży negatywne
skutki szerzenia nienawiści w internecie oraz zachęcić
ją do przeciwstawienia się niewłaściwym zachowaniom
w sieci.
W czasie zajęć uczniowie nie tylko zapoznali się z samą
definicją hejtera, obejrzeli film przygotowany przez autorów kampanii, ukazujący działanie przemocy internetowej, wczuli się w rolę bohaterów obejrzanej ekranizacji,
ale też wzięli udział w dyskusji na temat: „Jak radzić sobie
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z nienawiścią w internecie?”. Efektem finalnym pracy naszych podopiecznych było stworzenie w grupach
własnych Zasad Antyhejtowych.
Mamy nadzieję, że te działania zachęcą wszystkich uczniów do przeciwstawienia się niewłaściwym zachowaniom w sieci, a także poza nią.

Wirtualne lekcje historii
Pomimo epidemii koronawirusa, zamknięcia muzeów i
ośrodków kultury, nasi uczniowie zdobywają wiedzę historyczną nie tylko z książek, ale również w czasie lekcji
on-line prowadzonych przez specjalistów. Przy współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz z
Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie w naszej
szkole zorganizowano niezwykle ciekawe wirtualne zajęcia.
Dzięki specjalistom z Sulejówka dzieci poznały bliżej postać Józefa Piłsudskiego – nie tylko jako słynnego Ojca
Niepodległości, ale i małego chłopca, dowiedziały się
czegoś więcej o „Nieznanym żołnierzu”, zapoznały się z
faktami dotyczącymi Bitwy Warszawskiej oraz obejrzały
unikalne eksponaty opowiadające historię 1920 roku.
Z kolei zajęcia prowadzone przez IPN wprowadziły uczniów w świat Bitwy Warszawskiej. W czasie ich
trwania nasi podopieczni odkryli nieznane dotąd informacje dotyczące wojny 1920 roku oraz „Cudu nad
Wisłą”. Dowiedzieli się, jak wyglądał przebieg walk oraz co zadecydowało o zwycięstwie wojsk polskich.
Wirtualne lekcje niezwykle podobały się biorącym w nich udział dzieciom.
Zadawanie pytań, oglądanie materiałów archiwalnych, dokumentalnych filmów, eksponatów muzealnych
pomogło im przyswoić wiedzę historyczną. Bezpośrednio po zajęciach dopytywano się, kiedy znów można
liczyć na taką formę zajęć.

BĄDŹ WIDOCZNY!
MIEJSCE
NA
TWOJĄ
REKLAMĘ
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Polska: zmiany w podatkach
i opłatach w roku 2021
Ten rok będzie można nazwać rokiem podatkowym. W życie wejdzie wiele nowych
podatków, a wiele danin zostanie podwyższonych. Część opłat wzrośnie z decyzji polskiego rządu, część w wyniku prawa UE.

Podatek cukrowy
Większość przepisów Ustawy o
tzw. podatku cukrowym weszła w
życie 1 stycznia 2020 r. Regulacja
zakłada wprowadzenie opłaty od
napojów słodzonych, podzielonej
na część stałą i zmienną:
• opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr
za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub
tauryna);
• opłata zmienna to 5 gr za
każdy gram cukru powyżej 5
gram/100 ml – w przeliczeniu
na litr napoju.
Podatek cukrowy będzie miał
obowiązek płacić podmiot, który
sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Jego wprowadzenie ma dać wpływy do budżetu na poziomie ok. 3,2 mld
zł rocznie.

Opłata mocowa
w 2021 r. wzrośnie koszt
samej energii elektrycznej. Urząd Regulacji
Energetyki zatwierdził podwyżki stawek
dla Enei, PGE Obrót i
Tauronu. Podwyżki wyniosą od 3,5 do 3,6 proc.

Rząd wprowadzi również nowy
podatek, tzw. opłatę mocową.
Jej wysokość będzie zależna od
rocznego zużycia prądu.
I tak w 2021 roku:
gospodarstwa zużywające poniżej
0,5 MWh rocznie zapłacą 1,87 zł
miesięcznie;
gospodarstwa domowe zużywające od 0,5 do 1,2 MWh rocznie
zapłacą 4,48 zł miesięcznie;,
gospodarstwa domowe zużywające1,2-2,8 MWh rocznie zapłacą
miesięcznie 7,47 zł;
gospodarstwa domowe zużywające rocznie ponad 2,8 MWh zapłacą
10,46 zł miesięcznie.
Łączna roczna podwyżka dla gospodarstwa domowego zużywającego około 3 MWh rocznie może wynieść około 150 zł.

Opłata „małpkowa”

abolicyjna. To dzięki niej osoby,
które są polskimi rezydentami
podatkowymi, ale pracujący za
granicą, nie musiały dopłacać w
Polsce podatku od zarobionych za
granicą pieniędzy.

Dla kierowców
Od 1 stycznia 2021 roku na rejestrację pojazdu kierowcy mają
znów 30 dni. Dlaczego znów?
Bo takie przepisy obowiązywały
jeszcze na początku mijającego
roku, ale zmieniły się za sprawą
epidemii koronawirusa. Czas na
rejestrację został wydłużony do
180 dni.
Od nowego roku pojazdy sprowadzone z terenu Unii Europejskiej
muszą być rejestrowane w ciągu
miesiąca. Jeżeli tak się nie stanie,
właściciel może zapłacić 1 tys. zł
kary.

Powyższa ustawa wprowadza również drugą, nową opłatę – od alkoholi sprzedawanych w małych
opakowaniach, w tzw. małpkach,
czyli o objętości do 300 ml.
Płacić ją będą przedsiębiorcy
sprzedający tego rodzaju alkohol. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o
objętości do 300 ml. Ta danina
ma dać budżetowi ok. 500 mln
zł rocznie.

Ulga abolicyjna
Nowy rok będzie wyjątkowo
trudny dla części Polaków
pracujących za granicą, którzy zapłacą wyższy podatek.
Od 1 stycznia znika tzw. ulga

Podatek transportowy
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton,
• ciągniki siodłowe i balastowe
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przystosowane do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton,
• ciągniki siodłowe i balastowe
przystosowane do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego,
Stawki podatku uchwala rada
gminy w granicach zakreślonych
przepisami ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.

Abonament RTV
Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji zdecydowała, że w
2021 roku zapłacimy większy
abonament radiowo-telewizyjny.
Podwyżka w skali roku wynosi
od 6 do prawie 22 zł.
Stawka abonamentu za używanie
radia od 2021 roku wzrośnie o 0,5
zł i wyniesie 7,5 zł miesięcznie
(obecnie było to 7 zł). Za używanie
odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego miesięcznie trzeba będzie płacić 24,50
zł – to o 1,8 zł więcej niż obecnie
(abonament w tym przypadku do
tej pory wynosił 22,7 zł).
Abonamentu nadal nie muszą
opłacać osoby powyżej 75 lat, po-
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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
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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

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

Sterlingerstraat 4, Borgerhout 2140
Tel kontaktowy: 0483 67 48 26
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siadacze pierwszej grupy inwalidzkiej czy emeryci powyżej 60. roku
życia, pobierający świadczenie
niższe niż połowa przeciętnego
wynagrodzenia.

Podatek od spółki
Spółki komandytowe staną się
podatnikami CIT. Do tej pory nigdy nie były podatnikami podatku
dochodowego.
Podatkiem CIT zostaną objęte
spółki komandytowe i jawne, w
przypadku których podatnicy
podatku dochodowego, partycypujący w zyskach takich spółek
jawnych, nie są ujawniani. Chodzi
o podmioty mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.
Celem wprowadzenia zmian jest
uszczelnienie systemu podatku
dochodowego.

luty 2021

niego roku. Inflacja w
pierwszym półroczu
2020 roku wyniosła 3,9 procent
– oznacza to, że
o tyle wzrosnąć
może podatek od nieruchomości w 2021 roku (ostateczną decyzję podejmują gminy). To dwa
razy więcej niż w 2019 (wtedy było to 1,9 proc.).
Jak wzrosną stawki?
• Do 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej – podatek
od budynków mieszkalnych;
• do 0,99 zł od 1 m kw. powierzchni – podatek od gruntów
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków;
• do 24,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej – podatek od budynków związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Zmiany dotyczą budynków, na
które pozwolenia budowlane będą
przyznawane już w nowym roku.

Podatek od psa

Podatek od
nieruchomości
Podatek od nieruchomości płaci
każdy właściciel mieszkania bądź
domu, a także budynku czy terenu
przeznaczonego na cele gospodarcze czy rolnicze.
Opłata każdego roku może być
podwyższona o współczynnik
rosnącej inflacji, odnotowany w
pierwszym półroczu poprzed-

Podatek od psa obowiązuje w
Polsce od blisko 30 lat. Danina
jest pobierana przez gminy, które
ustalają jego wysokość indywidualnie (gmina może też zrezygnować z jej pobierania). Ministerstwo
Finansów podaje jednak maksymalną kwotę, jakiej ta opłata nie
może przekroczyć.
W 2021 roku górny limit
wzrośnie i wyniesie 130,30
zł rocznie za jednego psa,
czyli o prawie 5 zł więcej niż
w 2020 roku, kiedy wynosił
125,40 zł. Z kolei w 2019 r.
było to 123,18 zł. Co ciekawe,

w momencie wprowadzenia podatku od psa,
wynosił on 100 zł.
Pełną kwotę należy zapłacić, jeśli czworonóg
urodził się w pierwszej połowie
roku. Jeśli urodził się w drugiej
połowie roku, to opłata wynosi
połowę stawki rocznej.

Podatek od deszczu
Obecnie daninę tę płacą głównie właściciele nieruchomości o
powierzchni co najmniej 3,5 tys.
mkw., zabudowanych minimum
w 70 proc. Po zmianach proponowana powierzchnia progu stosowania nowych przepisów ma zaczynać się od 600 m2 przy ponad
50 proc. zabudowy. W ten sposób
liczba objętych nią nieruchomości
wzrośnie 20-krotnie.
W ocenie skutków regulacji zapisano, że koszty mogą wynieść
średnio 1350 zł na gospodarstwo
domowe.

Opłata targowa
i uzdrowiskowa
Wzrosną też – poza opłatą od psa
i nieruchomości – inne tzw. opłaty
lokalne:
• maksymalna opłata targowa
do 823,11 zł dziennie (obecnie
792,21 zł);
• maksymalna opłata uzdrowiskowa do 4,66 zł dziennie (obecnie 4,48 zł).
Ostateczną decyzję podejmują tu
gminy.
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Podatek handlowy
W budżecie na 2021 rok zaplanowany jest podatek handlowy.
Ustawa o tym podatku weszła w życie w 2016 roku, ale
Komisja Europejska wszczęła
postępowanie w tej sprawie i
wezwała Polskę do zawieszenia jego stosowania. Uznała, że
jego konstrukcja faworyzuje
mniejsze sklepy, co mogło zostać uznane za pomoc publiczną. Zgodnie z obowiązującym
stanem podatek handlowy był
zawieszony do końca 2020 roku.
Zgodnie z pierwszym założeniem
obowiązywać miały dwie stawki
podatku, który miały płacić przedsiębiorstwa z sektora handlu.
• Pierwsza w wysokości 0,8 proc.
dotyczyła miesięcznego obrotu
między 17 mln a 170 mln zł.
• Druga w wysokości 1,4 proc.
miała zastosowanie do obrotu
powyżej 170 mln zł miesięcznie.
Kwotę wolną od podatku ustalono
w skali roku na 204 mln zł.

Brukseli 80 eurocentów
za jeden kilogram odpadów z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi.
KE szacuje, że wpływy
do unijnego budżetu
wyniosą ok. 3 mld euro
rocznie.

Podatek
od węgla

dzać określony procent obrotów
ze sprzedaży czasu reklamowego,
powierzchni reklamowej i reklam
internetowych.

Podatek cyfrowy

Polegać ma on na tym,
że media musiałyby odprowadzać określony procent obrotów
ze sprzedaży czasu reklamowego,
powierzchni reklamowej i reklam
internetowych.
Modelem daniny ma być wspomniany podatek handlowy od
obrotów z handlu detalicznego. W
przypadku mediów mechanizm
działania byłby analogiczny:
oprócz już obowiązujących danin firmy musiałyby odprowa-

W pierwszym półroczu
2021 r. KE ma przedstawić także projekty
dotyczące tzw. granicznej opłaty
węglowej. To rozwiązanie ma polegać na nakładaniu dodatkowego
cła na sprowadzane do UE dobra,
których produkcja wymagała dużej emisji CO2.

W pierwszej połowie 2021 roku
Bruksela planuje też wprowadzić
podatek cyfrowy. Miałby być pobierany od firm, których obroty
przekraczają 750 mln euro rocznie. Budżet UE miałby zyskać do
1,3 mld euro.

Ma to zapobiegać przenoszeniu
produkcji, zwłaszcza wysokoemisyjnego przemysłu, do państw, w
których nie trzeba płacić za emisję
gazów cieplarnianych.

Podatek od plastiku

Opłata od emisji CO2 na granicach UE ma przynieść do 14 mld
euro rocznie.

Pakiet nowych podatków zacznie
obowiązywać dzięki prawu Unii
Europejskiej. Jednym z nich jest
podatek od plastiku. Zakłada
on, że każdy z krajów członkowskich będzie musiał wysłać do

Podatek
reklamowy
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Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku
BelgicaServices
elgicaServices

Kontrakt
bezterminowy
od 1. dnia pracy,
atrakcyjne wynagrodzenie,
gwarancję wypłaty na czas,
czeki żywnościowe
od 1. dnia pracy

Oferujemy:
Pracę
podczas
nieobecności klienta
(centrum prasowania lub
zastępstwo), pomoc w sprawach
administracyjnych (bank, urząd
gminy, ubezpieczenie itp.)

NASZE BIURA:
CHAUSSEE DE WATERLOO 117
1060 SAINT-GILLES
0489 95 44 33 (BEATA)

100%
zwrot kosztów
transportu, odzież
ochronną, wakacyjne,
premie roczne, wszelkiego
rodzaju świadczenia socjalne oraz
płatny urlop edukacyjny

W celu
ułatwienia
rozliczenia dwa
przedostatnie pracujące
dni każdego miesiąca biura
czynne są w godzinach od 9.00 do
19.00; w pozostałe dni pracujące
biura czynne są od 9.00 do
17.00.

AVENUE ROGIER 411
1030 SCHAERBEEK
0485 46 06 06 (BEATA)
JAN VAN GENTSTRAAT 9
2000 ANTWERPEN
0488 01 20 00 (MARTA)
HALLESESTEENWEG 12
1652 ALSEMBERG

WWW.BELGICASERVICES.BE

ZAPRASZAMY
DO NOWEGO
BIURA
W ANTWERPII
Jan Van Gentstraat 9
2000 Antwerpen

www.belgicaservices.be

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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Pieniądze szczęścia nie dają…
Pod tymi słowami podpisze się z pewnością wiele osób, które uważają, że miłość,
przyjaźń, rodzina, zaufanie i szacunek wystarczą, by być szczęśliwym. Jednak coraz
częściej ludzie wiążą poczucie szczęścia z tym, co posiadają. Bo im więcej ktoś ma
pieniędzy, tym więcej ma szczęścia. To jak to właściwie jest z tymi pieniędzmi i z tym
szczęściem?
O pieniądzach nie lubimy rozmawiać, chociaż każdego dnia myślimy i o nich i o dobrach jakie
możemy za nie nabyć. Pokutuje
opinia, że bogaci to złodzieje, oszuści i wyzyskiwacze, a żeby dorobić
się pierwszego miliona trzeba go
albo ukraść, albo zrobić przekręt.
Mało kto z nas liczy na szybkie
wzbogacenie się. Bo niby jak tego dokonać? Regularnie grać w
totka? Na giełdzie? Inwestować
w akcje? Pracować? To już trochę
lepsza opcja, ale z takiej „normalnej” pracy kokosów nie ma.
Jeśli nie odziedziczyliśmy pieniędzy, nie wywodzimy się z bogatego
domu, nie ukończyliśmy prestiżowej uczelni, mamy małe szanse na
dorobienie się.
Tymczasem już dawno obalony
został mit, jakoby dyplom dobrej
uczelni był gwarancją bogactwa.
Ludzie, którzy „doszli do pieniędzy” nie spoczywają na laurach,
nie chodzą utartymi szlakami, wybierają trudniejsze drogi, wybijają
się dzięki uporowi w dążeniu do
celu, samokształceniu i inwestowaniu w siebie.

Miłości i prawdziwej przyjaźni
też nie można kupić. Tak samo
jak wiedzy. Za pieniądze można
nabyć dyplom, certyfikat zaświadczający o ukończeniu takiego czy
innego kursu, uczelni, ale wiedzę sami musimy zdobyć. Ciężką
pracą. Szacunek innych ludzi też
nie jest na sprzedaż. Na to trzeba
zapracować. Kultury osobistej i
inteligencji nie kupimy w żadnej,
nawet najdroższej szkole. Tak samo jak uczuć innych ludzi.
A jak jest z marzeniami i ze szczęściem? Bogaty ma spełnienie marzenia na wyciągnięcie ręki, często
jednak jest to bardziej spełnienie
kolejnego kaprysu niż zrealizowanie marzenia. Ten biedniejszy,
aby spełnić marzenie musi się
sporo napracować i to niekiedy
przez lata. Ale gdy mu się uda, to
spełnienie tego marzenia zyskuje
całkowicie inny wymiar od tego
na wyciągnięcie ręki.

W dzisiejszych czasach
można kupić wszystko…

Pieniądze nie są lekarstwem na
samotność, nie zapobiegną też
śmierci. A czy można za nie kupić
zdrowie? Ktoś kto ma wszystko,
czego dusza zapragnie, kiedy zapada na nieuleczalną chorobę, może
kupić lekarstwa, sprowadzić najlepszych lekarzy, ale na niektóre
choroby lekarstwa nie ma.

Podobno nie ma takiej rzeczy, która nie miałaby swojej ceny. Czy
aby na pewno? Za pieniądze nie
można kupić czasu. Nie da się go
zatrzymać, wydłużyć, zamknąć w
szufladzie na klucz. Czas płynie
nieubłaganie, nie da się go cofnąć,
tak samo jak starości.

Szczęście składa się z wielu kawałków. Jednym z nich są pieniądze,
które chociaż zapewniają lepsze
życie, nie mogą stać się ważniejsze od rodziny, bliskich czy przyjaciół. Mając dach nad głową, pełną
lodówkę, rodzinę i zdrowie, będąc

szczęśliwym i spełnionym w miłości, już na swój sposób jesteśmy
bogaci.
Doceńmy to, co mamy, czego nie
sprzedaje się na sztuki i kilogramy. Kochajmy i bądźmy szczęśliwi. Miejmy rodzinę i przyjaciół,
marzenia i szczery uśmiech.
Otaczajmy się ludźmi, którzy są tego warci i żyjmy tak, żeby niczego
nie żałować.
Kiedy jesteśmy szczęśliwi, niemożliwe staje się możliwe. Można
mieć mało, a jednocześnie tak wiele. Ludzie, mający wszystko, pewnego dnia mogą zrozumieć, że nie
mają niczego.
Malwina Komysz

Seniorze!

Wolontariusz podpowie Ci jak założyć
Profil Zaufany, pomoże stworzyć pliki
tekstowe w komputerze, wskaże jak
skontaktować się z urzędem w Polsce.
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Szkoła rozwijania skrzydeł
Miniony rok skutecznie utrudniał wszelkie przedsięwzięcia, jednak okazuje się, że
jeżeli coś powstaje z pasji i kieruje tym autentyczna chęć niesienia pomocy innym, to
nawet pandemiczna rzeczywistość nie jest w stanie tego powstrzymać.

Tak właśnie było w przypadku Instytutu Języka i Kultury
Polskiej im. Polskich Lotników w
Gandawie, gdzie – pomimo wielu
przeszkód – 5 września 2020 roku
rozbrzmiał pierwszy dzwonek, a
na tablicach zapisano pierwsze
polskie słowa.
Dziś, w cztery miesiące po rozpoczęciu działalności w ławkach
Instytutu zasiada 75 uczniów. Tak
liczne zainteresowanie, a przede

wszystkim zaufanie, nie bierze się
znikąd. Jak wiadomo za ideami
stoją ludzie i to oni swoim zaangażowaniem sprawiają, że rodzice
decydują się powierzyć im swoje
pociechy.
Twórczynią, siłą napędową i dyrektorem placówki jest Eliza ReisKawka – od lat aktywnie wspierająca życie polonijne w Belgii,
wcześniej zawodowo związana
z Ambasadą Polską w Brukseli,

aktualnie z Komisją Europejską.
Ponadto nauczyciel z powołania,
z pasji i miłości do języka.
Jako mistrzyni turniejowa w tańcu towarzyskim (z tytułami na
arenie międzynarodowej) wraz z
mężem prowadziła w Gandawie
szkołę tańca, która poza aspektem
„ruchowym” dla wielu (nie tylko
Polaków) stanowiła również punkt
wymiany pozytywnej energii i doświadczeń z życia na obczyźnie.
Pomysł na otwarcie Instytutu
kiełkował w jej sercu od dawna,
a kolejne spotkania i zdarzenia
powoli nadawały mu konkretny
kształt. Jedno było pewne od początku – uczeń musi być tu zawsze
na pierwszym miejscu!
Dopełnieniem Instytutu jest tworzący go zespół. Nie są to osoby
„z przypadku”. Każda z nich przejawia prawdziwą pasję do języka
ojczystego i do pracy z dziećmi,
każda wnosi coś niepowtarzalnego. Opiekunowie poszczególnych
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znajduje też sposoby na to, by aktywizować dzieci, wzmacniać w
nich poczucie wspólnoty i polskiej
tożsamości.

klas dobrani zostali na podstawie kompetencji, predyspozycji
i wstępnie opracowanego przez
siebie planu nauczania.
Skompletowanie grupy pasjonatów na „obcej ziemi” nie jest
zadaniem łatwym, ale jak się
okazuje – możliwym do zrealizowania. Wspólnym założeniem
dla wszystkich jest rozwinięcie u
dzieci czterech kompetencji w języku polskim: mówienia, pisania,
czytania i słuchania.
Zajęcia w Instytucie przygotowywane są w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Metody dopasowane
są do grup wiekowych tak, aby
nauka poza wyzwaniem była też
ciekawą przygodą z językiem
polskim w roli głównej. Misją
Instytutu jest promocja języka
polskiego oraz historii, tradycji i
kultury polskiej na terenie Belgii,
a także możliwość nauki i pogłę-

biania mowy ojczystej przez polskie dzieci i młodzież.
Olbrzymim atutem jest lokalizacja
szkoły, która została dobrana nie
tylko z myślą o tym, aby była łatwo
dostępna, ale również przyjazna i
bezpieczna. Kampus EDUGO to
zespół budynków szkolnych w
Gandawie, w dzielnicy Oostaker,
z przestrzennym bezpłatnym parkingiem i licznymi terenami zielonymi.
Instytut posiada dostęp do wszystkich budynków, sal lekcyjnych
i miejsc przystosowanych do
prowadzenia zajęć w plenerze.
Kilkaset metrów od obiektu znajduje się park, który wiosną rozkwita feerią barw i zapachów.
Niewątpliwie powodem do dumy
jest fantastyczna atmosfera wewnątrz Instytutu. Dzieci chętnie
pojawiają się na zajęciach, choć
jest to dla nich szósty dzień z rzędu, kiedy muszą wcześnie wstać i
spakować szkolny plecak. Szkoła

Tylko w grudniu zorganizowano
warsztaty plastyczne i muzyczne,
gdzie pod okiem profesjonalnych
artystów dzieci wykonywały ozdoby świąteczne oraz uczyły się polskich kolęd i pastorałek. Chętnie
uczestniczą też w licznych konkursach polonijnych, w których
już bardzo często są nagradzane.
Instytut, to oczywiście coś więcej niż szkoła. Docelowo to miejsce spotkań, kuźnia talentów i
„kolporter” polskiej kultury dla
małych i dużych. W planach są
wydarzenia i imprezy mające na
celu ożywienie relacji z rodakami.
Głos rodziców jest bardzo ważny,
ponieważ miejsce to powstało również z myślą o nich. Wielu działa
już wspierając placówkę na wiele
rożnych sposobów.
Patroni szkoły – Polscy Lotnicy z
pewnością byliby pod wrażeniem,
widząc jak całe przedsięwzięcie
sukcesywnie dostaje skrzydeł…
Instytut wystartował i wszystko
wskazuje na to, że będzie to lot
długi i ekscytujący. A co najważniejsze – dzieci nie podziwiają tego
widowiska z dołu, ale witane są na
pokładzie, by wspólnie wzbić się
w górę.
www.instytutgent.be

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

PASJA
SKUTECZNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE
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
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Od czego zależy nasze
poczucie bezpieczeństwa
Poczucie bezpieczeństwa w sobie i w świecie to temat rzeka. Temat od którego najczęściej zaczyna się rozmowa w gabinecie psychologicznym i na którym się kończy.
Temat z gatunku absolutnie podstawowych, bo czy można być szczęśliwym i życiowo
spełnionym, jeśli nasze poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane?
A co zrobić, gdy go w sobie nie
mamy, gdy trawią nas lęki i niepokoje? Czy poczucie bezpieczeństwa da się wypracować? Czy zależy ono od zewnętrznej sytuacji?
I dlaczego jedni mają go tyle, że
w każdej chwili gotowi są pójść
na barykady, a innych wyjście z
domu po zakupy napawa lękiem?
Spróbujmy to trochę uporządkować.
Niezwykle interesujące badania z
zakresu epigenetyki – czyli nauki
zajmującej się zmianami genetycznymi spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi oraz dziedziczeniem genów – wykazują, że nasze
nastawienie do życia może być
kształtowane na poziomie DNA
już w życiu płodowym poprzez
emocje noszącej nas w łonie matki. I prawdopodobnie już wtedy
kształtują się podwaliny tego, na
ile w późniejszym życiu będziemy
czuć się bezpiecznie.

Możemy zatem z wysokim
prawdopodobieństwem
założyć, że jeśli kobieta w
okresie ciąży pozostaje pod
wpływem silnego stresu, to
hormony stresu przenikają
poprzez łożysko do krwi nienarodzonego dziecka. Mamy
zatem w tym przypadku do
czynienia z pewnymi uwarunkowaniami genetycznymi. I tak jedne maluchy w
momencie narodzin są spokojniejsze, a inne nie.
Kolejną, równie ważną – jeśli nie
ważniejszą – kwestią, jest przekaz rodzinny i kulturowy, jaki
wynosimy z domu. Jeśli bowiem
przez pierwszych osiemnaście czy
dwadzieścia lat żyjemy w rodzinie
generującej postawę wobec przyszłości pełną lęku i nieufności,
to trudno – będąc wychowanym
w takim właśnie podejściu – postrzegać świat jako dobry i pełen
obiecujących zdarzeń. Będziemy
się go raczej bać i złowrogo się mu
z oddali przyglądać.
Przy tego rodzaju wychowaniu
można wręcz powiedzieć, że zostaliśmy tym lękiem przez najbliższych zainfekowani, co oczywiście nie pozostanie bez wpływu
na jakość naszego dorosłego
życia. Jakie zatem będą skutki
wyrastania w lękowym domu?
Reagowanie nieadekwatnie do sytuacji, niezbyt dobre radzenie sobie w relacjach społecznych, unikanie życiowych czy zawodowych
wyzwań (choćby były skrojone na

nasze możliwości), czy agresywna
postawa.
Warto przy tym dodać, że historia
funkcjonowania z wysokim poziomem lęku zazwyczaj wygląda tak,
że im więcej się boimy, tym więcej
się boimy. Im więcej murów i zabezpieczeń, tym bardziej narasta
w nas napięcie i mała nieuwaga
może spowodować eksplozję skumulowanych lęków.
Poczucie bezpieczeństwa zależy
także od naszego temperamentu, a
konkretniej od naszej reaktywności, czyli ilości bodźców, których
potrzebujemy do tego, by czuć się
dobrze. I tak jedni potrzebują ich
dużo, a inni mało. To właśnie zapotrzebowanie na adrenalinę, której
poszukujemy aby osiągnąć optymalny poziom pobudzenia, określa poziom naszej reaktywności.
Bardzo się w tym względzie różnimy.
I tutaj gatunek ludzki można podzielić na dwie grupy. Osoby tzw.
nisko reaktywne, aby czuć się do-
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brze, potrzebują silnej stymulacji.
Są to osoby lubiące krwiste horrory, uprawiające niebezpieczne
sporty i doładowujące się energetycznie za pomocą silnych, intensywnych przeżyć. Takie osoby
dopiero wtedy czują, że żyją. Ma
być dużo i ma się dziać.
Druga grupa to osoby tzw. wysoko reaktywne, czy też wysoko
wrażliwe, delikatnie emocjonalnie. Wysoko wrażliwym życie
duchowe dostarcza tylu przeżyć
i emocji, że raczej nie poszukują
ich więcej w świecie zewnętrznym.
Osoby wysoko reaktywne najbardziej ze wszystkiego cenią sobie
święty spokój. Zdecydowanie unikają nadmiaru bodźców i silnie
stymulujących form aktywności.
Są one im bowiem po prostu niepotrzebne.
Czy warto zatem się trudzić, aby
zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa? Jak najbardziej warto,
powiem więcej; większość z nas (o
ile nie wszyscy) się w tej sprawie
trudzi. Trzeba jednak pilnować,
aby zmierzać w tym trudzie we
właściwą stronę. Na początek
niezbędna jest umiejętność odróżniania faktów od naszych (lub
cudzych) interpretacji. Bo to zazwyczaj nie fakty chwieją naszym
poczuciem bezpieczeństwa, a to, w
jaki sposób my sami je interpretujemy. Bo ostatecznie to my nadajemy faktom znaczenie i ładunek
emocjonalny.
Sama już świadomość tego, iż od
nas zależy, co zrobimy z danym
zdarzeniem czy sytuacją pozwala
nam pozostać w kontakcie z rzeczywistością i utrzymać grunt pod
nogami. A dla wszystkich tych,
którzy chcieliby, aby było lekko,
łatwo i przyjemnie: pracy nad opanowaniem własnych lęków nie ma
jak inaczej zacząć jak od pracy nad
własnym wnętrzem.

Bo jeśli nie będziemy swoich lęków słuchać, rozpoznawać, a następnie rozumieć skąd się biorą,
to mogą one szybko zaprowadzić
nas do naszego własnego łóżka.
Dość często zdarza się, że ludzie
osadzają swoje poczucie bezpieczeństwa w drugim człowieku.
Przestrzegam, iż nie jest to najlepszy pomysł. Bo co stanie się w
sytuacji, kiedy nasz dobrostan, nasze szczęście i komfort psychiczny
ulokowane zostaną w człowieku,
który od nas odchodzi? No właśnie. On odejdzie, a wraz z nim
odejdzie to, co tak misternie przez
lata wypracowywaliśmy, tylko że
zamiast w sobie, to w kimś innym.
Poczucia bezpieczeństwa nie zbudujemy odgradzając się od świata
i unikając jakichkolwiek zagrożeń
czy ryzyka. Bo życie jest nieprzewidywalne i nie da się go od A do Z
zaplanować. A paradoks tej sytuacji jest taki, że najbardziej straszy
nas nasz własny mózg, który za
wszelką cenę usiłuje nas utrzymać
przy życiu. Stąd właśnie tyle w nim
ośrodków, których zadaniem jest
natychmiastowe wykrywanie każdego potencjalnego zagrożenia.
Bo to właśnie układ nerwowy ocenia poziom naszego bezpieczeństwa na podstawie stanu naszych
organów wewnętrznych (gdzie w
stresie boli nas brzuch albo nie
możemy nic
pr zełknąć),
czy mięśni
(najczęściej
mięśni karku i barków).
Emocje, powstające pod
wpływem
stresujących,
zagrażających
naszemu bezpieczeństwu
wydarzeń, dłu-
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żej się utrzymują i są trudniejsze
do przeżycia niż te związane z wydarzeniami pozytywnymi. Trudno
się też naszemu umysłowi dziwić,
że jest w stanie nieustannej czujności i niepokoju. Lata ewolucji go
do tego przystosowały.
Najważniejsze, z czym chciałabym
Państwa zostawić, to uświadomienie sobie, że poczucie bezpieczeństwa, zależne od czynników
zewnętrznych jest bardzo złudne.
Proszę nie dać się na to nabrać.
Można być szczęśliwym w chorobie i w czasie wojny, a bardzo
nieszczęśliwym w dostatnim i
wygodnym życiu.
Możemy gonić za bezpieczeństwem zależnym od drugiego człowieka, od pracy czy znajomych.
Możemy poddać się zakupoholizmowi i otoczyć się tymi zakupionymi rzeczami jak obronną tarczą.
Każdy ma wybór. I pewnie nawet
chwilowo damy radę pozbyć się
lęków.
Prawdziwe i stabilne poczucie
bezpieczeństwa wynika jednak z
głębokiego przekonania i poczucia, że człowiek jest częścią czegoś
większego i że zmiana, choć budząca niepokój, jest istotą naszego
życia.
Aleksandra Szewczyk,
psycholog

Projekt dla
przedsiębiorców
w Antwerpii
- Centrum biznesu
i administracji
Administracja, księgowość, szkolenia, konsultacje i przestrzeń
coworkingowa w jednym miejscu w centrum Antwerpii!
ADMINISTRACJA

KSIĘGOWOŚĆ

SZKOLENIA

Szeroko pojęta administracja
- tłumaczenia, wnioski, deklaracje
(w tym Limosa, checkin@work,
werfmelding,...)

Księgowość dla firm lub kontakty z
księgowym klienta

Płatne i bezpłatne szkolenia
i sesje informacyjne z najważniejszych zagadnień

WYNAJEM SAL

PRZESTRZEŃ
COWORKINGOWA
MIEJSCE PRACY

WYNAJEM ADRESU
SIEDZIBY FIRMY

Wynajem sali konferencyjnej /
szkoleniowej i miejsca na
warsztaty oraz spotkania

4 przestrzenie coworkingowe (możliwość wynajmu już od 1 godziny)

Wirtualne biuro oraz adres siedziby
firmy (z obsługą korespondencji
lub bez)

Wiele możliwości dla firm w 1 miejscu!
Skontaktuj sie z nami już dziś:
Belgian Business & Administration Center
Leopoldstraat 37, 2000 Antwerpen

Tel.: 0465 43 35 71
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Internet to świetne miejsce
dla moich dzieci
Spędzamy dużo czasu w internecie. Bardzo dużo. Mówię o sobie i mojej rodzinie.
Każde z naszej Piątki ma swój laptop albo komputer stacjonarny, a oprócz tego
smartfona czy tablet. Uważam że tak właśnie powinno być, bo skoro już ktoś to wynalazł i wyprodukował, to trzeba z tego korzystać. Internet wykorzystujemy do nauki,
pracy, zakupów, płatności, załatwiania najróżniejszych spraw urzędowych i dla rozrywki. Uwielbiamy komputery i internet i nie wyobrażamy sobie bez nich życia.
niebezpieczne. I ja co jakiś czas
zaczynam się zastanawiać, czy oni
mogą mieć rację? Czy faktycznie
komputer i internet są tak strasznie niebezpieczne dla dzieci?
Jestem matką od 18 lat i przez ten
cały czas miałam komputer z dostępem do internetu – gorszy, lepszy, ale był. Moje dzieci nigdy nie
miały zakazu użytkowania komputera, ani specjalnych ograniczeń.
15 czy 10 lat temu ograniczała ich
jedynie prędkość i jakość internetu i komputera, no i to, że komputer był jeden, a chciało z niego korzystać kilka osób. Teraz każdy ma
swój komputer, z którego może korzystać wedle własnego uznania z
zachowaniem zasad panujących w
naszym domu. Tylko tyle i aż tyle.
Często słyszę, jak ludzie straszą
tymi wynalazkami i zalecają a
wręcz nakazują, byśmy trzymali
nasze dzieci od nich z daleka, albo przynajmniej ograniczali czas
ich użytkowania, bo to jest złe i

Przyglądam się Najmłodszemu
Dziecku. Chłopak ma lat 8 i trochę.
Dużo wolnego czasu spędza przed
komputerem. Nie uważam by to
był czas zmarnowany, bo efekty
temu przeczą. Dzięki internetowi

Młody może się uczyć wielu rzeczy, odkrywać świat, a także poznawać ludzi z różnych kontynentów. Ma internetowych kolegów w
Belgii, w Polsce, w Niemczech, w
Kanadzie i innych miejscach na
kuli ziemskiej. Przez spory czas
kumplował się z rówieśnikiem z
Rosji.
Młody w domu mówi po polsku,
w szkole po niderlandzku. W obydwu językach mówi i czyta płynnie,
w pisaniu nie popełnia zbyt wielu
błędów (jak na ośmiolatka). Przy
czym polskiego nigdy nie uczył się
w szkole. Mówimy w tym języku w
domu – to wszystko. W internecie
posługuje się trzema językami –
poza polskim i niderlandzkim jeszcze (a raczej głównie) angielskim,
którego tym bardziej nikt go nigdy
nie uczył. Nauczył się sam i to w
ciągu ostatniego roku. Nie mam
pojęcia, ile dziś umie, ale skoro
jest w stanie prowadzić rozmowy i
grać z kolegami oraz dowiadywać
się mnóstwa rzeczy, to chyba już
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całkiem sporo jak na ośmioletniego samouka.
Internet jest bardzo dobrym nauczycielem. Dzięki internetowi
syn ma dosyć rozbudowaną wiedzę na różne tematy. Sporo wie o
zwierzętach, o sporcie, o życiu w
różnych miejscach na Ziemi, o kosmosie, minerałach i wielu innych
rzeczach, które go interesują.
Niektórzy mówią, że taka wiedza
z internetu nie jest wartościowa,
ale czy aby na pewno? Czy lepiej
wiedzieć to i owo, a nawet dużo,
czy lepiej nie wiedzieć nic?
Ile ja wiedziałam o
świecie w jego wieku?
Gdzie mogłam taką
wiedzę zdobyć? W
domu mieliśmy 4-tomową encyklopedię i
non stop ją z bratem
wertowaliśmy, tylko
że tam było za mało
wiadomości o tym, co
nas interesowało. W bibliotece też było mało
dobrych książek. A moje dzieci mają internet
i korzystają z niego, by
poznawać świat, uczyć
się nowych rzeczy i nawiązywać interesujące
znajomości. To jest
fantastyczne i bardzo
pozytywne.
Młody wie, jak zdobywać wiedzę
w sieci. Wie, że w necie można
znaleźć prawie wszystko i wie, jak
tego szukać. Jest w takim wieku,
że potrzebuje odpowiedzi na swoje niekończące się pytania. Pyta
nas, pyta nauczycieli, ale robi też
użytek z internetu, przy okazji
doskonaląc umiejętności pisania
i czytania.
Starsze też mają przyjaciół na całym świecie. Piszą z nimi, rozmawiają, grają w różne gry, śmieją się
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z nimi i smucą. W internecie prowadzą bardzo bogate życie towarzyskie. Uwaga! To jest prawdziwe
życie towarzyskie, a nie bezmyślne klikanie „lubię to” i wysyłanie
obrazków czy „sensacyjnych” wiadomości oraz łańcuszków, bo niektórzy z mojego pokolenia (i nie
tylko) właśnie do tego ograniczają używanie internetu, nie mając
bladego pojęcia, że internet to coś
więcej niż Facebook.
Dziewczyny często rozmawiają
ze sobą po angielsku (bo wiedzą,
że z tego języka matka najmniej
kuma). Nauczyły się tego języka

To jest moim zdaniem niesamowite. Dla moich nastoletnich córek
nie ma dziś tematu na który nie
można podyskutować z ludźmi w
różnym wieku. Nie ma też dla nich
ograniczeń czasoprzestrzennych,
bo mają internet. Mogą kontaktować się z całym światem i poznawać cały świat nie wychodząc z
własnego pokoju.
Zazdroszczę im tego odkrywania
świata, tych nieograniczonych
możliwości w zdobywaniu wiedzy
i poznawaniu ciekawych ludzi. Ja
już jestem za stara, za słabo znam
angielski i mam za mało czasu, ale
one mogą czerpać tę
wiedzę garściami.
Internet nie jest dobry dla każdego. Bo
niewłaściwie użytkowany może wyrządzić krzywdę. Zaś
rodzic niemający
nawet podstawowej
wiedzy o sieci, nie
jest w stanie nauczyć
dziecka bezpiecznego i sensownego z
niej korzystania.

w sieci i w tym języku komunikują się z innymi ludźmi na całej
kuli ziemskiej. Mają znajomych
wszędzie. Znają ludzi z różnych
krajów, kultur, religii, o różnych
poglądach, upodobaniach i preferencjach seksualnych, borykających się z różnymi problemami.
Dyskutują z nimi o najróżniejszych sprawach – od tych typowo
młodzieżowych jak muzyka, film
czy uroda, poprzez ogólne zagadnienia przyrodnicze, technologiczne, medyczne, do polityki,
ekologii, rasizmu, aborcji, seksu,
głodu itp.

I takie dziecko nie
potrafi się w sieci
zachować, bo nikt
go tego nie nauczył,
nie pokazał od małego, jak działa internet i do czego można go
wykorzystać. Nie umie się nim
posługiwać, nie potrafi korzystać
z przeglądarki. Nie potrafi odróżnić dobrych zachowań netowych
od złych.
Widzę takich dorosłych w sieci. Dorosłych, którzy myślą, że
internet i fejsbuk to synonimy.
Dorosłych, którzy zamiast w wyszukiwarce otworzyć rozkład jazdy czy stronę sklepu, pytają się na
grupach facebookowych, czy ktoś
nie wie, o której odjeżdża autobus,
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albo do której jest
czynna apteka.
Dorośli, którzy
szczycą się swoją
anonimowością,
a co drugi dzień
udostępniają na
fejsie mapę z endomondo z dokładnym położeniem
swojego domu.
Tak, niektórzy
faktycznie powinni się trzymać od
netu jak najdalej…
Korzystam z internetu od lat, a dzieci przyglądały się
temu od urodzenia. Kolorowanka,
zdjęcie nietoperza, przepis na
ciastka, zakup zabawki, ulubiona piosenka, bajka, po co kot ma
wąsy, o której przyjmuje lekarz,
jak zrobić tort samochód, czy
świnka może jeść pomarańcze…
Wszystko to i dużo więcej jest w
internecie. Matka i ojciec szukają,
a dziecko patrzy i się uczy.
Potem zaczynały się proste gry,
oglądanie filmów i zawsze pojawiały się okazje, by opowiedzieć
dziecku, czego nie wolno robić, co
jest dobre, co złe. Jak z każdą inną
rzeczą. Każdy wychowuje dzieci
po swojemu. Ja dawałam im też
internet wraz z potrzebnymi instrukcjami.
Dumna jestem z tego, że moje dzieci potrafią mądrze korzystać z sieci, ale mam świadomość, że głupie
rzeczy też tam robią, bo w końcu to
dzieci i robienie głupot to ich prawo a wręcz obowiązek. Pewnych
rzeczy można się nauczyć tylko i
wyłącznie na błędach.
Im dzieci starsze, tym więcej
spraw trzeba omówić. Jak dyskutujemy o biciu się i przezywaniu z
kolegami, to wystarczy rozszerzyć

to na cyberprzemoc i hejt. Jak dyskutujemy o tym, by nie rozmawiać
z nieznajomymi, to dodajmy, by w
sieci nie opowiadać o sobie za dużo. Na podstawie gier łatwo wyjaśnić, dlaczego nie wolno podawać
nikomu swoich haseł, loginów
i innych danych. To zawsze się
wiąże z uświadomieniem dziecka, że na świecie są ludzie dobrzy
i źli. Jak dyskutujemy o miłości,
seksie, płciowości, to nie należy
zapomnieć o tych tematach związanych z netem, sextingiem.
Internet jest dziś częścią życia.
Nie można zatem traktować go
inaczej, udawać, że nie istnieje i trzymać się od niego z dala.
Dziecko – moim zdaniem – powinno poznawać internet od najmłodszych lat i uczyć się (także
na błędach) korzystać z niego pod
okiem rodziców. Tylko wtedy, jako osoba dorosła, nie będzie się
w sieci zachowywać jak przygłup.
Oczywiście we wszystkim trzeba
znać umiar. Jedzenie, picie, używki, sport, internet – wszystko jest
dla ludzi, ale ze wszystkim można
przedobrzyć.
Nasza rodzina lubi gry planszowe,
karciane, rowery i rolki. Kochamy
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książki. Mamy nasze ukochane zwierzaki do opieki
i zabawy. Lubimy jeździć
na wycieczki do miast,
muzeów, lasów, na plaże.
Lubimy robić zdjęcia. Od
czasu do czasu w normalnych okolicznościach zdarza się wyjście do restauracji albo na jakąś imprezę
czy do kina.
Nie mamy dużo wolnego czasu, a trzeba go na
wszystkie fajne rzeczy podzielić. Młody lubi kopać
z tatą w piłkę, jeździć na
rolkach, hulajnodze, rowerze. Nasze dzieci mają
nieograniczony dostęp do
komputerów, ale mimo wszystko
same z siebie potrafią wybrać w
wolnym czasie zupełnie inne zajęcia niż internetowanie.
Co jest dla mnie istotne w kwestii
internetu i czego absolutnie sobie
nie wyobrażam w moim domu,
to kontrolowanie tego, co starsze
dziecko, a tym bardziej partner, robiło w necie. Nazwa „KOMPUTER
OSOBISTY” mówi sama za siebie.
Dla mnie czyjś komputer znaczy to
samo co czyjś prywatny pamiętnik
czy korespondencja. Nie godzi się
tam zaglądać bez pozwolenia.
Powyższy wpis to moja osobista
subiektywna opinia, którą już
jakiś czas temu miałam się podzielić, ale jakoś się nie złożyło i
wpis leżał i dojrzewał przez kilka
miesięcy. W końcu przyszedł jego
dzień.
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej
ziemi znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach
“Antwerpii po polsku“.
Magdalena sB-P
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Słowo o byle czym
Dysputy na luty, czyli wedle płota
gaduły w czterech aktach.

Akt I
Baba wytarła ręce w zapaskę i
przyłożyła dłoń do ucha.
– To przecie błotnik gajowego tak
jency, ale powoli jadzie.
Po kwadransie Gajowy oparł rower o płot. – Co za los. Gwóźdź
w lesie… ale mam łatki i klej na
gorąco. Mogę?
– A juści. Wody ze studni przyniese.
Baba podaje cynowy kubek. –
Długo tyn rowyr prowadzita? –
Szkoda gadać, odburknął gość.
– To pogodać nie możeta, bo w głowie ino dziura w dyntce i wiency
miejsca ni mosz? Za moich czasów chłop robił jedno, o drugim
myśloł, a trzecie niby na niby, ale
swoje zrobił a baba zaś żeby nie to
tak, ale tak to nie.
– Nie rozumiem.
– A bo baby to wiedzioły czego
kcom, a tero jak chłop nie wi, czego kce, to niby skąd baba wiedzieć
mo? Bo baby czego kcom, to nie
majom, a co majom, to nie kcom.
A Meli somsiodki chłop to już nie
wi od któryj strony łorać, bo łona
lepij wi. Zaś markotno łazi, a łon
podwyrze prząto, bo nie wi, czego
kcieć mo.
– Pani mi tu wodę z mózgu… och!
Spirytus się rozlał. I jak ja klej nagrzeję? – Zaro okowitki przyniese,
to i dyntka, i gajowy sie zagrzeje.

Akt II
Z oddali zaczął narastać znajomy
terkot. – Łon to wi, kiej i dzie co
chlupie.
Nauczyciel oparł motorower o
płot. – Dzień dobry. Zimno dzisiaj.
A ja znowu po zioła. – Aa, powitać pana profesorza. Zaro po drugi
kubecek sie dygne, to i profesorz
inaczy zaćwirko.

Gospodyni szarpnęła butelką, wypluła korek w garść i nalała do
pełna. – Do dna, a ino mi krzty
nie zmarnowić, bo to lekarstwo!
– Wcisnęła korek.
Nauczyciel się zakrztusił, a gajowemu pociekły łzy.
– No i jak wom tero?
– Dobrze, wycharczał nauczyciel, a
gajowy tylko pokiwał głową.
– To i dobrze. Bo za komuny to taki
z województwa godoł, co wszyćko
bedzie dobrze, i tego sie trzymom.
Gajowy otarł łzy rękawem – Ale
nie można trzymać się tego, co
mówili za komuny.
– To powiedzta, kiej bedzie dobrze, bo dzionek zaś mijo, a jutro
dobrze nie je i tak w kółko aż do
upapranej…
– A bo… trzeba żyć tu i teraz.
– Co wy gajowy. Tu i tero było
wczora i jutro bedzie, a dobrze to
kiej mo być?
Nauczyciel zakasłał. – A czy pani
wie, co jest dobre dla pana gajowego lub dla mnie? A czy pan wie,
co jest dobre dla nas? Ja też nie
wiem, co jest dla pani i dla pana
dobre.

Gajowy spojrzał w przestrzeń, a
baba wgryzła się w korek.
– A to je, tfu, prowda. Bo kiej
dyszcz pado, to la gleby dobrze a
la letnika źle. Potem dyszczu ni
mosz, taki sie wypocznie, a zaś
klnie, że żarcie podskoczyło. To
trza było kcieć, coby dyszcz padoł.
– Ma pani rację. Jeśli człowiek
sam nie wie, co jest dla niego
dobre, to skąd tam – nauczyciel
wskazał na niebo – mają wiedzieć,
co przynieść tu i teraz, skoro nie
mają żadnego zamówienia?
– A babka moja to samo godoła. I
że głupi to i do lasu po cegły łazi.
– To prawda, westchnął gajowy.
– A bo gajowemu prowda je to, co
gałami widzi. A wszyćko je insze
niźli wyglądo. Bo jak jeden się
uśmicho i gembe gładkom mo,
to dobry, a markotny i pryszczaty
to pewnikiem zły.
– Ja patrzę, co ja mam. A jak czegoś w lesie nie puknę to…
– A co jo mom? Jako i babce, mi
szyszki do komina wpadajom, ale
ino niech zdrowie, a reszta… – baba machnęła ręką i reszta okowit-
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ki prysnęła na ziemię. – Aa, zaro
wiencyj przyniese. Co prowda, to
prowda. Bo jo tak naucona, co w
syrcu, to i na języku, a nie insze
godać. Potym to syrce i wontroba,
a medyk w powiecie ino piguły. Jo
o prowdzie dumać nie bede, ino
tak je i basta.
– Ale się pani rozgadała, a tu nie
wiadomo, gdzie to wszystko idzie?
– Nie gdzie idzie, ale dokąd idzie,
wtrącił nauczyciel.
– A co za różnica?

AKT III
– Taka, że gdzie idzie – w lesie. A
dokąd idzie – na polanę.
Lepiej powiedzieć: dokąd to zmierza, a trudno powiedzieć dokąd, bo
człowiek chce być innym już teraz,
bez procesu stawania się innym.
Dlatego jest, jak wydaje się, że jest,
bo tak naprawdę i człowiek, i świat
jakby udaje poprzez nasze zmysły,
że jest inaczej.
– To tak, jak Mela somsiodka, co
to do ogroda po marfefe lezie, ale
pielić sie nie kciało. Niby ogród
mo, a same kwasty. Zaś gumioki
sciągo, paniusie rżnie, i do mnie
po groch lezie, a strąki mo, ino na
łbie. A człek to bez cały żywot uczy
sie i gupi tojtnie.
Panowie milczą, więc baba ciągnie
dalej.
– Bo jo na tyn świot się gapie, a
mało widze, jakoby szkapie klapy
na łoczy sie wygły. No i ciekawo
żem, co je tam, bo tu niby ślepy na
ściane sie gapie. A i tak wiency widze niźli Mela, chocia łona to wiela
do roboty ni mo, a jo od wschoda
do zachoda tyrom. A łona tylko ciekawo, joko co wyglądo, a nie, jakie
co je. A i to sie dziwi jako krowa,
poczymu z pociąga dym nie leci.
– Człowiek jest inny, niż powinien
był się stać. Postęp przynosi ułatwienia, ale żyje się coraz trudniej,
a nie coraz łatwiej.
– Co pan mówi, odparł gajowy.

– A pon profesorz to wi, co godo.
Bo osłowi to pół worka za dużo,
szkapa to i kwintal uradzi, a oba
jednako ciężko majom.
– Nie rozumiem, mruknął gajowy.
– Mi to za jedno, bo ważne, co
pon profesorz rozumi. A gajowy
to abo za dużo, abo za mało okowitki wziun.
– A jakie są widoki na przyszłość?
– Gajowy spojrzał na las, a nauczyciel na gajowego.
– Może jest potrzeba, aby zacząć
żyć w zgodzie z naturą?
– Teraz sama natura nie wie, co
ma robić. Tylko w lesie jeszcze jest
po staremu, ale las coraz mniejszy.
– A bo gajowy sie gapi, a nie widzi. Kiej ziorno do gleby rzucisz,
to korzyniami do góry nie póńdzie,
ino po starymu liściami do góry,
a korzynie na dół, chocia ziorno
leży do góry du… no wita, a nikt
nie wi, gdzie jom mo.
– No i co teraz? – Gajowy spojrzał
na nauczyciela, a nauczyciel na
babę.
– Tero to… baba uniosła butelkę.
– Ale jednak człowiek naturze
przeszkadza.
– A jak? Że po cichu puknie coś
w lesie?
– To też, ale uważam, że dużym
problemem człowieka jest inercja.

AKT IV
– Godojże profesorzu po ludzku,
bo irencji to jo jescyk żech nie
widzioła.

53

– Chodzi o bezwładność, czyli przyzwyczajenie do czegoś i niechęć
do zmian.
– Znaczy jak człek siendzie, to by
tak siedzioł i siedzioł… A jak zacznie łazić, to łazi i łazi, a pod nogi sie nie gapi, aż łbem w dymba
wyrżnie.
– A jak zacznie gadać, to by gadał
i gadał a z tego gadania nic nie
wynika.
– Bo jo gajowego rozumim, a gajowy to som siebie nie rozumi. Kiej
na niebo sie gapi, to widzi, co ptaszenta lotajom, słyńce w miejscu
stoi, a przecie do zachoda lezie.
– Bo wszystko się zmienia, dodał
nauczyciel.
– To je prowda. Bo je dzień i noc,
lato i zima, stare odeńdzie, nowe
przyńdzie, a wszyćko po swojemu
sie obraco…
– To po co to wszystko? I co tu
mamy? Co stąd zabiorę, kiedy
Piasecki przyklepie? Nic.
– Łoj zabirze, gajowy, zabirze.
Ucynki zabirzeta. Tak babka godoła, bo dwa razy umarta była i swoje wiedzioła. Jak kto drugimu złe
robi, to som sobie robi. Zaś znowu
sie urodzi, bo przecie dusze mo, i
co drugimu zgotowoł, to som siebie ło to prosić bedzie, coby mu
dane było w dwójnasób to wtrynić
za pokute. I to je nierychliwe, ale…
Michał Nowacki
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Książka na dziś
,,Mściciel” to przykład twórczości mistrza powieści sensacyjnych oraz thrillerów
Fredericka Forsytha, okrzykniętego najlepszym pisarzem powieści szpiegowskich
naszych czasów.
Frederick Forsyth urodził się w
1938 roku w Anglii (Ashford), w
bogatej mieszczańskiej rodzinie.
W wieku 17 lat porzucił szkołę i
uzyskał licencję pilota. Dwa lata
później został jednym z najmłodszych pilotów w historii RAF, gdzie
służył w latach 1956–1958.

T ytułowym bohaterem
,,Mściciela” jest Calvin
Dexter, który w wieku osiemnastu lat zaciąga się do wojska. Po odbytym szkoleniu
jako żołnierz elitarnej tajnej
jednostki zostaje wysłany do
Wietnamu. Wraz ze swoją
drużyną przeprowadza niebezpieczne, wręcz samobójcze akcje. W uznaniu zasług
zdobywa liczne medale i wyróżnienia.

Po odejściu z lotnictwa pracował
jako reporter w małej lokalnej
gazecie w Norfolk, następnie
w agencji prasowej Reutera w
Paryżu i Berlinie (NRD), potem
w ówczesnej Czechosłowacji i na
Węgrzech.
W 1965 r. przeszedł do BBC i został
asystentem korespondenta wojennego. W 1967 udał się do Afryki,
gdzie trwał konflikt zbrojny między Nigerią a Biafrą. Trzy lata później zakończył współpracę z BBC
i wrócił do Biafry jako tzw. wolny
strzelec, relacjonował przebieg
wydarzeń dla „Daily Express”,
„Evening Standard” i magazynu
„Time”.
Przez ponad dwadzieścia lat był
współpracownikiem MI6 (brytyjskiego wywiadu zagranicznego),
co opisał w swojej autobiografii
„The Outsider: My Life in Intrigue”.
W rozmowie ze „Sky News” pisarz
przyznał, że nie otrzymywał misji
na miarę Jamesa Bonda. „Po prostu załatwiłem parę spraw. Mówili
do mnie: Fredddie, mamy mały
problem. Czy byłbyś w stanie pomóc?
Za swoją pracę Forsyth nie otrzymywał wynagrodzenia, podobnie
jak wielu innych współpracowni-

ków brytyjskiego wywiadu w okresie tzw. „zimnej wojny”. Jak jednak
ujawnił, niejako w ramach zapłaty fragmenty jego późniejszych
powieści były zawsze sprawdzane przez MI6 przed publikacją.
Mówiono mu: „Wyślij nam strony, zweryfikujemy je i jeśli będą
zbyt poufne, poprosimy, by tego
nie kontynuować”. Zazwyczaj pisarz otrzymywał odpowiedź: „Ok,
Freddie”.
Frederick Forsyth sprzedał na
świecie ponad siedemdziesiąt
milionów egzemplarzy książek.
Jego najsłynniejsze powieści to:
„Dzień Szakala”, „Akta Odessy” i
„Psy wojny”, które zostały zekranizowane. Zgromadził ogromny
majątek, prawdopodobnie jest
najbogatszym pisarzem świata.

Po powrocie do cywila, po
ukończeniu studiów zostaje
prawnikiem i zakłada rodzinę. Gdy córka Dextera
zostaje zamordowana, jego
żona popełnia samobójstwo.
Morderca córki ciągle przebywa na wolności, dlatego były żołnierz postanawia wziąć
sprawy w swoje ręce i sam
wymierzyć sprawiedliwość. Od tej
pory przyjmuje zlecenia, gdy policja nie może doprowadzić sprawcy
przed sąd.
Jednym z takich zadań jest dostarczenie przed amerykański wymiar
sprawiedliwości zabójcy Billy’ego
Colenso, wolontariusza w jednej
z organizacji humanitarnych na
terenie byłej Jugosławii. Dziadek
Billy’ego, kanadyjski miliarder,
wynajmuje Mściciela aby schwytał
zabójcę, którym okazuje się bezwzględny serbski generał Zoran
Żilić.
Zachęcam do odkrycia innych misji Dextera oraz bohaterów książek Fredericka Forsytha.
Agnieszka Buniowska

