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Co słychać w Antwerpii 
Rowerem do pracy 
Ze względu na roboty dro-
gowe w Antwerpii i jej oko-
licach, władze miasta da-
lej będą dofinansowywać 
tych, którzy wybiorą rower 
zamiast innych środków 
transportu. Postawienie na 
rowerzystów zmniejsza kor-
ki w mieście, daje czystsze 
powietrze, zwiększa ilość 
wolnych miejsc parkingowych, 
a także poprawia zdrowie osób 
dojeżdżających w ten sposób do 
pracy. W sumie same korzyści. 

„Fietskortingsregeling”, działają-
cy w Antwerpii od 2017 roku, zo-
stał przedłużony do 2022 r. Można 
otrzymać pieniądze w wysokości 
do 250 euro na zakup lub kon-
serwację roweru. Jednocześnie 
obszar, gdzie obowiązuje zniżka 
rowerowa, został rozszerzony na 
północną część obszaru porto-
wego, Linkeroever, Berendrecht-
Zandvliet-Lillo i Zwijndrecht. 
Szczegółowe informacje dot. wa-
runków uzyskania rowerowej do-
płaty można znaleźć na stronie: 
https://www.antwerpen.be/nl/in-
fo/5cd0109205925b430c3ea836/
neem-de-fiets-naar-het-werk-en-on-
tvang-een-fietskorting

Gratisowe grillowanie 
W różnych miejscach w Antwerpii 
znajduje się grill publiczny, z 
którego można korzystać co-

dziennie między godziną 10.00 a 
22.00.  Wcześniejsza rezerwacja 
nie jest wymagana. 

Należy pamiętać, że nieprzestrze-
ganie przepisów oraz zasad re-
gulujących rozpalanie grilla na 
terenie miasta czy danej gminy 
związane jest z ryzykiem otrzyma-
nia grzywny do 250 euro. Jeżeli w 
trakcie grillowania wybuchnie po-
żar, trzeba niezwłocznie zawiado-
mić Straż Pożarną dzwoniąc pod 
numer 100 lub 112. 
Wykaz miejsc do grillowania w 
Antwerpii znajduje się na stro-
nie: https://www.antwerpen.be/nl/
info/52d5052339d8a6ec798b49ad/
barbecueen-in-antwerpse-parken

Policja może 
konfiskować samochody 
piratów drogowych 
Od 1 maja policja w Antwerpii 
może natychmiast przejąć pojazd 
kierowcy, który z powodu nieod-
powiedzialnego zachowania na 
drodze zagraża innym uczestni-

kom ruchu drogowe-
go. Wystarczy jedno 
poważne naruszenie 
przepisów. Jeśli tak 
się stanie, kierowca 
musi zostawić sa-
mochód na miejscu. 
Auto zostanie odho-
lowane, a kierowca 
nie będzie mógł się 
odwołać przed są-
dem. 

Wszystkie koszty poniesie kierow-
ca: koszty holowania – 250 euro i 
25 euro za dzień postoju, oprócz 
tego kara grzywny. Zajęcie samo-
chodu może trwać co najmniej 14 
dni, ale może zostać przedłużone 
nawet do sześciu miesięcy (decy-
zja należeć będzie do burmistrza). 
Całkowity koszt może szybko wy-
nieść kilka tysięcy euro. 
 
Nie będzie miało znaczenia, czy 
samochód będzie własnością kie-
rowcy (auto może być wynajęte). 
Zagraniczna tablica rejestracyjna 
też kierowcy nie ochroni. 

Z Antwerpii  
do Disneylandu  
bez przesiadek 
Jest to możliwe dzięki nowej 
usłudze Thalys, przewoźnika ob-
sługującego połączenia kolejowe 
między Francją, Holandią, Belgią 
i Niemcami. Wychodząc rano z 
domu i wsiadając w pociąg do 
Disneylandu, nie trzeba organizo-
wać w Paryżu nawet pojedynczego 
noclegu – szybki pociąg w pełni 
zasługuje na swoje miano i sprawi, 
że po dniu wytężonej zabawy bę-
dzie można udać się na zasłużony 
wypoczynek w zaciszu własnego 
domu. 
 
Do Disneylandu można dojechać 
prosto z Antwerpii w 2 godziny 20 
minut (z Brukseli w 1 godzinę 31 
minut).
Stacją docelową jest francuskie 
Marne-la-Vallée. Droga z dworca 
do bram parku zajmuje jedynie 2 
minuty. 
 
Cena przejazdu pociągiem w obie 
strony i wstępu do parku to jedyne 
wydatki, z którymi trzeba się zmie-
rzyć. 35 euro za bilet dla osoby do-
rosłej i 15 euro dla dzieci poniżej 
12 roku życia to wciąż spora suma, 
jednak, przy dobrym planowaniu, 
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spędzenie dnia za granicą, w 
krainie dziecięcego szczęścia, 
stało się bliższe niż wcześniej. 

Przebudowa Plantin  
en Moretuslei 
W lecie rozpoczną się głów-
ne prace drogowe na Plantin 
en Moretuslei (po stronie 
Borgerhout). Prace podzie-
lone są na kilka głównych 
etapów i podetapów, aby 
zminimalizować niedogodności 
związane z tą ważną drogą wjaz-
dową i wyjazdową. Ruch w obu 
kierunkach jest możliwy przez 
cały czas, z wyjątkiem skrzyżowa-
nia na Provinciestraat. 
Całkowity koszt przebudowy to 
12,5 mln euro. Ta kwota jest znacz-
nie wyższa, niż wstępnie oszaco-
wano. 

Antwerpia rozpoczyna 
projekt recyklingu  
wody deszczowej 
Deszczówka będzie poddana re-
cyklingowi i stanie się zdatna 
do picia. Taki projekt rozpoczy-
na Water-link. Na Groenplaats i 
Gedempte Zuiderdokken będzie 
zbierana woda deszczowa i tak 
oczyszczana na miejscu, żeby 
mogła być używana przez oko-
licznych mieszkańców jako woda 
pitna. 

Nowa przydatna  
strona internetowa 
Za pomocą jednego kliknięcia 
można sprawdzić, jaka jest sy-
tuacja na drogach, ile pojazdów 
jest w ruchu, jaka jest średnia 
prędkość na ringu, dostępność 
miejskich rowerów, opóźnienia 
w komunikacji miejskiej, a na-
wet stopień zanieczyszczenia po-
wietrza. Manyways.be. to zupełnie 
nowa strona internetowa, która 
pokazuje aktualną sytuację i jest 
źródłem wielu cennych informa-
cji. 
Szczegóły na stronie: https://ma-
nyways.be/

Sektor diamentowy  
w Antwerpii  
na skraju przepaści 
Eurostar Diamond Traders, an-
twerpska firma, jedna z wiodą-
cych światowych producentów 
diamentów, w przeszłości osią-
gała z tego tytułu ogromne zyski. 
Ale teraz ma długi na około pół 
miliarda euro. Ludzie stracą pra-
cę, a Antwerpia jeden ze swoich 
symboli. 
Sklepy z diamentami jeden po 
drugim się zamykają, tak jak pra-
cownie szlifierzy. Upadła jedna z 
największych diamentowych hur-
towni. Antwerpia, jako światowa 
stolica diamentów została znisz-
czona – piszą belgijskie media. Ci, 
którzy chcą funkcjonować w sek-
torze diamentów, powinni udać 
się do Indii lub Chin, bo to tam w 
tej chwili mieści się diamentowe 
centrum. 

Zmniejszona prędkość 
na A12 
Maksymalna prędkość na A12 w 
Aartselaar spadła z 90 do 70 kilo-
metrów na godzinę między Boom 
i Wilrijk. Ma to pomóc w rozłado-
waniu korków, ruch drogowy ma 
być bardziej płynny i bezpieczny. 

Zmiana sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniach wzdłuż autostra-
dy A12 w Aartselaar i Wilrijk, 
wprowadzona od połowy mar-
ca, miała na celu poprawę bez-
pieczeństwa drogowego. Ale z 
powodu tej korekty pierwszego 
dnia występowały znacznie dłuż-

sze korki niż zwykle. Aby temu 
zapobiec, Agencja Dróg i Ruchu 
postanowiła obniżyć ograniczenie 
prędkości do 70 km na godzinę. 
Na skrzyżowaniu N177 prędkość 
zmniejsza się z 70 do 50 km/h. 

Kanapki z… 
24-karatowym złotem 
Nie trzeba jechać do Dubaju, 
aby posmakować luksusu. W 
Antwerpii, na Sint-Jacobsmarkt, 
można zjeść kanapkę z prawdzi-
wym złotem (sandwiches de 24 
Carat Magic). Adres: 
Lions Broodjeszaak Antwerpen 
Sint-Jacobsmarkt 42
2000 Antwerpen

Nowe place zabaw  
dla psów 
Psy i ich właściciele mają w 
Antwerpii coraz więcej miejsc, 
żeby wspólnie dobrze się ba-
wić. Ostatnio otwarto osiem no-
wych placów zabaw dla psów w 
Berchem, Borgerhout, Ekeren, 
Hoboken i Merksem. Tam psy mo-
gą swobodnie bawić się zarówno 
ze swoimi właścicielami, jak i z 
innymi psami. 
Lokalizacje: 
Desguinlei (Antwerpen) 
Bremweide (Deurne) 
Schoonselhoflei (Hoboken) 
Karel Coggestraat (Berchem) 
Het Prieel (Berchem) 
Borsbeeksebrug - Rode Kruislaan 
(Berchem) 
Luisbekelaar (Borgerhout) 
Laarsebaan (Merksem) 
Ekerse Putten (Ekeren) 
Hof De Bist (Ekeren) 
Park van Eden (Wilrijk) 
Droogdokkenpark (Antwerpen) 

Opracowała: 
Barbara Kamińska 

Źródła: 
gva.be, antwerpen.be,  

hln.be, 
atv.be, lublin112.pl,  
mojaniderlandia.pl, 
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Przegląd prasy belgijskiej 
Belg woli stać w korku
Rower jest zbyt niebezpieczny, a 
transport publiczny niewystar-
czający. Według organizacji pra-
codawców Unizo, są to główne 
powody, dla których osoby dojeż-
dżające do pracy nadal preferują 
samochód. Dlatego stoją w kor-
kach, które stają się coraz dłuższe. 

Unizo opowiada się za jeszcze 
większymi inwestycjami w infra-
strukturę rowerową i rozwojem 
transportu publicznego. Belgia 
wydaje 0,6% PKB rocznie na mo-
bilność. Średnia europejska wy-
nosi 1%. 

hln.be 

Bezrobocie najniższe  
od 10 lat 
W Regionie Flamandzkim odnoto-
wano kolejny spadek bezrobocia 
– tym samym liczba osób poszu-
kujących pracy jest najniższa od 
niemal 10 lat. 

Pod koniec kwietnia w Regionie 
Flamandzkim pracy poszukiwało 
180 tys. osób, co oznacza, że bez-
robocie znajduje się obecnie na 
najniższym poziomie od niemal 10 
lat. Informację taką przekazał fla-
mandzki minister pracy, Philippe 
Muyters, zaś dane te potwierdziła 
flamandzka agencja zatrudnienia 
VDAB. 

Liczba bezrobotnych spada już od 
45 miesięcy. Pod koniec kwietnia 
2019 roku odnotowano liczbę 

180,345 osób poszukujących pra-
cy, czyli o 12,400 (6.4%) niższą niż 
w kwietniu 2018 roku. 

Spadek bezrobocia dotyczy 
wszystkich grup wiekowych, bez 
względu na edukację oraz rodzaj 
zatrudnienia (umowy tymczaso-
we/umowy o pracę). 
Obecnie we Flandrii bezrobocie 
wynosi 5,88%. 

niedziela.be

Pieniądze dla dzieci 
zmagających się  
z otyłością 
Minister zdrowia Maggie De Block 
planuje rocznie przeznaczyć 5 mln 
euro na sfinansowanie wizyt u die-
tetyka dla dzieci zmagających się 
z nadwagą. 

Dzieci będą mogły odbyć 10 kon-
sultacji na przestrzeni dwóch lat. 
De Block chce w ten sposób dopro-
wadzić do zminimalizowania licz-
by otyłych dzieci, a także zachęcić 
rodziców do poszukania pomocy 
u specjalisty. 

Jak wynika z danych, w latach 
2006-2014 odsetek chłopców z 
nadwagą wzrósł z 11% do 15%, zaś 
dziewcząt – z 8% do 11%. Szacuje 
się, że około 75 tys. nieletnich w 
wieku od 6 do 17 roku życia bę-
dzie mogło skorzystać z nowego 
rozwiązania. Projekt został już 
zatwierdzony przez komisję ubez-
pieczeniową krajowego instytutu 
RIZIV. 

„Nadwaga w młodym wieku jest 
często sygnałem, że osoba ta bę-
dzie również w późniejszych la-
tach zmagać się z otyłością, co 
z kolei zwiększa ryzyko chorób 
układu krążenia oraz cukrzycy” – 
przekazała minister, która sama 
od wielu lat walczy z nadwagą. 

niedziela.be 

Plan „wyłączenia” wody 
w przypadku suszy 
Do lata 2020 r. musi powstać plan 
określający, kto będzie miał pierw-
szeństwo w korzystaniu z wody 
w przypadku poważnej suszy. 
Człowiek, zwierzę czy przyroda? 

Flandria nadal nie odzyskała za-
sobów wody po ubiegłorocznej 
suszy. Niewystarczająca ilość opa-
dów spowodowała, że nie można 
było uzupełnić rezerwy, a poziom 
wód gruntowych nadal pozostaje 
bardzo niski. Wiele wskazuje na 
to, że w tym roku susza będzie 
jeszcze bardziej dotkliwa. 

Dlatego Vlaamse Milieumaat-
schappij (VMM) opracowuje plan, 
który określi, kto będzie miał 
pierwszeństwo w korzystaniu z 
wody w przypadku jej niedoboru. 
Plan obejmie wszystkie rodzaje 
wody: wody powierzchniowe, wo-
dy gruntowe, wodę z kranu. Czy 
kran może być dla niektórych 
konsumentów zakręcony w cza-
sie suszy? To nie jest wykluczone. 

Eksperci ostrzegają, by już zacząć 
oszczędzać wodę. „Podlewanie 
trawnika nie jest dobrym pomy-
słem. Nie marnuj na to cennej wo-
dy. Istnieje ryzyko historycznego 
niedoboru”. 

nieuwsblad.be  

Belgijska gospodarka 
rozwija się wolniej 
Strefa euro jako całość szybciej się 
rozwija, ale nie dotyczy to Belgii 
– wynika z najnowszych danych 
unijnego biura statystycznego 
Eurostat. 

W pierwszym kwartale 2019 roku 
w państwach strefy euro odnoto-
wano wzrost PKB na poziomie 
0,4% (w skali roku oznaczałoby 
to więc 1,6%). To więcej, niż w 
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ostatnim kwartale ubiegłego ro-
ku, kiedy wskaźnik ten wynosił 
jeszcze 0,2%. 

Jak na razie wzrost PKB w stre-
fi e euro jest w tym roku wyższy, 
niż wcześniejsze prognozy anali-
tyków, informuje dziennik „Het 
Laatste Nieuws”. Przyczyniła 
się do tego m.in. lepsza sytu-
acja w Hiszpanii i we Francji. W 
Hiszpanii doszło do większego, 
niż przewidywano wzrostu inwe-
stycji, a we Francji do wzrostu wy-
datków konsumpcyjnych. W obu 
przypadkach przełożyło się to na 
wyższy wzrost PKB. 

Belgia na tym tle wypada gorzej. 
W pierwszych trzech miesią-
cach 2019 roku belgijski PKB 
zwiększył się jedynie o 0,2%, co 
oznaczało najgorszy wynik od 
trzeciego kwartału 2017 roku. W 
ostatnich trzech miesiącach ubie-
głego roku PKB w Belgii wzrosło 
o 0,4%, przypomina „Het Laatste 
Nieuws”. 

Jeśli chodzi o całą Unię Euro-
pejską, to wzrost gospodarczy w 
pierwszym kwartale tego roku 
wyniósł 0,5%. 

niedziela.be 

1 na 9 belgijskich 
dzieci dorasta w 
rodzinie bezrobotnych 
Według nowych danych agencji 
statystycznej Eurostat 11,8 pro-
cent belgijskich dzieci dorasta w 
rodzinie, w której nikt nie pracu-
je. Stawia to Belgię na pierwszym 
miejscu w Unii Europejskiej. Dla 
porównania: średnia we Francji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii wyno-
si ponad 11 proc, ale i tak mniej 
niż w Belgii, Bułgaria niecałe 11 
proc. Średnia europejska to 9,4 
proc. 

Kraje, które uzyskały nieco lep-
szy wynik niż Belgia, zrobiły o 
wiele więcej niż kraj ze stolicą w 

Jesteśmy dystrybutorem artykułów spożywczych z ponad 25 letnim doświadczeniem na 
rynku. W związku z dynamicznym rozwojem Naszej fi rmy  poszukujemy kandydatów na 
stanowisko: PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 
Miejsce pracy: Holandia, Belgia, Luksemburg

Opis stanowiska:
• Pozyskiwanie nowych klientów,
• Aktywne podejmowanie działań handlowych,
• Bieżąca obsługa klientów, 
• Utrzymywanie pozytywnych relacji z obecnymi klientami fi rmy;

Wymagania:
• Wykształcenie min średnie
• Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne 
• Rzetelność i samodzielność w działaniu ;
• Aktywna realizacja projektów handlowych ;
• Mile widziana  znajomość dodatkowego języka (angielski/niderlandzki/francuski);
• Dyspozycyjność; 
• Prawo jazdy kat.B, doświadczenie w prowadzeniu pojazdów;
• Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
• Przeszkolenie wdrażające do pracy;
• Umowę o pracę lub umowa o współpracy - wg oczekiwań kandydata;
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia + system motywacyjny;
• Pracę w przyjaznej atmosferze sprzyjającej rozwojowi;
• Niezbędne narzędzia pracy zapewniające komfort pracy;
• Samochód służbowy.

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres kadry@lemonex.pl
Na CV prosimy o umieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)”. 
 Gwarantujemy pełną dyskrecję. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

PRACA
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 
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Brukseli. W 2013 r. Bułgaria miała 
ponad 16 procent dzieci dorasta-
jących w rodzinie bez dochodów 
z pracy. W Irlandii było to prawie 
18 procent. W Belgii liczba ta spa-
dła zaledwie o 1 procent w ciągu 
pięciu lat. 

Eksperci ds. Ubóstwa wskazują, 
że dorastanie w rodzinie, w której 
ludzie nie pracują, stanowi poważ-
ne zagrożenie ubóstwem dla dzie-
ci. 80 procent z nich jest zagrożo-
nych dalszym życiem w biedzie. 

vrt.be 

Coraz więcej dzieci 
choruje na astmę 
Niemal u 1/4 belgijskich dzieci ast-
ma rozwinęła się z powodu emisji 
szkodliwych spalin samochodo-
wych, co sprawia, że Belgia jest 
9. najgorszym pod tym względem 
krajem na świecie. 

Co roku prawie milion dzieci na 
całym świecie zapada na astmę 
bezpośrednio z powodu emisji 
szkodliwych spalin samochodo-
wych – wynika z badania przepro-
wadzonego przez jedno z najważ-
niejszych czasopism medycznych 
na świecie, The Lancet. Oznacza 
to prawie 11 tys. diagnozowanych 
przypadków dziennie. Jedynie 8 
krajów wypadło gorzej od Belgii, 
w tym Korea Południowa, Kuwejt 
oraz Katar. Holandia wypada rów-
nie kiepsko, co Belgia – informuje 
De Morgen. 

Badanie, przeprowadzone przez 
amerykański George Washington 
University, zostało poświęcone 
korelacji pomiędzy astmą a spali-
nami (głównie brano pod uwagę 
NO2, czyli dwutlenek azotu, który 
powstaje na skutek użytkowania 
samochodów) u pacjentów mają-
cych mniej niż 18 lat. Na potrzeby 
badania sprawdzono sytuację w 
194 państwach na całym świecie. 
„Jeśli chodzi o Belgię, wynika to 
z dużej gęstości zaludnienia w 

pewnych regionach kraju, a także 
z faktu, że Belgia jest państwem, 
w którym od zawsze popularne 
były auta z silnikami wysoko-
prężnymi” – przekazał dyrektor 
Międzyregionalnej Komórki ds. 
Środowiska, Frans Fierens. 

niedziela.be 

Zakaz sprzedaży tytoniu 
poniżej 18 lat 
Parlament zatwierdził ustawę, we-
dług której podniesiony został mi-
nimalny wiek, od którego będzie 
można nabyć wyroby tytoniowe. 
Obecnie młodzi ludzie mogą ku-
pić papierosy w wieku 16 lat, nowy 
zakaz ma obowiązywać do 18 roku 
życia. 

Dotyczyć ma zarówno tradycyj-
nych papierosów, jak i ich elektro-
nicznych odpowiedników. Nowe 
prawo wejdzie w życie po upływie 
trzech miesięcy od opublikowania 
ustawy w Dzienniku Urzędowym. 

nieuws.vtm.be 

Belgia dotknięta odrą 
Według danych Europejskiego 
Centrum Zapobiegania i Kontroli 
Chorób, coraz więcej ludzi w 
Europie choruje na odrę. W ubie-
głym roku odnotowano 80 000 
przypadków, w tym roku na po-
czątku kwietnia było już 40 000 
przypadków. 

Liczba nowych pacjentów również 
gwałtownie rośnie w Belgii. Tylko 
Francja, Polska, Włochy i Czechy 
mają większy problem odry, niż 
Belgia. 

W lutym tego roku w Belgii zacho-
rowało ponad cztery razy więcej 
osób niż miesiąc wcześniej. W 
szczególności osoby w wieku 20-
40 lat są najmniej chronione przed 
zakaźnym wirusem. Członkowie 
tej grupy ryzyka często nie otrzy-
mali drugiego szczepienia w prze-
szłości, ponieważ w tym czasie nie 
było ono obowiązkowe. 

Eksperci są jednomyślni: podwój-
ne szczepienie jest jedynym sposo-
bem na odporność na odrę. Każdy 
dorosły powinien sprawdzić, czy 
w przeszłości otrzymał dwie szcze-
pionki, jeśli nie, powinien udać się 
do lekarza i ponownie się zaszcze-
pić. 

vrt.be 

Obrazy w 
trójwymiarowej wersji 
Najsłynniejsze obrazy fl amandz-
kich artystów sprzed sześciuset 
lat otrzymały drugie życie. I to 
trójwymiarowe. W Brugii, czyli 
dokładnie tam, gdzie sześć wie-
ków temu powstały słynne płót-
na, czterdziestu współczesnych 
artystów odtworzyło je w trójwy-
miarowej wersji. 

– To jest fenomenalne, jestem 
pod wielkim wrażeniem tego, jak 
udało im się uchwycić te obrazy 
w wersji 3D, to jest kolejny epizod 
w życiu tych dzieł – powiedziała 
jedna z turystek. 

Z obrazów na ściany muzeum je-
denaście arcydzieł fl amandzkich 
malarzy końca gotyku i początku 
renesansu przeniesiono w niecałe 
dwa miesiące. Do wykonania pła-
skorzeźb wykorzystano  22 tony 
gipsu i olbrzymi talent współcze-
snych artystów. 

Muzeum płaskorzeźb otwarto na 
tyłach katedry w Brugii, czyli do-
kładnie tam, gdzie sześć wieków 
temu powstały oryginalne dzieła 
niderlandzkich malarzy, wybrane 
nie tylko ze względu na miejsce 
pochodzenia artystów. 

W przeciwieństwie do trójwymia-
rowych rzeźb z piasku czy lodu, 
które do tej pory tworzyła ta sa-
ma grupa artystów, ich gipsowe 
płaskorzeźby mają zagościć tu na 
stałe. 

polsatnews.pl 
Opracowała: Karolina Morawska 



Tomasz Tyszkiewicz
‘Tyszol‘ GOSTYNIN

A więc reaktywujemy się wykorzystując 
20-letnie doświadczenie na rynku

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Tomek: PL 0048 693 136 881, BE 0032 498 181 808, 
www.oski-bus.pl

‘Tyszol‘ GOSTYNIN‘Tyszol‘ GOSTYNIN‘Tyszol‘ GOSTYNIN‘Tyszol‘ GOSTYNIN

WYJAZDY:
z Polski: niedziela, wtorek, czwartek OD KWIETNIA dodatkowe dni: poniedziałek, środa
z Belgii: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

PROMOCJA DLA STALYCH KLIENTÓW:
6-ty przejazd 50% 6-ta paczka gratis

POLSKA WOJEWÓDZTWA:
mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie

USLUGI:
przewóz osób (Gostynin), paczek, przesyłek, przeprowadzki, 
wyjazdy grupowe na lotniska, imprezy okolicznościowe i inne, 
grupy powyżej 5 osób, w każdy rejon Europy

WYPOSAZENIE:
9 miejsc, klimatyzacja, rozkładane siedzenia, TV, uchylne szybki, 
dodatkowe ogrzewanie części pasażerskiej, darmowe WiFi

‘Mówiły 
jaskółki 

że niedo
bre 

są spółki
‘
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Urlop wypoczynkowy 
Dni płatnego urlopu przysługują w roku kalendarzowym następują-
cym po roku, w którym pracownik wypracował sobie prawo do urlo-
pu. Aby otrzymać pełny ekwiwalent wakacyjny oraz pełną długość 
urlopu w roku 2019, należało przepracować cały rok 2018. 

Kto nie podlega 
przepisom o urlopach 
pracowniczych: 

• Osoby zatrudnione w innym 
kraju, niepodlegające systemo-
wi belgijskiego ubezpieczenia 
społecznego (m.in. osoby odde-
legowane do Belgii) 

• Osoby pobierające zasiłek dla 
bezrobotnych (od drugiego ro-
ku bezrobocia) 

• Osoby samozatrudnione, czyli 
prowadzące działalność gospo-
darczą lub pracujące jako udzia-
łowcy w spółce 

• Pracownicy zatrudnieni w 
specyficznych sektorach mają-
cych oddzielny system waka-
cyjny, np. instytucje państwowe, 
oświata. 

Okres urlopowy 
W okresie od 1 maja do 31 paź-
dziernika przysługuje pracowni-
kowi belgijskiemu prawo do mini-
mum 2 tygodni urlopu – pozostałe 

dni można zaplanować w innych 
okresach. Urlop w tym okresie 
można podzielić, jednakże wyma-
gany jest 1 okres nieprzerwanego 
tygodniowego urlopu. Należy pa-
miętać, iż pracodawca ma prawo 
odmówić udzielenia zgody na 
urlop we wnioskowanym terminie 
i zaproponować inny. 
W niektórych sektorach ustalany 
jest okres zbiorowego urlopu wy-
poczynkowego, w którym przed-
siębiorstwa są zamykane, np. w 
sektorze budowlanym. W takiej 
sytuacji pracownik zobowiązany 
jest do dostosowania się do tych 
okresów. 

Niektóre okresy nieobecności 
pracownika zostały zrównane i 
są zaliczane do dni dających pra-
wo do urlopu i do ekwiwalentu 
wakacyjnego: 
• Zwolnienie lekarskie spowodo-

wane chorobą lub wypadkiem 
przy pracy 

• Urlop macierzyński oraz profi-

laktyczny 
• Urlop ojcowski 
• Niektóre dni tymczasowego 

bezrobocia – w zależności od 
umów sektoralnych oraz po-
wodów – rodzajów bezrobocia 
tymczasowego 

• Okres wakacyjny 
• Urlop edukacyjny, strajk, tym-

czasowe skrócenie czasu pracy 
spowodowane kryzysem 

• Nieobecność spowodowana 
spełnianiem obowiązków oby-
watelskich, np. obowiązek gło-
sowania 

Następujące dni nie są zaliczane 
do dni płatnego urlopu: 
• Płatne dni świąteczne w Belgii 
• Urlop wychowawczy 
• Dni wolne od pracy – niedziele 

oraz dni kompensacyjne np. w 
budownictwie. 

W razie choroby, która rozpoczęła 
się przed zaplanowanym urlopem, 
można przesunąć termin urlopu. 
Jeśli choroba wystąpiła w trakcie 
urlopu, pracownik nie ma prawa 
do rekuperacji dni chorobowych. 
Urlop wypoczynkowy musi być 
wykorzystany do 31 grudnia i nie 
można przenieść niewykorzysta-
nych dni na rok następny. 

Pracownicy fizyczni 
Liczba dni urlopu płatnego, jaka 
przysługuje w bieżącym roku ka-
lendarzowym, zależy od liczby dni 
przepracowanych i zrównanych 
w poprzednim roku kalendarzo-
wym. 
Liczbę dni urlopu, jaka przysługu-
je pracownikowi fizycznemu, ob-
licza się za pomocą następującej 
formuły: 



11czerwiec 2019 Antwerpia po polsku 

POLSKA RESTAURACJA

OFERUJEMY PAŃSTWU SZEROKI WYBÓR 

DAŃ KUCHNI POLSKIEJ W POŁĄCZENIU 

Z NISKIMI CENAMI I MIŁĄ OBSŁUGĄ Z NISKIMI CENAMI I MIŁĄ OBSŁUGĄ ☺☺☺.

WSZYSTKIE POTRAWY PRZYGOTOWUJEMY 

CODZIENNIE ZE SWIEŻYCH PRODUKTÓW 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.

PONADTO ORGANIZUJEMY NIEDUŻE

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE.

ZAPRASZAMY

OTWARTE:

OD ŚRODY DO NIEDZIELI

W GODZINACH  12 - 20

NASZ ADRES:

BELEGSTRAAT 46

2018 ANTWERPEN

TEL:035027764
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Liczba przepracowanych dni w 
roku poprzednim × 5, podzie-
lona przez: liczbę dni pracy w 
tygodniu × liczba godzin pracy 
w tygodniu, podzielona przez: 
liczbę godzin pracy w tygodniu 
w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Wyniki obliczeń według tej formu-
ły przedstawia poniższa tabela: 

Pracownicy, zatrudnieni w nie-
pełnym wymiarze godzin, mają 
prawo do przeliczenia przysługu-
jących im dni urlopu na godziny 
płatnego urlopu. W celu popraw-
nego przeliczenia dobrze jest sko-
rzystać z pomocy związku, zgłasza-
jąc się do oddziału lokalnego ACV. 
Należy podać liczbę godzin pracy 
w tygodniu zarówno w roku ubie-
głym, jak i w obecnym. Rozłożenie 
dni urlopu płatnego na godziny 
jest wtedy korzystniejsze dla tych 
pracowników. 

Wynagrodzenie 
za dni urlopu 
wypoczynkowego 
Wynagrodzenie urlopowe dla pra-
cowników fizycznych wypłaca od-
powiednia kasa urlopowa. 
Niektóre sektory mają własne 
kasy. Składki do kasy urlopowej 
wpływają ze składek na ubezpie-
czenie społeczne, które praco-
dawca co miesiąc odprowadza 
za swojego pracownika. Wypłata 
wynagrodzenia urlopowego na-
stępuje najwcześniej 3 maja, ale 
większość pracowników otrzymu-
je ją w czerwcu. Kwota wynagro-
dzenia urlopowego wynosi 15,38% 
płacy brutto pracownika za rok 
poprzedni podniesionej do 108%. 
Od tej kwoty brutto potrącane są 
następujące sumy: 1% składki 
solidarnościowej, 13,07% składki 
na ubezpieczenie społeczne, oraz 
zaliczka na podatek dochodowy 
w wysokości 17,16% lub 23,22%. 
Pracownik otrzymuje wynagrodze-
nie urlopowe bezpośrednio z kasy 
urlopowej na konto bankowe, jeśli 
wcześniej podał swój numer kon-
ta do kasy za pomocą specjalne-
go formularza P75 wypełnionego 
przez bank. 

W przeciwnym razie pieniądze 
zostaną zablokowane na koncie 
kasy urlopowej. Z chwilą przele-
wu kasa urlopowa wysyła pracow-
nikowi zaświadczenie, na którym 
zawarte są wszystkie informacje 

dotyczące obliczenia wynagrodze-
nia urlopowego oraz liczby dni 
urlopu płatnego przysługującego 
pracownikowi w bieżącym roku. 

Pracodawca płaci jedynie za dni 
świąteczne – jeśli występują w 
tym okresie. 
Pracownicy, którzy nie nabyli 
jeszcze prawa do urlopu płatne-
go lub tylko częściowo, a są za-
trudnieni w przedsiębiorstwach 
regulujących urlop zbiorowo, 
mogą skorzystać z prawa do za-
siłku dla bezrobotnych za okres 
urlopu zbiorowego na podstawie 
wystawianego przez pracodawcę 
dokumentu C 3.2. Dokument C 3.2 
razem z kartą kontrolną C 3.2 A 
należy złożyć w ACV/CSC w celu 
otrzymania zasiłku. 

Praca w systemie 
interim 
Pracownicy fizyczni, pracujący w 
systemie interim, mają takie samo 
prawo do urlopu wypoczynkowe-
go oraz do ekwiwalentu urlopowe-
go, jak pracownicy zatrudnieni w 
normalnym systemie. 

Pracownicy umysłowi 
Liczba dni płatnego urlopu w ro-
ku bieżącym jest równa liczbie 
przepracowanych miesięcy w 
roku poprzednim pomnożonej 
przez 2. Prawo to dotyczy jednak 
6-dniowego tygodnia pracy. Przy 
5-dniowym należy odjąć 1 dzień 
za każde naliczone 6 dni urlopu. 
W efekcie osoba, która przepra-
cowała np. 6 miesięcy w roku po-
przednim, będzie miała prawo do 
10 dni urlopu w roku bieżącym (6 
miesięcy×2=12-2=10). 

Wynagrodzenie za  
dni urlopowe 
W czasie urlopu pracownik umy-
słowy otrzymuje od swojego praco-
dawcy normalną płacę, tzw. „poje-
dyncze wynagrodzenie urlopowe”. 
Ponadto otrzymuje tzw „podwójne 
wynagrodzenie urlopowe”, które 

5-dniowy tydzień pracy

Liczba przepra-
cowanych dni 
i/lub traktowa-
nych jako prze-
pracowane w 
roku poprzed-

nim

Liczba dni urlo-
pu płatnego 
przysługują-
cych w roku 

bieżącym

+231 20

221 – 230 19

212 – 220 18

202 – 211 17

192 – 201 16

182 – 191 15

163 – 181 14

154 – 162 13

144 - 153 12

135 – 143 11

125 – 134 10

106 – 124 9

97 – 105 8

87 – 96 7

77 – 86 6

67 -76 5

48 – 66 4

39 – 47 3

20 – 38 2

10 – 19 1

0 - 9 0
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również jest wypłacane przez 
pracodawcę. Podwójne wynagro-
dzenie urlopowe oblicza się na-
stępująco: 

92% miesięcznej płacy × liczba 
przepracowanych miesięcy w 
roku poprzednim, podzielone 
przez 12. 
Do obliczenia podwójnego wyna-
grodzenia urlopowego nie jest 
brana pod uwagę premia roczna. 
Dla pracowników umysłowych, 
niemających z góry ustalonej 
miesięcznej płacy, podwójne wy-
nagrodzenie urlopowe oblicza 
się na podstawie średniej płacy z 
ostatnich 12 miesięcy. 
Od kwoty pojedynczego, jak i po-
dwójnego wynagrodzenia urlopo-
wego, potrącana jest składka na 
ubezpieczenie społeczne w wyso-
kości 13,07%. 

Od kwoty pojedynczego ekwiwa-
lentu urlopowego potrąca się za-
liczkę na podatek dochodowy w 
takiej samej wysokości jak przy 
normalnej płacy. Dla podwójnego 
ekwiwalentu ustalono specjalne 
stawki procentowe, w zależności 
od wysokości płacy rocznej pra-
cownika. Zaliczka na podatek 
dochodowy może być obniżona 
w zależnosci od liczby dzieci na 
utrzymaniu. 

Zwolnienie z pracy 
Jeśli pracownik umysłowy wyko-
rzystał swój urlop przed zwolnie-

niem z pracy, otrzymuje od pra-
codawcy część wynagrodzenia 
– ekwiwalent urlopowy należny za 
przyszły rok. Kwota ekwiwalentu 
jest równa 15,34% płacy brutto, 
jaką pracownik zarobił w ciągu 
bieżącego roku u pracodawcy, od 
którego odchodzi. Jeśli pracownik 
umysłowy nie wykorzystał jeszcze 
urlopu u pracodawcy, od którego 
odchodzi, pracodawca winien 
wypłacić pracownikowi również 
ekwiwalent urlopowy za rok bie-
żący. 

Nowy pracodawca musi obliczyć 
pracownikowi wynagrodzenie 
urlopowe tak, jakby pracownik 
pracował u niego w poprzednim 
roku. Jednak od obliczonej kwo-
ty odejmuje kwotę wypłaconą 
pracownikowi przez poprzednie-
go pracodawcę. Tę samą metodę 
stosuje się w przypadku, gdy pra-
cownik przechodzi np. z pełnego 
wymiaru czasu pracy na pół etatu. 

Zatrudnienie w 
systemie interim 
Pracownicy umysłowi, pracujący 
w systemie interim, otrzymują 
pojedyncze i podwójne wynagro-
dzenie urlopowe dodatkowo przy 
każdej wypłacie. Kwota wynagro-
dzenia wynosi 15,34% płacy brutto 
pracownika. 

Wynagrodzenie urlopowe a zasi-
łek dla bezrobotnych 
Osoby bezrobotne, które na pod-

stawie zatrudnienia w roku po-
rzednim mają prawo do płatnego 
urlopu, muszą wykorzystać swój 
urlop do końca bieżącego roku. 
Za dni urlopu nie przysługuje 
zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli 
osoba bezrobotna nie wykorzysta 
swojego urlopu do końca listopa-
da, wówczas jej zasiłek dla bezro-
botnych za grudzień zostanie po-
mniejszony o kwotę ekwiwalentu 
urlopowego. Osoby, które podczas 
korzystania z zasiłku dla bezro-
botnych wykorzystały 4 tygodnie 
urlopu (bez przerwy), muszą w 
ciągu tygodnia ponownie zapisać 
się jako poszukujące pracy w pań-
stwowym urzędzie pracy (VDAB/
ACTIRIS) i ponownie złożyć w 
ACV/CSC wniosek o zasiłek dla 
bezrobotnych. 

Warunki i sposób naliczania ekwi-
walentu urlopowego są w fazie 
negocjacji ze względu na ujednoli-
cenie statusu pracowniczego od 1 
stycznia 2014. Na dzień dzisiejszy 
nie zostały jeszcze wprowadzone 
żadne zmiany na mocy ustaw 
królewskich oraz dekretów rzą-
dowych. 

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji na temat urlopów 
skontaktuj się z najbliższym od-
działem ACV. Adresy na stronach: 
http://adressen.acv-online.be  
http://adresses.csc-en-ligne.be 

ACV

Marta Terlecka
Fizjoterapeutka

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

√ Rehabilitacja ogólna
√ Rehabilitacja pourazowa
√ Rehabilitacja sportowa
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 Belgijsko-holenderska układanka 
W Belgii mieszkają trzy narodowości, które mało co ze sobą łączy: Flamandowie, 
Walonowie i ludność niemieckojęzyczna. Bruksela – stolica Europy, znajduje się w 
państwie podzielonym językowo i terytorialnie. W Belgii mówi się po fl amandzku, 
francusku i niemiecku, a w instytucjach europejskich przede wszystkim po angiel-
sku. Belgom nie przeszkadzają kryzysy rządowe, podziały językowe, a nawet brak 
rządu. Żyją swoim życiem. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
pod pewnymi względami Belgia 
różni się od innych europejskich 
krajów. Bo czy potrafimy sobie 
wyobrazić Polskę, podzieloną 
granicą językową i terytorialną, ze 
stolicą, w której obowiązują dwa 
języki, gdzie północ kraju utrzy-
muje biedne południe i narzeka 
na „tych nierobów”, gdzie istnie-
je kilka rządów, a prezydent nie 
potrafi  porozumieć się z częścią 
obywateli bo nie zna ich języka? 
– Trudno to sobie wyobrazić. 

Tymczasem przeciętny Belg żyje 
w swojej wsi, gminie, mieście, i 
niekoniecznie interesuje się tym, 
co się dzieje w jego najbliższym 
otoczeniu. Najlepszym przykła-
dem jest kryzys rządowy, trwający 
od czerwca 2010 roku do grudnia 
2011 (541 dni), będący najdłuż-
szym kryzysem rządowym we 
współczesnej historii politycznej 
świata, który pokazał, że miesz-
kańcy Belgii doskonale poradzili 
sobie bez rządu. Bo po co im rząd? 
I tak wstawali do pracy, tramwa-
je kursowały, wszystko działało; 
Internet, policja, szpitale, sklepy, 
kina, komunikacja miejska i re-
stauracje. Można było wszystko za-
łatwić w urzędach i wysłać dzieci 
do szkoły. 

Takiego kryzysu być może nie 
przetrwałby inny kraj, ale prze-
ciętny Belg nie do końca wie, jakie 
rządy istnieją w jego kraju i ile ich 
jest, więc jeśli któryś z nich upad-
nie, nawet federalny, zawsze kilka 
innych zostanie. 

Belgowie z północnej części kraju, 
czyli Flamandowie, od lat związani 
są geografi cznie (granica), histo-
rycznie i kulturowo z Holandią. 
Oba narody żyją w zgodzie, co nie 
oznacza, że nie mają wyrobionych 
opinii na temat tych z drugiej stro-
ny granicy. 

W Holandii nie obowiązuje język 
holenderski, bo takowy nie istnie-
je, używa się języka niderlandzkie-
go. Językiem obowiązującym we 
Flandrii nie jest fl amandzki, ale 
także niderlandzki. Flamandzki to 
dialekt. W obu krajach obowiązu-
je niby ten sam język, ale różnice 
są – i to znaczne. Głównie akcent 
i znaczenie niektórych słów, co 
czasem może prowadzić do dwu-
znacznych sytuacji. W Belgii „po-
ep” (pup) znaczy pupa. W Holandii 
„poep” oznacza kupę. I tak dalej. 

Wprawdzie Flamandowie mówią 
po niderlandzku, ale charaktero-

logicznie są różni od Holendrów. 
Prowadzenie interesów z Belgami 
wymaga więcej cierpliwości niż z 
Holendrami, którzy są bardziej 
pragmatyczni, konkretni i do rze-
czy. Holendrzy patrzą na Belgów 
z góry i traktują ich z przymru-
żeniem oka. Belgowie są dla 
Holendrów wdzięcz-
nym tematem 
żartów i ka-
wałów tzw. 
belgenmop-
pen, które z 
przyjemnością 
powtarzają. A 
Belgowie nie po-
zostają im dłużni. 

Historycznie… 
Niderlandy to  historyczna na-
zwa  nizinnych terenów u uj-
ścia  Renu, Mozy i  Skaldy  do 
Morza Północnego, rozciągnięta 
z czasem również na Ardeny i te-
reny dzisiejszej Belgii, Holandii i 
Luksemburga. 

W XVI wieku południowe i pół-
nocne Niderlandy oddzieliły się 
od siebie i po latach stworzyły 
trzy oddzielne państwa: Holandię, 
Belgię i Luksemburg. Po II wojnie 
światowej te trzy kraje utworzyły 
Benelux (nazwa powstała z po-
łączenia pierwszych sylab nazw 
tych państw: België, Nederland, 
Luxemburg). 

Holendrzy uznają suwerenność 
swojego belgijskiego sąsiada, ale 
podkreślają wciąż żywe z nim 
związki historyczne. Trudno się 
dziwić, bo w przeszłości Belgia two-

do szkoły. 
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rzyła z Holandią jeden twór zwa-
ny Królestwem Zjednoczonych 
Niderlandów. 

W założeniu miało to być silne 
państwo, skutecznie powstrzy-
mujące ekspansję terytorialną 
Francji. Jednak nieudolne rządy 
króla Wilhelma I, który faworyzo-
wał protestantyzm, doprowadziły 
do wybuchu niezadowolenia w 
katolickiej Belgii, co zakończyło 
się rewolucją i oderwaniem się 
tego państwa od Holandii w 1830 
roku. 
Fakt ten został zaakceptowany 
przez Holendrów dopiero dzie-
więć lat później na konferencji 
londyńskiej. Od tego momentu 
nazwa „Królestwo Niderlandów” 
odnosi się do terenów dzisiej-
szej Holandii. 

Belgia kontra Holandia 
Belgia to kraj zróżnicowany i to 
pod wieloma względami. Mały 
kraj, tak otwarty na zewnątrz, a 
tak podzielony. Północ i południe 
to odrębne rządy i ministrowie, 
inny język, tradycje, kultura, li-
teratura, często inne przepisy, 
inny system edukacyjny, inny 
poziom zatrudnienia i bezrobo-
cia. Pozostaje jeszcze Bruksela, 
byt jakby trochę z innego świata. 

Regiony Belgii różnią się nawet 
krajobrazem. Walonia jest bar-
dziej górzysta, jej miasteczka 
przypominają Francję. Flandria, 
przeważnie płaska, z dostępem do 
morza, z dużą ilością rowerzystów 
i dróg rowerowych przypomina 
Holandię. 

Belgia często nazywana bywa 
brzydszą siostrą Holandii, ale nie 
jest to określenie do końca praw-
dziwe. Ten kraj ma fascynującą 
kulturę i sztukę, architekturę i tra-
dycje kulinarne. Nie wspominając 
o frytkach, czekoladzie i słynnych 
na cały świat belgijskich piwach. 
W Holandii wszystko jest inne 

niż w Belgii.  W Belgii życie toczy 
się inaczej niż w Holandii. Belgia 
jest bardziej swojska niż Holandia. 
Przekraczając granicę holender-
sko-belgijską od razu zauważa się 
różnicę. Holandia, kraj słynący z 
tulipanów, sera, wiatraków i rowe-
rów, jest krewniakiem Niemców, 
Anglików i Skandynawów. W 
Holandii wszystko jest bardziej po-
układane niż w Belgii, a jej miesz-
kańcy dumni są ze swojej bogatej 
historii i kultury. 

Kraj ofi cjalnie zwie się Holandia 
(Nederland), jest częścią Królestwa 
Niderlandów (w liczbie mnogiej), 
ponieważ w skład królestwa 
wchodzi jeszcze parę wysepek na 

Karaibach (pozostałości kolonia-
lizmu). 
Mówi się, że Bóg stworzył świat, 
a Holendrzy stworzyli Holandię. 
Znaczna część tego kraju przez 
wieki powstawała z pracy ludz-
kich rąk. Holendrzy latami walczy-
li z morzem, walczyli wspólnie, nie 
indywidualnie, co ukształtowało 
ich charakter. Przez lata przeciw-
stawiali się morskiemu żywioło-
wi, nauczyli się radzenia sobie 
w trudnych, nawet kryzysowych 
sytuacjach, i potrafi li wyjść cało z 
niejednej opresji. 

Mieszkańcy tego płaskiego, nizin-
nego kraju, gdzie 25 procent lądu 
znajduje się poniżej poziomu mo-
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rza, zabrali morzu 8 tysięcy km2. 
O tyle powiększyli powierzchnię 
Holandii po zrealizowaniu planu 
Delta (1958 – 1986), polegającego 
na odgrodzeniu groblami i tama-
mi ujścia rzek Skaldy Wschodniej, 
Mozy i Renu od Morza Północnego 
i osuszeniu tego terenu. 

Belgowie kontra 
Holendrzy 
Zacznijmy od Belgów. Żeby od-
powiedzieć na pytanie, jacy są 
mieszkańcy kraju piwa, frytek i 
czekolady, należałoby zapytać, o 
których Belgów chodzi. O tych z 
południa, tych z północy, czy tych 
z Brukseli? Mieszkańcy z tego kra-
ju na ogół nazywani są Belgami, 
bez rozróżnienia, jakim językiem 
się posługują i z którego regionu 
pochodzą. 

Walonowie są zupełnie inni niż 
Flamandowie. Brukselczycy tak-
że się różnią, chociaż bliżej im do 
Walonów. Walonowie mają dużo 
wspólnego z Francją i Francuzami, 
chociaż nie lubią być do nich 
porównywani, a Flamandowie z 
Holandią i Holendrami. Oni też 
nie lubią porównywania ich do 
sąsiadów. 
Flamandowie są postrzegani ja-
ko naród pracowity, zaradny, w 
jakimś stopniu perfekcyjny, punk-
tualny i wymagający (od siebie i 
od innych). 

Walonowie mają opinię narodu 
czekającego na mannę z nieba, 
korzystającego z dobrodziejstwa 

państwa opiekuńczego. Oczekują 
pieniędzy, ale nie przepadają za 
pracą i nie lubią się męczyć. Taka 
opinia to duże uogólnienie, ale 
prawdą jest, że wielu Flamandów 
ma o swoich południowych sąsia-
dach właśnie takie zdanie. 

Popularny fl amandzki humor: 
Belgijski król wychodzi na bal-
kon, aby pozdrowić lud. Zebrany 
tłum skanduje: „Vive le Roi!” 
(po francusku: niech żyje król). 
Król odwraca głowę do szam-
belana z pytaniem: „a gdzie są 
Flamandczycy?” Szambelan 
odpowiada: „w pracy”. 

Brukselczycy są połą-
czeniem tego wszyst-
kiego, mieszaniną 
flamandzko-waloń-
ską z dziwnym bruk-
selskim dialektem. 
Według wielu zadziera-
ją nosa nie mając ku te-
mu żadnych powodów. Bo na 
fakt, że to w ich mieście znajduje 
się stolica Unii, w żaden sposób so-
bie nie zasłużyli i nie zapracowali. 

Mieszkańcy każdego z rejonów 
Belgii mają o sobie nawzajem 
własne zdanie. Flamandowie i 
Walonowie twierdzą, że Bruksel-
czycy są aroganccy i grubiańscy. 
64% francuskojęzycznych Belgów 
nazywa Flamandczyków „republi-
kanami”. Połowa Walończyków 
oskarża mieszkańców Flandrii o 
nietolerancję i rasizm. 

Pomijając wszelkie podziały 
i uogólniając: Belgowie po-
strzegani są jako osoby ce-
niące sobie punktualność i 
nietolerujące spóźnień. Są 
oszczędni, wręcz skąpi i nie 
lubią marnotrawstwa. Nie 
należy ich pytać o sprawy 
prywatne i osobiste, różni-
ce językowe czy podziały 
pomiędzy Flamandami a 
Walonami. 

Nie są wylewnie towarzyscy. Na 
spotkania umawiają się poza do-
mem, do którego zapraszają tylko 
wybrane osoby. Bardzo poważnie 
podchodzą do kwestii oddzielenia 
życia służbowego od prywatnego. 
Cenią sobie ciężką pracę i tego sa-
mego oczekują od partnerów. 

Ambicją Belga jest mieć swój 
własny dom, który zaprojektuje 
według własnego uznania. Dom 
musi być duży, ładny i inny niż 
sąsiada. „Każdy Belg rodzi się z 
cegłą w brzuchu” – tak mówią 

sami o sobie. W tym za-
sadniczo różnią się od 

Holendrów. 

Belgowie nie lu-
bią chwalić się 
swoimi osiągnię-
ciami czy mająt-

kiem. Cenią sobie 
prywatność i stara-

ją się „nie rzucać się 
w oczy”. Tu nikt nikomu 

nie zagląda do łóżka, nie ocenia i 
nie mówi, jak żyć. 

Nie mają poczucia narodowej toż-
samości, ponieważ Belgia histo-
rycznie jest krajem stosunkowo 
młodym. Kiedyś po prostu takiego 
państwa nie było. Historia Belgii 
nie jest nacechowana martyrolo-
gią, tak jak historia Polski, a jej 
mieszkańcy nie obnoszą się ze 
swoim patriotyzmem i miłością 
do Ojczyzny i do króla. Łączy ich 
piłka nożna (nie zawsze), frytki i 
piwo. 

Flamandczycy?” Szambelan 
odpowiada: „w pracy”. 

Brukselczycy są połą-
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A jak 
postrzegani 
są Holendrzy? 

Tak jak w przypadku 
Belgów, istnieje wiele stereoty-
pów odnoszących się do charak-
teru, pracowitości czy zachowania 
Holendrów. 

Na portalach internetowych 
można przeczytać takie oto opi-
nie: „Holendrzy są skąpi i uparci. 
Zawsze mają swoje zdanie i nieła-
two idą na kompromisy. Nie lubią 
narzucania im własnego zdania. 
Twardo stąpają po ziemi, są racjo-
nalni, trzeźwo myślący, nie szafują 
emocjami. Potrafi ą mieć dystans, 
także do siebie. Są życzliwi, ale 
dość zamknięci. Nie są zaintere-
sowani nawiązywaniem nowych 
przyjaźni (wystarczają im te, któ-
re mają), nie nawiązują głębokich 
relacji. 

Holendrzy to naród skolektywizo-
wany, podporządkowany regułom, 
bez indywidualnych działań. W 
Holandii wszystko jest „pod sznu-
rek”, prawie nie widzi się budow-
lanych samowolek. Obowiązuje 

plan zagospodarowania prze-
strzennego („bestemmingsplan”). 
Nie ma w nim miejsca na indywi-
dualizm. Dlatego w Holandii ulice 

i dzielnice wyglądają tak samo, 
tak jak zaplanowała rada mia-

sta czy gminy. 

Holendrzy są naro-
dem zadowolonym, 
usatysfakcjonowa-
nym z poziomu ży-

cia na dość, a nawet 
wysokim poziomie. Tak 

jak Flamandowie, uważani są za 
oszczędnych, a nawet skąpych. 
Uważają, że życiem rządzą pienią-
dze, dlatego trzeba je mieć. 

Zarzuca się im brak kultury je-
dzenia i brak dobrego jedzenia. 
Holendrzy nie celebrują posiłków 
i nie dbają o smaki. 

Jest to naród dumny, przeko-
nany o swojej wartości i nieza-
kompleksiony. Często jednak 
odbierany jest jako wywyższający 
się, przewrażliwiony na swoim 
punkcie. Wszystko wiedzą lepiej 
i uwielbiają doradzać. Są twardzi, 
zahartowani zarówno ciałem, jak 
i duchem, od dzieciństwa przygo-
towywani na trudne warunki.  

Czy rzeczywiście powiedzenie 
„Bóg wie wszystko, ale Holender 
wie lepiej”, jest zgodne z prawdą, 
trudno powiedzieć. 

Belgowie i Holendrzy mają na 
swój temat wiele do powiedzenia. 

Znaczna więk-
szość Flamandów 
uważa, że miesz-
kańcy Holandii 
są aroganccy, 
hałaśliwi i ską-
pi. Natomiast 
według większo-
ści Holendrów 
Flamandowie są 
trochę ogranicze-
ni, ale przy tym 

wyjątkowo skromni. 
Holendersko-belgijskie złośliwo-
ści i antypatie ograniczają się na 
ogół do dowcipów, w których dru-
ga strona wypada niekorzystnie. 
Jakie kawały Holendrzy opowiada-
ją o Belgach? W dowolnym tłuma-
czeniu na przykład takie: 

Belgowie odpalają swoją pierwszą 
rakietę. 
Reporter pyta – dokąd to będzie 
podróż? 
Więc – mówi Belg – lecimy na 
Słońce. 
Na Słońce? – pyta reporter. – Ale 
tam przecież jest za gorąco. Nie 
boi się pan, że rakieta się roztopi? 
Co pan myśli? – odpowiada 
Belg. – Nie jesteśmy wariatami. 
Oczywiście, polecimy nocą! 

I kolejny: 
Belg poszedł do sklepu z drabiną 
pod pachą. 
Kobieta ze sklepu zapytała go: – 
Czemu masz ze sobą drabinę? 
Na co mężczyzna odpowiedział: – 
Przecież są wysokie ceny. 

Jak widać, Holendrzy traktują 
Belgów jako osoby mało rozgar-
nięte. Na co ci ostatni zarzucają 
Holendrom skąpstwo: 

Dlaczego Holender stoi zimą z ra-
na z jajkiem obok drogi? 
Czeka, aż będzie przejeżdżała so-
larka. 

Holender kupuje los na loterii. 
Ktoś pyta: – Co pan zrobi, jeśli 
pan wygra tych sto tysięcy euro? 
– Przeliczę, odpowiada Holender. 

I na tym zakończmy… 

Anna Janicka 

Źródła: 
magda-emigrantka.com, 

wiatrak.nl, kastu.pl, polonia.nl, 
jezykholenderski.blogspot.com 
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 Przegląd prasy polskiej 
Bank musi wyjaśnić 
odmowę kredytu 
Dzięki nowym przepisom, które 
weszły w życie na początku maja, 
banki i firmy pożyczkowe będą 
musiały wskazać konsumentom 
konkretne czynniki – np. duże 
limity na karcie kredytowej, za-
trudnienie na umowę zlecenie czy 
nieopłacone rachunki za gaz – z 
powodu których odmówiły kredy-
tu lub pożyczki. 

Według powyższych przepisów 
wyjaśnienie oceny zdolności kre-
dytowej dla konsumentów jest 
bezpłatne i bank nie może pobrać 
opłaty za realizację takiego wnio-
sku. 

To efekt zmian, m.in. w prawie 
bankowym, wprowadzonych przez 
wchodzącą właśnie w życie usta-
wę wdrażającą RODO (przepisy o 
ochronie danych osobowych) do 
poszczególnych ustaw. 

londynek.net 

ZUS walczy z 
oszustwami na L4 
Wielu pracowników zwolnienie L4 
traktuje jak urlop. Zamiast leżeć 
w łóżku, wyjeżdżają na wakacje 
lub przeprowadzają remonty. ZUS 
chce zlikwidować ten problem i za-
powiada surowe kontrole. 

Od początku roku urzędnicy ZUS 
przysyłają do fi rm listy, w których 
chcą zmobilizować pracodawców 
do kontroli chorujących pracow-
ników. 

Według rzecznika prasowego 
ZUS, Wojciecha Andrusiewicza, 
przedsiębiorcy mają uprawnie-
nia do prowadzenia kontroli pra-
widłowości wykorzystania zwol-
nień lekarskich. Te uprawnienia 
pracodawców wynikają z faktu 
wypłacania przez nich świad-

czeń chorobowych pracowni-
kom na zwolnieniach lekarskich. 

Wprawdzie pracodawcy nie mają 
obowiązku wysyłania takich ra-
portów, ZUS wystosował jedynie 
prośbę, która ma na celu lepsze 
dysponowanie pieniędzmi pu-
blicznymi. 

W ostatnich trzech miesiącach 
ubiegłego roku Zakład przeprowa-
dził 137,7 tys. kontroli wśród osób, 
które posiadały zaświadczenie o 
czasowej niezdolności do pracy. W 
analogicznym okresie 2017 roku 
takich kontroli było 119,1 tys., zaś 
decyzji wstrzymujących wypłatę 
zasiłków było o ponad 2 tys. wię-
cej, niż rok wcześniej. 

tvp.info 

Alimenty ryczałtowe 
jeszcze w tym roku 
Sejm pracuje nad nowelą kodek-
su rodzinnego, ustanawiającą tę 
szybką ścieżkę, by umożliwić uzy-
skanie ryczałtowych alimentów, 
obecnie na poziomie 460 zł przy 
jednym dziecku, przy dwójce po 
420 zł na dziecko, a przy trójce i 
większej liczbie po 380 zł na dziec-
ko. 

Te jednakowe w całej Polsce 
świadczenia będą orzekane w no-
wej szybkiej procedurze sądowej. 
Występujący o nie będzie składać 
pozew na gotowym formularzu 
dostępnym w Internecie, łatwym 
do wypełnienia, co ma ograniczyć 
udział adwokatów w tych spra-
wach, a więc także koszty obsługi 
prawnej. 

Po złożeniu pozwu sąd (referen-
darz) będzie wydawał nakaz zapła-
ty alimentów ryczałtowych, tak jak 
to się odbywa w postępowaniach 
uproszczonych, a natychmiast wy-
konalny nakaz komornik będzie 
mógł od razu egzekwować, o ile 
oczywiście dłużnik alimentacyjny 
ma środki na ich zapłacenie. Nie 
ma jednak wątpliwości, że szybki 
wyrok zwiększa szanse na ścią-
gnięcie długu. 

Dłużnik alimentacyjny będzie się 
mógł odwołać od nakazu zapłaty, 
wnosząc tzw. sprzeciw. Nie zmie-
nia to faktu, że do czasu ewentual-
nego uchylenia nakazu (co raczej 
będzie rzadkie), ma płacić alimen-
ty natychmiastowe. Uzyskanie 
alimentów ryczałtowych nie za-
mknie jednak drogi do domagania 
się wyższych, ale już w zwykłym 
postępowaniu. 

Projekt noweli przewiduje nadto 
dodatkowe rygory wobec rodzi-
ców utrudniających kontakty z 
dziećmi. Wobec utrudniającego 
przyznane wyrokiem (lub umową) 
kontakty z dzieckiem sąd może 
oprócz zasądzenia odszkodowania 
(co już jest możliwe), orzec dodat-
kowe rygory: ustanowić kuratora, 
a jeśli jego nadzór nie poprawi 
kontaktów, sprawą zajmie się pro-
kurator, najpierw z ostrzeżeniem, 
a później z grzywną. 

rp.pl 

Odbiór listu poleconego 
bez dowodu osobistego 
Klienci Poczty Polskiej w poczto-
wych placówkach mogą odbierać 
krajowe i zagraniczne przesyłki 
pocztowe, listy polecone, pacz-
ki, w tym usługi kurierskie bez 
okazania dowodu osobistego, na 
podstawie bezpłatnej aplikacji 
mObywatel. Nie dotyczy to usług 
fi nansowych. 

prawnej. 



23czerwiec 2019 Antwerpia po polsku 

W aplikacji na urządzenia mobil-
ne są dokładnie te same dane, co 
w dowodzie osobistym użytkow-
nika: imię i nazwisko, zdjęcie (to 
samo, co w dowodzie), data uro-
dzenia, numer PESEL, numer 
i termin ważności dokumentu, 
a także informacja, kto wydał 
dowód osobisty. Pobranie i ko-
rzystanie z aplikacji mObywatel 
jest bezpłatne. By móc przy jej 
pomocy potwierdzać tożsamość, 
do aktywacji potrzebny jest Profi l 
Zaufany. 

Marek Zagórski, minister cyfry-
zacji podkreśla: aplikacja nie jest 
„zamiennikiem” dowodu osobi-
stego, choćby z uwagi na wymogi 
państw strefy Schengen. – Każdy 
dorosły obywatel ma obowiązek 
posiadać dowód osobisty, ale nie 
musi go mieć przy sobie. Jeśli 
akurat go ze sobą nie mamy, a 
okaże się potrzebny – wtedy przy-
da się aplikacja mObywatel. Tym 
bardziej, że komórki zazwyczaj 
mamy przy sobie – argumentuje 
minister. 

Ministerstwo informuje, że od 
ubiegłego roku aplikacji można 
używać wszędzie tam, gdzie nie 
jest potrzebny tradycyjny, plasti-
kowy dowód osobisty, np. na re-
cepcjach, przy zakładaniu kart 
lojalnościowych, w hotelach, wy-
pożyczalniach sprzętu sportowe-
go, czy przy wejściu na basen lub 
siłownię. 

Z aplikacji mObywatel nie można 
skorzystać w sądzie lub u nota-
riusza ani za granicą, choć – jak 
przekonuje resort cyfryzacji – dla 
bezpieczeństwa warto ją ściągnąć 
przed wyjazdem do innego kraju. 
W razie utraty dokumentów uła-
twi ona weryfi kację tożsamości, 
np. w polskim konsulacie. 

polsatnews.pl 

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska

PROBLEMY W
RODZINIE

SPOTKANIE POPROWADZĄ:

Agnieszka Sita - prawnik, wiktymolog

Iwona Rogowska Widacka - psycholog,

terapeuta

Wykład w Wydziale
Konsularnym

Ambasady RP w
Brukseli

Rue des Francs 28
1040 Bruksela

Interdyscyplinarne
Centrum "PORADA"
Pracownia
Profilaktyki i
Pomocy
Psychologicznej14 czerwca 2019 r., godz. 18.00

Chcesz wiedzieć czy to jeszcze konflikt
a może to już przemoc?

Jak odróżnić konflikt od przemocy?
Gdzie szukać pomocy?
Jakie kroki prawne możesz podjąć?

Po spotkaniu zapraszamy do dyskusji

serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie
poświęcone trudnym sytuacjom w rodzinie.
Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, którędy

przebiega cienka linia, która oddziela konflikt od
przemocy w związku. Przemocy nie tylko tej
fizycznej ale przede wszystkim tej psychicznej i

ekonomicznej.

rejestracja uczestników
do 12.06.2019

terapia.pb@gmail.com
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KIEROWCY, PRACA STAŁA, 
KAT. B, EWENTUALNIE C1:

wymagana dobra znajomość 
języka niderlandzkiego

praca połączona z pracą fi zyczną 
(pomoc w przeprowadzkach)

PRACOWNIKA 
ADMINISTRACYJNEGO:

wymagana znajomość 
języka niderlandzkiego

doświadczenie w administracji 
– wysyłanie ofert, e-maili, 
odbieranie telefonów, itd.

Firma De Saan zajmująca się przeprowadzkami 
i transportem pilnie poszukuje: 

Praca w Antwerpii!

Kontakt: 0485 850 499, info@desaan.be, www.desaan.be
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 Lekcje życiowe na przykładzie 
naszych klientów
Nasza organizacja pomaga przyjezdnym ze wszystkich stron świata, którzy z różnych 
powodów zdecydowali się zamieszkać w Belgii. Bariera językowa, nieznajomość za-
sad współżycia społecznego czy obowiązującego tu prawa prowadzi często do wielu 
problemów. 

Przykładem jest historia naszego 
klienta, właściciela restauracji. 
Był naprawdę załamany i szukał 
pomocy. Kilka tygodni wcześniej 
wynajął lokal gastronomiczny. 
Zainwestował w niego całe swoje 
oszczędności. Niestety, niedługo 
po otwarciu, w restauracji wy-
buchł pożar. Nie dość, że wszyst-
ko doszczętnie spłonęło, to jeszcze 
wypadek losowy nie zwalniał go z 
płacenia wysokiego czynszu. Jakie 
było jego zaskoczenie, kiedy oka-
zało się, że nie dostanie ani grosza 
z ubezpieczenia, które skrupulat-
nie płacił. Był po prostu załamany 
i nie rozumiał, co się stało. 

Po przestudiowaniu kontraktu 
handlowego na wynajem restau-
racji okazało się, że podpisał bar-

dzo niekorzystny dokument bez 
dokładnego zapoznania się z nim. 
W kontrakcie było napisane, że 
wszystkie zmiany, modernizacje 
wnętrza, oraz inwestycje w lokal, 
odbywają się na koszt wynajmują-
cego. Nie zdawał on sobie jednak 
sprawy z wagi tego zapisu. Oprócz 
tego, ubezpieczenie, które wyku-
pił, zostało wypłacone nie jemu, a 
prawnemu posiadaczowi lokalu. 

Jedyne, co po wielu trudach udało 
się osiągnąć w tej sprawie, to reno-
wacja lokalu na koszt właściciela. 
Nasz klient był przez kilka miesię-
cy bez dochodów, a właściciel robił 
wszystko, żeby remont trwał jak 
najdłużej, oczekując zapłaty czyn-
szu za każdy miesiąc.  – To była 
trudna i bolesna lekcja. 

Dlatego warto pamiętać, że: 
• Nie podpisujemy żadnego do-

kumentu bez szczegółowego 
zapoznania się z jego treścią. 

• Tłumaczymy kontrakty przed 
podpisaniem. 

• Szukamy porady w odpowied-
nich miejscach. Fora interne-
towe, grupy na fb, znajomi czy 
sąsiadka często nie są w stanie 
udzielić rzetelnej informacji, a 
bazowanie na opinii, pochodzą-
cej z niekompetentnego źródła, 
może mieć bardzo bolesne kon-
sekwencje. 

Przyjdź do naszego biura 
lub umów się telefonicznie 

na spotkanie:
+32 484 31 41
wwelcome.be

Wsparcie i informacja
Dla wielu nowych mieszkańców Belgii procedury 
administracyjne oraz przepisy prawne są niejasne. 
Komunikacja w urzędach oraz wszelkiego rodzaju firmach i 
organizacjach bywa trudna. Dlatego też wspieramy członków 
Welcome.

Jesteśmy po to by Ci pomóc!

Członkowie naszej organizacji chcą być częścią wspólnoty, 
czasem jednak nie mają takiej możliwości. Dlatego też 

organizacja Welcome oferuje szkolenia oraz sieć kontaktów. 
Członkowie pomagają sobie np. w sprawach administracyjnych.

 Osoby należące do naszej organizacji rozwijają się i zdobywają 
doświadczenie co znacznie zwiększa ich możliwości na rynku 

pracy oraz osiągają sukcesy w zamierzonych przedsięwzięciach.

Rozwój i współpraca

Wsparcie   Informacja 
Rozwój   Współpraca 

Bezoek ons kantoor of bel voor een afspraak

Bredabaan 371, 2170 Merksem https://wwelcome.be
+32 (0)3 484 3141 hallo@wwelcome.be 

Zostań członkiem
pracy oraz osiągają sukcesy w zamierzonych przedsięwzięciach.

 Z członkostwem Welcome tworzysz prężnie rozwijającą 
się organizację składającą się z obywateli świata. Wspólnie 
tworzymy międzynarodową sieć możliwości. Możesz również 
skorzystać z wielu usług, które oferują nasi członkowie.

Członkostwo Członkostwo 
(€25 / rok)

Rozszerzone 
Członkostwo 
(€50 /rok)

Administracja
Za godzinę
Za miesiąc (1 jaar)
Za rok

15 euro
15 euro
150 euro

10 euro
10 euro
120 euro

Wizyty domowe/ 
sprawy urzędowe

1wsza godzina 
2ga godzina
3cia godzina
Koszty dojazdu 
powyżej  25 km

25 euro
20 euro
15 euro
0.25 euro

20 euro
15 euro
10 euro
0.20 euro

Usługi specjalne Energia, telecom I 
ubezpieczenia

+ rosnący pakiet part-
nerów *

Inne usługi
Grupa wolontariuszy Taryfa indywidualna 80% ceny członkowskiej

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

Bredabaan 371, 2170 Merksem, +32 484 31 41 https://wwelcome.be, hallo@wwelcome.be
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Bloemen corso - parada kwiatów 
Loenhout to wioska należąca do gminy Wuustwezel, położona w prowincji Antwerpia 
i granicząca z Holandią. W tej spokojnej rolniczej wsi mieszka około cztery tysiące 
mieszkańców. Od 1952 roku, w drugą niedzielę września, przez główną ulicę wioski 
przechodzi kolorowa, fantazyjna parada kwiatów i Loenhout przemienia się w tętnią-
cą muzyką, śmiechem i kolorami wesołą krainę. 

Pierwsza parada kwiatów odbyła 
się w roku 1952 z okazji oddania 
do użytku nowej drogi łączącej 
Brecht i Loenhout. W uroczysto-
ści wzięli udział okoliczni miesz-
kańcy, burmistrz, członkowie rady 
gminy i kapela muzyczna. Główną 
ulicą wioski przejechało osiemna-
ście platform kwiatowych. Jury 
przyznało nagrody, a dzieci otrzy-
mały słodycze. Mieszkańcy bawili 
się doskonale, dlatego też zapadła 
decyzja, aby widowisko powtórzyć 
za rok. 

Z każdą kolejną edycją Bloemen 
corso zmieniało się i rozrasta-
ło. W 1957 roku powołano do 
życia komitet, na którego czele 
jako przewodniczący stanął Jan 

Verschraegen. Przez kolejne 
dwadzieścia pięć lat, wraz z 
dwunastoma członkami ze-
społu, pracował na rzecz roz-
woju kwiatowej imprezy. 

W 1965 roku, po raz pierwszy, 
karty do głosowania i możli-
wość wybrania zwycięzcy 
otrzymali widzowie z innych 
miejscowości niż Loenhout. 
Została przyznana ,,Nagroda 
Widza”, a kilka lat później 
,,Nagroda dziecka”. 
Z roku na rok parada kwia-
tów się rozrastała, powsta-
wało coraz więcej platform 
kwiatowych, budowanych 
przez młodszych i starszych, 
małych i dużych, dlatego też w 

1986 roku wprowa-
dzono trzy katego-
rie: Corsowagens, 
Bloemenwagens 
i Snoepstoet, a w 
2013 roku wpro-
wadzono kategorię 
Juniorwagens. 

W 2002 rok u 
Bloemen corso 
otrzymało oficjalny 
tytuł Królewskiej 
Parady Kwiatów, z 
czego mieszkańcy 
Loenhout są nie-
samowicie dumni. 
Ale największą du-
mą organizatorów 
i uczestników jest 
uznanie w 2013 ro-
ku kwiatowej para-
dy za niematerialne 
dziedzictwo kultu-
rowe UNESCO. 

Kris Van Dijck z Loenhout, która 
od lat współtworzy ten kwiatowy 
korowód, zgodziła się na krótki 
wywiad specjalnie dla czytelników 
„Antwerpii po polsku”. 

Kris, od kiedy bierzesz udział 
w paradzie kwiatów?

Po raz pierwszy, jako ośmioletnia 
dziewczynka. Wychodzi więc na 
to, że uczestniczę w Bloemen cor-
so już ponad trzydzieści lat. 

Kto decyduje o projekcie? 
Pomysł może zaproponować każ-
dy, ale we wszystkich grupach są 
ludzie szczególnie kreatywni czy 
uzdolnieni technicznie. To oni 
przygotowują projekty i podejmu-
ją ostateczne decyzje, jak będzie 
wyglądała konkretna platforma w 
danym roku. Projekty opracowy-
wane są na wiosnę, a na począt-
ku czerwca podczas spotkania 
przedstawiamy sobie nawzajem 
makiety. 
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Kto dostarcza Wam kwiatów 
potrzebnych do stworzenia 
tych niesamowitych 
kompozycji? 

Większość kwiatów pochodzi z 
przydomowych ogródków. Każdy 
sadzi takie rodzaje i kolory, jakie 
będą potrzebne. W kryzysowych 
sytuacjach możemy liczyć na na-
szych holenderskich przyjaciół. W 
miejscowości Zundert, w pierw-
szą niedzielę września, odbywa 
się największa na świecie parada 
kwiatów.  Specjalnie na tę okazję 
Holendrzy hodują około 600.000 
sadzonek kwiatów w około 50. 
rodzajach i kolorach. Możemy 
korzystać z ich hodowli. 

Czy tylko mieszkańcy 
Loenhout biorą udział w 
budowaniu platform?

Tak, aczkolwiek czasami dołącza 
do nas ktoś z przyjaciół niemiesz-
kający w naszej miejscowości. 

Jak wygląda proces 
tworzenia platform? 

W czerwcu mamy już gotowe 
projekty. Potem drużyny budują 
odpowiedniej wielkości namioty, 
w których muszą pomieścić się 
konstrukcje. Powstają również 
metalowe stelaże. 

Całą konstrukcję okleja się gazeta-
mi, następnie maluje się ją farba-
mi w kolorach odpowiadających 
danemu projektowi. Ułatwia to 
mocowanie kwiatów, a ewentual-
ne ubytki nie są tak widoczne. 

Ile osób pracuje przy waszym 
projekcie? 

Od kilku lat startujemy w katego-
rii junior. Nasze projekty są ma-
łe, drużyna liczy siedem rodzin, a 
liczba dzieci się zmienia. Myślę, że 
w tej kategorii startujemy ostatni 
raz. Mój najstarszy syn przeszedł 
do innego zespołu, a córka Lisa, 
która ma dwanaście lat, na pewno 
będzie chciała pójść w ślady brata. 

Ile czasu potrzebujecie na 
wykonanie makiety? 

Kilka dni na zespawanie kon-
strukcji, mniej więcej jeden dzień 
na oklejenie papierem oraz poma-
lowanie, i jeden dzień na przymo-
cowanie kwiatów. W przypadku 
dużych konstrukcji dni zamieniają 
się w tygodnie. Trudno przeliczyć 
ten czas na godziny. Jest to bardzo 
fajne zajęcie dla młodzieży, praca 
zespołowa, dzielenie obowiązków. 
Bardzo miło wspominam minione 
edycje. 

Czego Wam życzyć? 
Pierwszego miejsca, oczywiście. 

Dziękuje za rozmowę. Życzę 
Twojej drużynie wielu kwiatowych 
inspiracji i… zdobycia pierwszego 
miejsca. 

W 2018 roku odbyła się 67. edycja 
Bloemen corso. W paradzie wzięły 
udział 34 kolorowe fantazyjne plat-
formy. Do ozdobienia konstrukcji 
użyto czterech milionów dalii. 
Zwycięzcą w kilku kategoriach 
została drużyna Zuidhoek z plat-
formą o nazwie Arabian derby. 

Agnieszka Buniowska 
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 Z życia polskiej szkoły
Konkurs recytatorski 
w naszej szkole 
W pierwszą majową sobotę i w na-
stępującą po niej środę nasza szkoła 
zmieniła się w scenę, na której swój 
talent recytatorski prezentowali nasi 
podopieczni ze szkoły podstawowej. 

Uczniowie, skupieni w trzech kate-
goriach wiekowych (klasy 1-3, klasy 
4-6, klasy 7-8), walczyli o tytuł najlep-
szego recytatora. Z ich ust płynęły 
słowa najpopularniejszych polskich 
poetów, piszących nie tylko dla dzie-
ci, ale i dla dorosłych. 

Poezja pozwala nam na podróż do świata wyobraźni i marzeń, w którym spotykamy interesujące postacie i 
przeżywamy niezwykłe przygody. Zapewne dlatego z tak wielką przyjemnością zgromadzona na konkursie 
publiczność poznawała, gdzie żyje Kaczka-dziwaczka, wraz z Hilarym szukała okularów, wybierała się w 
podróż lokomotywą, przenosiła się w świat czarów i dziwów, słuchała swarów warzyw na straganie, czy 
przypominała sobie, że „nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy”. 
Oryginalne interpretacje utworów, wspomagane gestami i rekwizytami, bez wątpienia ujęły jury, które 
w czasie deklamacji wierszy oceniało opanowanie pamięciowe utworu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz 
artystyczny wystąpienia. Po długich i burzliwych obradach jurorzy wyłonili zwycięzców, którzy otrzymali 
nagrody książkowe. 

Wszystkim laureatom konkursu raz jeszcze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

W historii Polski 3 maja 1791 roku doszło do niezwykle doniosłego wydarzenia – obradujący wówczas 
Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą polską konstytucję. Był to jedyny tego typu dokument w nowożytnej 
Europie i druga na świecie, po amerykańskiej, ustawa regulująca organizację władz państwowych oraz 
prawa i obowiązki obywateli. 

Mimo iż konstytucja nie uchroniła naszego 
kraju przed utratą niepodległości, jej znaczenie 
doceniono bardzo szybko. Już dwa dni po jej 
zatwierdzeniu Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 
ogłoszono świętem – obowiązuje ono aż po dzień 
dzisiejszy. 
Aby je upamiętnić, w sobotę 4 maja odbyły się w 
naszej szkole uroczyste zajęcia prowadzone przez 
nauczycielkę wiedzy o Polsce Jolantę Cieślicką. 
Lekcje w uczonych przez nią klasach stały się 
warsztatami, w czasie których dzieci samodziel-
nie tworzyły polskie symbole narodowe – bia-
ło-czerwone fl agi, godła Polski, kotyliony oraz 
niezwykle oryginalne plakaty okolicznościowe.
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Konkurs „Być Polakiem” 
Po raz kolejny uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Być Polakiem”. W dowolnej formie 
próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące ich poczucia narodowego. W swoich pracach zawierali wła-
sne refleksje na temat tego, co to znaczy być Polakiem, kto lub co sprawia, że chcą umacniać polskość czy 
czuć dumę z bycia częścią narodu polskiego? Wykonane przez nich prace konkurowały w X Jubileuszowej 
edycji Konkursu z dziełami dzieci aż z 35-ciu krajów świata. 
Z niezwykłą radością przyjęliśmy fakt, że aż dwaj nasi uczniowie zostali docenieni przez jury konkursu. Są 
to: Sebastian Herbet oraz  Krystian Herbet. 

Serdecznie im gratulujemy! 

Wyniki dyktanda polonijnego 

Znamy już wyniki tegorocznego Dyktanda Polonijnego w Beneluksie. Z dumą i radością możemy ogłosić, iż 
biorący udział w finale tego prestiżowego konkursu uczniowie z naszej placówki, pokazali, że nie bez powodu 
uczą się w Polskiej Szkole. Aż pięcioro z naszych podopiecznych znalazło się bowiem wśród nagrodzonych 
osób, a dwoje z nich wywalczyło nawet tytuł Polonijnego Mistrza Ortografii w swojej kategorii wiekowej. 
Są to: 
Wiek 8-9 lat 
Pierwszy Wicemistrz Ortografii Polskiej: Cieślik Hubert 
Wiek 13-15
Polonijny Mistrz Ortografii Polskiej: Kwaka Julia 
Pierwszy Wicemistrz Ortografii Polskiej: Nazarewicz Alicja 
Drugi Wicemistrz Ortografii Polskiej: Borecki Nikole 
Wiek 15-18 lat 
Polonijny Mistrz Ortografii Polskiej: Studziński Szymon 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy doskonałej znajomości zasad ortografii i interpunkcji polskiej. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze 
8 czerwca 2019 r. 
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Biblioteka to przybytek
Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty,
zapraszający każdego w progi.
Wejdź gościu i stań się przyjacielem.
– Jan Wiktor 

Polska Biblioteka w Leuven już od dwóch lat popularyzuje czytelnictwo jako formę 
komunikacji kulturalnej opartej na treściach przekazywanych przez książkę i cza-
sopisma. Jak każda biblioteka, pełni przede wszystkim funkcję centrum informacji, 
ale także jest miejscem spotkań literackich będąc jednocześnie biblioteką szkolną 
oraz platformą samodoskonalenia. Polska Biblioteka w Leuven, prowadzona przez 
wolontariuszy, miłośników książek, zaprasza wszystkich czytających polskojęzyczną 
literaturę do zapoznania się z ciekawym i bogatym księgozbiorem składającym się 
zarówno z tytułów Klasyki Polskiej jak i z nowości literackich. 

Książka jest to mędrzec łagodny 
i pełen słodyczy.  
Puste życie napełnia światłem,  
a puste serce wzruszeniem.
– Kornel Makuszyński

Pomimo iż świat wokół nas zmie-
nia się nieuchronnie, a wraz nim 
zmienia się również potrzeba się-
gania po książkę, nasi czytelnicy 
zgadzają się z Marią Dąbrowską, 
że książka i możliwość czytania 
to jeden z największych cudów 
naszej cywilizacji. Dzięki umie-
jętności czytania komunikujemy 
się między sobą i wymieniamy 
potrzebne nam informacje, a pro-
ces czytania to proces ciągłego do-
skonalenia myślowego i rozwoju 
indywidualnego czytelników po-

stępującego równorzędnie z ich 
biologicznym i intelektualnym 
rozwojem. 

Polska Biblioteka w Leuven ist-
nieje, aby przekonać, szczególnie 
młodych ludzi, że czytanie książek 
jest świetnym sposobem spędza-
nia wolnego czasu i doskonałą 
alternatywą dla ich typowych za-
jęć. Czytanie bowiem nie tylko 
rozwija wyobraźnię i wrażliwość 
człowieka – pozwala budować 
warsztat językowy, a więc może 
ułatwiać komunikację z innymi 
ludźmi – ale daje radość, ukojenie, 
a czasami nawet może być swoistą 
terapią, czy też przynieść kathar-
sis. Pomimo wyraźnego spadku 
poziomu czytelnictwa dzieci i mło-

dzieży należy bezustannie podkre-
ślać zalety książek, dzięki którym 
poszerzamy wiedzę o otaczającym 
nas świecie, uczymy się odróżniać 
dobro od zła, kształtujemy charak-
ter. Dlatego dobra książka jest na 
wagę złota, szczególnie w czasach, 
kiedy przeżywamy swoisty kryzys 
czytelnictwa wynikający zarówno 
z komercjalizacji rynku wydawni-
czego, jak też z braku dostatecznej 
krytyki literackiej. 

Czytanie rozwija rozum młodzieży, 
odmładza charakter starca,  
uszlachetnia w chwilach  
pomyślności,  
daje pomoc i pocieszenie  
w przeciwnościach 
– M.T. Cycero 

Akcje promujące czytelnictwo po 
polsku za granicą organizowane 
przez Polską Bibliotekę w Leuven 
są różnorodne i skierowane do 
wszystkich grup wiekowych. 
Niektóre z nich są kontynuacją 
wcześniej już podjętych działań, 
inne będą miały swoją premierę w 
bieżącym roku. Centrum Kultury i 
Języka Polskiego – Daskalia, któ-
re sprawuje pieczę nad projektem 
Polska Biblioteka w Leuven, jest 
zaangażowane w cykl spotkań w 
okresie jesienno-zimowym zaty-
tułowanym DASKALIA CZYTA 
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DZIECIOM, ponadto organizu-
je również cykliczne Spotkania 
Literackie. W bieżącym roku 
Biblioteka Polska po raz pierwszy 
weźmie udział i w innych przed-
sięwzięciach, jak między innymi 
Tydzień Biblioteki, Noc Biblioteki 
oraz Narodowe Czytanie. 

Kochajmy książki, które są duszą 
szkół. 
Martwe są bowiem szkoły, których 
nie ożywiają książki.
– J.A. Komeński 

Skoro jednym z podstawowych 
kierunków realizacji polityki 
oświatowej jest rozwijanie kom-
petencji czytelniczych wśród dzie-
ci i młodzieży oraz powszechnie 
wiadomo, że szkoła bez biblioteki 
jest jak twierdza bez zbrojowni, 
to nauczyciele Polskiej Szkoły 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Leuven przy Stowarzyszeniu 
Daskalia podejmują również roz-

maite działania pozwalające na 
rozwijanie zamiłowań czytelni-
czych uczniów, którym chcą tym 
samym uświadomić, że czytanie 
książek jest cool. Na lekcjach kon-
sekwentnie powraca temat ksią-
żek, omawiane są ciekawe lektury 
szkolne, przeprowadzane są rów-
nież lekcje biblioteczne, wszystko 
po to, aby pokazać, jak modnie jest 
czytać.

…Przez odpowiednią literaturę dla 
dzieci kształtuje się przyszłego czy-
telnika, któremu toruje się drogę 
do wielkiej poezji, do literatury 
klasycznej…"
– Jan Brzechwa

Powszechnie wiadomo jak ważne 
jest, aby zadbać o kontakt z książ-
ką od najwcześniejszych lat. W 
ostatnich latach wiele mówi się o 
roli głośnego czytania dzieciom, 
którego celem jest rozbudzenie 
różnorodnych zainteresowań oraz 

sprawienie, by czytanie stało się 
przyjemnością. Zalety można by 
wymieniać bez końca. Głośne czy-
tanie uczy dzieci myślenia, rozwija 
ich wyobraźnię, ułatwia samodziel-
ne czytanie, wzbogaca słownic-
two, ułatwia poprawne pisanie, a 
przede wszystkim daje kontakty z 
bogactwem doświadczeń, niemoż-
liwych do zdobycia samemu, oraz 
wzmacnia więzi między dorosłymi 
a dziećmi. Ponadto zapobiega uza-
leżnieniu się od telewizji, kompu-
tera wyrabiając nawyk czytania na 
całe życie. 

Lubić czytanie – to znaczy godziny 
nudów, 
które człowiek miewa w życiu, 
zmieniać na godziny radości.
– Monteskiusz 

Nie możemy jednak zmusić dziec-
ka do kontaktu z książką wbrew 
jego zamiłowaniom i potrzebom. 
Należy pamiętać, że dorośli zwra-
cają uwagę na walory wychowaw-
cze literatury, a dla dziecka powo-
dem skłaniającym je do czytania 
będzie zainteresowanie, które bu-
dzi literatura, oraz przyjemność 
jaką z niej czerpie. Dlatego rola 
książki w dzisiejszym świecie jest 
wciąż niepodważalna. 

POLSKA BIBLIOTEKA 
W LEUVEN 

Wipstraat 2A 3010 Kessel-Lo 
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Informacje z Kościoła na 
Berchem pw. św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, Grotesteenweg 
646: 

09.06.2019 
Zesłanie Ducha Świętego msza św., godz.13.00 

10.06.2019
Pielgrzymka do Scherpenheuvel – wyjazd o 
godz. 08.30 
Można zapisać się na pielgrzymkę do 
Scherpenheuvl u p. Katarzyny zakrystianki 
po mszy św. do Scherpenheuvel. Koszt 15 € 

16.06.2019 
zakończenie roku katechetycznego 
godz.13.00 

29.06.2019 
msza św. o godz. 18.00, po mszy św. 
FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ 
– chętnych zapraszamy!!!

Wystąpią:
Schola Króla Dawida,  Schola dziecięca,  Adonaj z Roeselare,  
Schola od braci kapucynów, Emaus

Organizator:
Duszpasterstwo  Polonijne  w  Antwerpii 

św. Teresa od Dzieciątka Jezus,
Grotesteenweg 646, Berchem

29 czerwca Msza św. o godz. 18.00
Początek festiwalu o godz. 19.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

I FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTUADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTUADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

SPOTKAJ MNIE MÓWI JEZUS! 
W tajemnicach Rożańca Świętego

WAKACJE Z BOGIEM W COMBLAIN LA TOUR 
 w terminie od 14-20 lipca 2019

W programie:
• codzienna Msza Święta
• spotkania formacyjne
• prace grupowe i zespołowe, 

gry, konkursy
• wieczorki pogodne, fi lmowe
• codzienne spacery
• ognisko

Ekipa: 
o. Marcin Derdziuk cap.
s. Małgorzata Lubas fmm + rodzice
   
Cena: 220 € (cena obejmuje opłatę za pobyt 
+ wyjście do atrakcyjnych miejsc)
    
Kontakt: tel. 0485 000 990;
email: mlubas67@gmail.com
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Bruksela chaotycznie  
i subiektywnie - cz. 1 
Skoro już mieszkam w Brukseli, całkiem sensowne wydaje się napisanie kilku słów 
na temat tego miasta. Nie dam rady jednak zrobić tego w jednym wpisie, dlatego 
proponuję Wam najbardziej chaotyczny i subiektywny przewodnik po Brukseli, jaki 
kiedykolwiek powstał. W kilku wpisach przedstawię miejsca, które lubię, a także 
miejsca, których nie lubię, ale wypada tam iść. Kolejność jest przypadkowa, zależna 
od mojego widzimisię. 

1. Parc du 
Cinquantenaire (Park 
Pięćdziesięciolecia) 

Zacznę od  mojego ulubionego 
brukselskiego parku (a parków 
mają tu całkiem sporo).  Sądzę, 
że dzień, w którym uda mi się 
wymówić tę nazwę płynnie, bez 
żadnego zająknięcia, będzie rów-
nocześnie dniem, kiedy z pełną 
powagą będę mogła stwierdzić, że 
mówię dobrze po francusku. Park 
znajduje się zaraz obok Dzielnicy 
Europejskiej, która zalicza się do 
kategorii „miejsca, których nie lu-
bię, ale wypada tam iść”. Na razie 
skupmy się jednak na parku. 

W 1880 r. Belgia obchodziła 
50-lecie niepodległości. Z tej oka-
zji planowana była wielka feta, 
pokazy armii i tego typu atrak-
cje.  Potrzebna była przestrzeń, 

aby pomieścić wszystkich świę-
tujących obywateli, więc przygo-
towano odpowiednio te tereny. 
Dziś jest tu piękny duży  Park 
Pięćdziesięciolecia. 

Ta budowla to wbrew pozorom 
nie jest Brama Brandenburska. 
Okazały  łuk triumfalny  został 
wybudowany przez architek-
ta  Gedeona Bordiau z okazji 
Wystawy Światowej w 1888 ro-
ku. Na szczycie łuku znajduje się 
pomnik przedstawiający rydwan 
zaprzęgnięty w cztery konie, a jed-
na z postaci dzierży w dłoni flagę 
narodową. Z moich obserwacji wy-
nika, że w okolicach łuku triumfal-
nego zawsze niemiłosiernie wieje 
(znajduje się on na niewielkim 
wzniesieniu). W okolicy zazwy-
czaj sporo jest turystów, którzy 
wysypują się z podjeżdżających 
tu autokarów i strzelają selfie na 

potęgę (też mam selfie z łukiem 
triumfalnym, to chyba oczywiste). 

W parku znaleźć można sporo 
rzeźb dziwnych i mniej dziw-
nych. Psa z Ulm (nie mam pojęcia, 
czemu tak się nazywa) zaliczam do 
kategorii mniej dziwnych. 

W parku znajduje się  naj-
większy i najstarszy meczet 
w Brukseli.  Zaraz obok łuku 
triumfalnego znajdziemy tak-
że zagłębie muzeów: Królewskie 
Muzea Sztuki i Historii, wystawę 
Autoworld (można tam obejrzeć 
około 300 pojazdów, które uka-
zują historię samochodów), a tak-
że Królewskie Muzeum Armii i 
Historii Wojskowości. Oczywiście 
w żadnym z tych muzeów jeszcze 
nie byłam, ale kiedyś może do któ-
regoś dotrę. Może. 

Park jest naprawdę rozległy, a przy 
tym bardzo zadbany. Jeśli chcecie 
popaść w kompleksy, poczuć się 
jak śmierdzące lenie, i upewnić 
się w przekonaniu, że jesteście 
starzy i schorowani, powinniście 
przyjść tu rano albo po południu. 
Ujrzycie tabuny ludzi, którzy bie-
gają w kółko, dbają o formę, a do 
tego jeszcze się przy tym uśmie-
chają. I nie są to wyłącznie ludzie 
młodzi. Moda na bieganie ogar-
nęła także Polskę, ale w Parku 
Pięćdziesięciolecia zapalonych 
biegaczy jest chyba więcej, niż 
w jakimkolwiek parku warszaw-
skim. 
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2. Place du Jeu de Balle 
(Plac Gry w Bule) 

To miejsce obowiązkowe dla ama-
torów wszelkich staroci, zwanych 
także antykami. Znaleźć tu moż-
na wszystko – od mebli, poprzez 
stare płyty, gazety i książki, rzeź-
by i statuetki, obrazy, dywany, aż 
po ubrania na każdą porę roku. 
To  największy targ staroci w 
Brukseli.  Działa nieprzerwanie 
od roku 1640. 

Dawniej miejsce to nosiło na-
zwę Vieux Marché, a więc Stary 
Rynek, dopiero w 19 wieku 
przemianowano go na Plac Gry 
w Bule – kojarzycie być może tę 
grę. Wydaje się średnio interesu-
jąca, ale uwierzcie, że potrafi wzbu-
dzić niebywałe emocje. 

Lojalnie uprzedzam, że w weeken-
dy to miejsce przeżywa prawdziwe 
oblężenie. Radzę zabrać ze sobą 
niewiele pieniędzy, żeby przypad-

kiem nie nakupić za dużo 
rzeczy, których w zasadzie 
nie potrzebujemy. W są-
siedztwie placu znajdziemy 
dużo sklepów z antykami, a 
także sporo kawiarń i przy-
jemnych knajpek. Stoi tu 
także kościół parafialny pw. 
Niepokalanego Poczęcia. Co 
roku, w przeddzień Święta 
Narodowego, a więc 20 
lipca odbywa się tu  Bal 
Narodowy.  Mam nadzieję, 
że w tym roku będę miała 
okazję go obejrzeć. 

3. Dziwny pomnik – 
De Vaartkapoen 
To dzieło spotkałam oczy-
wiście przypadkiem, a więc 
musiało być to dobre spotka-
nie. Pomnik nosi nazwę De 
Vaartkapoen, co oznacza po-

dobno osobę, która urodziła się w 
jednej z gmin w rejonie Brukseli – 
Molenbeek-Saint-Jean. Jeśli źródła 
nie kłamią, to ten nieszczęśnik, 
walczący z grawitacją, jest poli-
cjantem, a ten wystający z kanału 
to jakiś dowcipniś. 

Autor tego dzieła, Tom Frantzen, 
stworzył także kilka innych insta-
lacji, które (jak dobrze pójdzie) 
również zaprezentuję Wam na 
łamach Musu Mozołu. 

Serdecznie zapraszam do  
śledzenie mojego bloga: 

www.musmozolu.com!

Agnieszka Legat 
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Muzea w Antwerpii - cz. 2 
Ile jest muzeów w Antwerpii? Trudno powiedzieć, bo do muzeów można z całą pew-
nością zaliczyć zabytkowe kościoły znajdujące się w centrum, bo w każdym z nich 
znajdują się niesamowite dzieła sztuki. W Antwerpii jest kilkanaście muzeów, wy-
mienianych w wielu przewodnikach, artykułach prasowych czy na blogach i są one 
bardzo polecane. Ale trzeba pamiętać, że każdy z nas ma inne zainteresowania, 
dlatego warto wybrać się do muzeum, które nam wydaje się najciekawsze, a nie do 
muzeum, które jest najczęściej opisywane i szeroko reklamowane. Oto lista antwerp-
skich muzeów i ich krótki opis: 

Het 
Middelheimmuseum 
W tym muzeum można spędzić 
cały dzień z bardzo małymi dzieć-
mi i raczej nie będą się one tam 
nudziły. Można tu przyjść nawet 
z psem, można pograć w piłkę, 
urządzić piknik, opalać się i robić 
wszystko to, co zazwyczaj robimy 
w parku, czyli leżeć na trawie, 
czytać, odpoczywać i dodatkowo 

podziwiać dzieła sztu-
ki. A to wszystko jest 
możliwe dlatego, że het 
Middelheimmuseum to 
około 30 hektarowy park, 
w którym umieszczono 
prawie 400 nowocze-
snych rzeźb, dzieł czoło-
wych artystów XX wieku. 
Het Middelheimmuseum 
to miejsce, w którym uda-
ło się połączyć architek-
turę, sztukę i naturę. W 
parku jest też pawilon 

wystawowy, a w nim rzeźby, które 
nie mogą być zaprezentowane w 
przestrzeni otwartej. 

www.middelheimmuseum.be 

Het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten 
Antwerpen 
Królewskie Muzeum Sztuk 
Pięknych mieści się w południowej 
części miasta, blisko Het FOMU 
Fotomuseum i Het Museum van 

Hedendaagse Kunst Antwerpen 
(M HKA). Kolekcja muzeum to 
ponad 8 tysięcy obrazów, rzeźb, 
rysunków i grafik. W muzeum 
wystawiono dzieła z różnych 
epok, można tu podziwiać obrazy 
oczywiście Paula Rubensa, ale też 
innych wielkich mistrzów m. in. 
Jeana Fouquet, Titiaana, Amedeo 
Modiglianiego, Ossipa Zadkine'a i 
Auguste'a Rodina. 

Niestety muzeum od kilku lat jest 
zamknięte z powodu remontu i na-
dal nie podano daty ponownego 
otwarcia. Na szczęście część zbio-
rów muzeum można podziwiać w 
innych obiektach Antwerpii, bo zo-
stały zorganizowane wystawy tym-
czasowe. W katedrze Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal zorganizowana 
została wystawa pt. „Powrót” i są 
tam obrazy szesnasto- i siedemna-
stowiecznych mistrzów flamandz-
kich. 

www.kmska.be 

Het Middelheimmuseum

Het Middelheimmuseum

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
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Het Letterenhuis 
W historycznym centrum Ant-
werpii, w bocznej uliczce, znaj-
dziemy muzeum poświęcone li-
teraturze. Het Letterenhuis, bo o 
nim mowa, to miejsce, w którym 
można poznać historię 200 lat lite-
ratury flamandzkiej. W muzeum 
wystawiono dzienniki, rękopisy, 
listy, dokumenty, zdjęcia, czyli 
wszystko, co dotyczy dziedzic-
twa literackiego Flandrii. Het 
Letterenhuis to nie tylko muzeum, 
to również archiwum czasopism, 
ponadto znajdziemy tu bibliotekę. 

W muzeum, oprócz wystaw, or-
ganizowane są różne wydarzenia 
kulturalne, jak prezentacje ksią-
żek, odczyty poezji, a nawet kame-
ralne koncerty. 

www.letterenhuis.be 

Eugeen Van 
Mieghem Museum 
To muzeum poniekąd łączy się 
tematycznie z historią linii żeglu-
gowej Red Star Line, której po-
święcone jest osobne muzeum. A 
dlaczego? – Cóż, trzeba najpierw 
wyjaśnić, kim był Eugeen Van 
Mieghem. To artysta, który urodził 
się, pracował i zmarł w Antwerpii. 
Mieszkał w dzielnicy portowej het 
Eilandje i właśnie codzienność 
tej dzielnicy, ludzie tam żyjący, 
to był główny temat jego prac. 
Marynarze, pracownicy portowi, 
prostytutki oraz emigranci, którzy 
z antwerpskiego portu wypływali 
do Ameryki, to jego bohaterowie. 
Twórczość artysty ukazywała co-
dzienność tamtej epoki. W mu-
zeum można podziwiać blisko 
150 prac wykonanych różnymi 
technikami. 
www.vanmieghemmuseum.com 

Snijders&Rockoxhuis 
Ten przybytek sztuki składa się z 
dwóch części, a nazwa wyraźnie to 
podkreśla. Snijders&Rockoxhuis 
to dwa domy, dwóch różnych osób. 
Jeden to dom byłego burmistrza 

Antwerpii i kolekcjonera sztuki 
Nicolaasa Rockox, wielkiego przy-
jaciela Rubensa. Drugi to dom 
flamandzkiego malarza Fransa 
Snydersa, który malował głów-
nie zwierzęta i martwą naturę. 
Byli oni nie tylko sąsiadami, ale 
też ważnymi postaciami w ówcze-
snej Antwerpii. Obaj w znaczącym 
stopniu wpłynęli na rozwój kultu-
ralny i społeczny miasta, każdy w 
swojej dziedzinie. 

Muzeum Snijders&Rockoxhuis 
mieści się w zabytkowych budyn-
kach z XVII wieku i możemy tu 
podziwiać nie tylko kolekcję ma-
larstwa flamandzkiego, ale też wy-
posażenie domu bogatych miesz-
czan, w tym artystycznie rzeźbione 
szafki, ceramikę i gobeliny. 

www.snijdersrockoxhuis.be 

Het Vleeshuis 
W wyjątkowym budynku, który 
zwraca uwagę prawie każdego 
przechodnia i jest jednym z najory-
ginalniejszych i najpiękniejszych 
budynków w mieście – nazywany 
też Domem Mięsa – znajduje się 
muzeum instrumentów muzycz-

nych zwane Klank van de Stad, 
czyli Dźwięk Miasta. Kolekcja 
muzeum to nie tylko zabytkowe 
instrumenty muzyczne czy party-
tury, ale zarazem opowieść o życiu 
muzycznym w Antwerpii. 

Wizyta w muzeum jest podróżą do 
krainy dźwięków, bo przecież mu-
zyka towarzyszy nam przez całe ży-
cie w różnych formach: koncerty, 
piosenki w szkole, pieśni kościel-
ne. Tak, jesteśmy otoczeni muzy-
ką i właśnie muzyka w szerokim 
kontekście jest tematem wystaw 
w muzeum Het Vleeshuis Klank 
van de Stad.

www.museumvleeshuis.be 

DIVA – Antwerp  
Home of Diamonds 
Muzeum DIVA powstało z 
połączenia dwóch, które już 
istniały – muzeum srebra i 
muzeum diamentów. Zostało 
hucznie otwarte na początku maja 
2018 roku. Wizyta w tym muzeum 
to podróż do świata diamentów, 
biżuterii i złotnictwa. Kolekcję 
muzeum oczywiście w większości 
stanowi biżuteria, ale też 
zabytkowe naczynia liturgiczne, 

Het VleeshuisDIVA
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srebrne zastawy stołowe z różnych 
epok oraz rysunki projektowe 
wzorów biżuterii. 

www.divaantwerp.be 

HeadquARTers 
To miejsce, które warto odwiedzić, 
bo jest to prywatne muzeum, ale 
niezupełnie, bo to też siedziba fir-
my Katoen Natie, założonej w roku 
1854. Początkowo zajmowała się 
ona handlem bawełną. W kolej-
nych dekadach profil oraz zakres 
działalności firmy zmieniał się i 
dziś jest to firma logistyczno-trans-
portowa o globalnym zasięgu, a jej 
siedziba mieści się w Antwerpii. 
W budynku HeadquARTers mie-
ści się centrala Katoen Natie i tam 
też znajduje się prywatne muzeum 
należące do firmy, w którym zor-
ganizowano ekspozycję stałą pt. 
„3500 jaar textielkunst” opowiada-
jącą historię tkanin i odzieży.

www.headquarters-katoennatie.
com/nl 

MoMu Het 
Antwerpse 
ModeMuseum 
W centrum dzielnicy mody 
znajduje się Het Antwerpse 
ModeMuseum, czyli Muzeum 
Mody. Otwarte w roku 2002, 
od razu zdobyło sporą popu-
larność. Każdego roku orga-
nizowane były tu dwie wy-
stawy tematyczne. Kolekcja 
muzeum obecnie to ponad 
33000 eksponatów w tym 
ubrania i dodatki, jak buty, 
torebki, nakrycia głowy, ręka-
wiczki itd. Obecnie muzeum 
jest nieczynne z powodu re-
montu. 

www.momu.be 

Chocolate Nation 
Naprzeciw dworca w styczniu 
tego roku otwarto muzeum 
czekolady, czyli Chocolate 
Nation, które jest najwięk-
szym na świecie belgijskim 
muzeum czekolady. Wizyta 

w tym muzeum to atrakcja 
dla miłośników czekolady, bo 

można tam skosztować różnych 
smaków czekolady, ale też poznać 
historię tego słodkiego przysma-
ku. Jest to muzeum, w którym 
najważniejsza jest opowieść o cze-
koladzie, o belgijskich markach 
czekoladowych, o ludziach, którzy 
z pasją produkują czekoladę. Bez 
wątpienia to najsmaczniejsze mu-
zeum w Antwerpii. 

www.chocolatenation.be 

A to nie wszystkie muzea, bo 
jest ich w Antwerpii jeszcze wię-
cej, jak choćby Maurice Verbaet 
Center – prywatne muzeum po-
święcone belgijskiej sztuce powo-
jennej, muzeum koronkarstwa, 
które znajduje się obok kościoła 
św. Karola Boromeusza, czy Het 
Poldermuseum w Lillo albo het 
Politiemuseum, czyli Muzeum 
Policji przy ulicy Oudaan. 

Na koniec praktyczna informacja 
dla tych, którzy wybierają się do 
muzeum w Antwerpii. – Warto 
zwiedzać muzea w ostatnią śro-
dę miesiąca, ponieważ tego dnia 
większość muzeów jest dostępna 
bezpłatnie, ale szczegóły należy 
najpierw sprawdzić na stronie 
www. 

Muzeum mody

Muzeum mody
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Umniejszacze, czyli słowo  
o wewnętrznym krytyku 
Jako od wielu już lat praktykujący psycholog dochodzę ostatnio do dość smutnego 
wniosku, a mianowicie, że w dużej części przypadków to my sami jesteśmy dla siebie 
po prostu najzwyczajniej w świecie niedobrzy. I szczególnie podkreślam tu słowo 
„MY”. Jesteśmy dla siebie nieznośni, nieczuli, niewyrozumiali, niecierpliwi, niespół-
czujący, nietolerancyjni, nieszanujący swoich potrzeb i uczuć. To tak w wielkim skró-
cie, bo mogłabym tu przytoczyć znacznie więcej przymiotników rozpoczynających się 
od przedrostka „nie”. 

Często największemu przyjacielo-
wi nie powiedzielibyśmy tego, co 
kierujemy w myślach, i to wielo-
krotnie, do siebie samych. Obelgi, 
przekleństwa, złorzeczenie: „i co 
ja zrobiłam, dlaczego jestem taką 
kretynką”, „nie umiem tego i ni-
gdy się nie nauczę”, „jestem debi-
lem” lub zwykłe „no tak, przecież 
od początku było wiadomo, że 
mi się nie uda” i tym podobne. 
Karzemy siebie i rugamy jak tylko 
się da. Tak się tylko zastanawiam… 
bo skoro myślenie jest energią i 
ma moc sprawczą, to co my tak 
w zasadzie sobie samym robimy?

Dlaczego tak bardzo siebie dręczy-
my i okaleczamy? Dlaczego życzy-
my sobie gorzej niż najgorszemu 
wrogowi? Z jakiego powodu sobie 
umniejszamy, sabotujemy nasze 
starania, marzenia i chęć rozwo-
ju? Bo zapewniam Państwa, że to, 

co o sobie myślimy, ma zasadni-
czy wpływ nie tylko na to, jaka jest 
nasza perspektywa postrzegania 
otaczającego świata, ale przede 
wszystkim tego, jak MY się w tym 
świecie czujemy. W pierwszej ko-
lejności sami ze sobą – bo ze sobą 
będziemy w stałym kontakcie do 
końca życia – a w drugiej, z inny-
mi. I zastanówmy się także, czy nie 
jest przypadkiem tak, że jeśli tak 
źle oceniamy i postrzegamy siebie, 
to także i wszystkich dookoła nas 
widzimy w podobny sposób? 

Jeśli bez jednej chwili zastano-
wienia ulegamy wewnętrznemu 
krytykowi, to nie ma sposobu, aby 
utrzymać choćby względne poczu-
cie własnej wartości. Jest to raczej 
egzystowanie przypominające 
koszmar, w którym postrzeganie 
samego siebie jest mocno znie-
kształcone. Jeśli nie znajdujemy 

w sobie siły, aby doszukać się mi-
łości własnej, szacunku do siebie, 
do własnych potrzeb i uczuć, jeśli 
nie umiemy sobie powiedzieć tak 
po prostu „jestem w porządku” to 
jak chcemy być w życiu spełnieni 
i szczęśliwi? 

W jaki sposób chcemy być dobrzy, 
skoro w pierwszej kolejności dla 
siebie samych jesteśmy tak hardzi 
i niedobrzy? Te pytania są tylko z 
pozoru proste i logiczne, tak jak 
pozornie proste i logiczne są od-
powiedzi. Niestety, tak nie jest, i 
kiedy łapiemy się na tego rodzaju 
myślach, to jest to sygnał ostrze-
gawczy. Bo jeśli my sami nie ko-
chamy siebie, nie szanujemy, nie 
ufamy, to jak możemy oczekiwać 
aby robili to inni? Przecież to się 
nijak kupy nie trzyma. 

Złych wzorców w zakresie nad-
miernej samokrytyki dostarczają 
nam najczęściej rodzice, którzy 
– kiedy my byliśmy mali – byli 
zestresowani, niezadowoleni z 
siebie, często niecieszący się z te-
go, co mieli, a także niecieszący 
się życiem (być może ich rodzice 
również tacy byli). 

Ilu z nas pamięta szczęśliwych, 
wesołych, uśmiechniętych ro-
dziców? Rodziców beztroskich, 
zrelaksowanych i cieszących się 
zwykłym codziennym życiem. 
Podejrzewam, że wcale nie tak 
wielu. No właśnie. I ci sami rodzi-
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ce, aby poprawić sobie nastrój, aby 
jakoś podciągnąć swoje samopo-
czucie, najczęściej „dołują” dzieci. 
Dołują złośliwymi komentarzami, 
docinkami, wytykaniem niedostat-
ków itd. itp. Takie – można by rzec 
– „wychowanie przez umniejsza-
nie”.

 A stąd już krótka droga do tego, że 
dzisiaj my, dorośli, robimy dokład-
nie to samo samym sobie (a być 
może także i naszym dzieciom). 
Nasi rodzice pewnie nie chcieli źle 
(a w każdym razie nie wszyscy) i 
takie „kuksańce” miały nas zachę-
cić do większej mobilizacji w szko-
le, do tego, abyśmy byli bardziej 
ambitni, lepiej się uczyli itd. itp. 

I takie mam tutaj pytanie… zachę-
ciły Państwa owe uwagi? No wła-
śnie. Te rodzicielskie „zachęty”, 
kiedy byliśmy młodzi, miały na 
nas dokładnie odwrotny wpływ. A 
ten, kto się nie uczył po tego typu 
uwagach, najczęściej nie uczył się 
jeszcze bardziej. Tymczasem nam, 
dorosłym już dzisiaj ludziom, te 
uwagi zostały w pamięci i często 
tak sobie do dziś te krytyczne sło-
wa powtarzamy. 

A czym to skutkuje? Tym, że nie 
wierzymy w swoje możliwości, że 
często obawiamy się sytuacji, któ-
re realnie nie stwarzają dla nas za-
grożenia, a my mimo to się wyco-
fujemy. Że nie szanujemy swoich 
uczuć, tylko podejmujemy takie 
lub inne działania kompletnie się 
nie zastanawiając, czy mamy na 
nie ochotę, czy są dla nas dobre. 
Ba… niektórzy nawet wchodzą w 
relacje z osobami, które im także 
w dorosłym życiu umniejszają, 
zatruwając codzienność nieusta-
jącym krytykanctwem. 

Umniejszanie samemu sobie to 
destrukcja jakich mało, to znisz-
czenie psychiczne, które sami 
sobie serwujemy, zadając kolejne 
rany. Skutkiem takiego myślenia 

są wszelkiej maści zaburzenia 
emocjonalne, samookaleczenia, 
zaburzenia odżywiania, nałogi, 
nerwice, problemy w relacjach i 
w rodzinach. Niektórzy tak bardzo 
źle o sobie myślą, że mówią wprost 
„jestem nic niewarta”, „po co cho-
dzę po tej ziemi”.
 
Wynikiem ulegania umniejsza-
czom są także zarówno pracoho-
lizm, jak i perfekcjonizm. Ciągle 
niewystarczająco, ciągle nie tak, 
ciągle za mało, muszę więcej, mu-
szę lepiej, bo to, co robię, jest za 
słabe. Aż głowa boli i zęby zgrzy-
tają. A połowa sukcesu w podjęciu 
walki z wewnętrznym krytykiem, 
który tak bardzo sprowadza nas 
do parteru, to uczciwa, rzetelna 
diagnoza, co tak naprawdę się z 
nami w środku dzieje. To nic inne-
go, jak rozpoznanie w nas tego me-
chanizmu i nazwanie go. I jeśli nie 
mamy w sobie miłości własnej, to 
trzeba nam od podstaw rozpocząć 
naukę kochania i szanowania sie-
bie samego. Takim, jakim się jest. 
Z wadami i niedostatkami. 

Bardzo ważne są tutaj pozytyw-
ne doświadczenia. Ważne jest, 
aby dać sobie zrozumienie i choć 
trochę akceptacji dla tego, kim 
jesteśmy i co sobą reprezentuje-
my. Warto też abyśmy pamiętali, 
że jeśli ktoś nas umniejsza, to w 
gruncie rzeczy mówi nie o nas, 
ale o sobie samym. On sam czuje 
się na tyle nieważny, gorszy i ma-
ły, że nie radząc 
sobie z tym, 
przenosi to 
całe bagienko 
na nas. Tylko 
w ten bowiem 
sposób umie 
sobie podnieść 
samoocenę. 
– Kosztem in-
nych. 

Ważne jest 
przy tym, aby 

dać sobie prawo do błędów, aby 
powiedzieć sobie: „tak, nie jestem 
idealny/idealna”. A tak z drugiej 
strony… czy my naprawdę musi-
my być idealni? Po co? Dla kogo? 
Każdy z nas ma jakieś słabe punk-
ty i braki. I to wcale nie jest złe, 
bo w ten sposób zawsze możemy 
się czegoś nowego nauczyć, nad 
czymś w sobie popracować, a tak-
że czegoś się dowiedzieć o świecie 
i innych. 

Jak się okazuje, dla wielu z nas 
prawdziwą sztuką jest akcep-
towanie, szanowanie, a przede 
wszystkim kochanie siebie same-
go. Takim, jakim jestem. Mądrej 
i wyrozumiałej miłości własnej z 
całego serca Państwu życzę. 

Aleksandra Szewczyk, 
psycholog 
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Wyjeżdżasz na wakacje? 
Zabezpiecz mieszkanie 
Wkrótce wakacje. Wielu z nas wybierze się na zasłużony i długo oczekiwany wypo-
czynek. Ale wakacje to także intensyfikacja działań złodziei i włamywaczy. Jeżeli nie 
zadbamy o swoje mienie, może się okazać, że to, na co pracowaliśmy latami, możemy 
stracić w okamgnieniu. 

Jak zabezpieczyć nasze mieszka-
nie przed kradzieżą i po powrocie 
z wakacji nie zastać przysłowio-
wych gołych czterech ścian? Oto 
najważniejsze zasady, o których 
warto wiedzieć, pamiętać, i które 
warto zastosować. 

Ubezpieczenie 
W przypadku włamania lub kra-
dzieży, w zależności od rodzaju 
wykupionej polisy, ubezpieczy-
ciel wypłaci mniejszą lub więk-
szą rekompensatę. Często przez 
nas niedoceniana najzwyklejsza 
polisa ubezpieczeniowa może 
obejmować wyposażenie miesz-
kania czy domu, strych, piwnicę, 
garaż, a nawet altankę. Wystarczy 
skontaktować się z agentem ubez-
pieczeniowym, który cenę polisy 
dostosuje do naszych możliwości 
finansowych. Wykupując ubezpie-
czenie, zyskamy spokój i otrzyma-
my rekompensatę za ewentualnie 
utracone mienie. 

Istnieją dwa rodzaje ubezpiecze-
nia: czasowe – obejmujące na 
przykład okres naszego urlopu, 
oraz stałe. Polisy ubezpieczeniowe 
stanowią dobre zabezpieczenie nie 
tylko przed skutkami ewentualne-
go włamania, lecz także pożaru lub 
zalania. Powiedzenie „przezorny 
zawsze ubezpieczony” jest w tym 
przypadku całkowicie na miejscu. 

Zabezpieczenia 
Zainwestowanie w różnego rodza-
ju zabezpieczenia przed kradzieżą 
nie jest wyrzuceniem pieniędzy w 
błoto. Warto rozważyć zakupienie 
systemu alarmowego i antywywa-

żeniowego, antywłamaniowych 
rolet, atestowanych zamków i blo-
kad do drzwi o zróżnicowanej kon-
strukcji, które mogą przysporzyć 
włamywaczowi sporo kłopotów i 
być może okażą się nie do sforso-
wania. Taka inwestycja uchroni 
nasze mienie nie tylko podczas 
wakacyjnych wyjazdów, ale też 
na co dzień. 

Drzwi wejściowe powinny być 
solidne i zaopatrzone zarówno w 
odpowiednie zabezpieczenia, jak 
i w atesty stwierdzające ich funk-
cjonalność. Ważny jest nie tylko 
materiał, z jakiego są wykonane, 
ale również właściwie dobrany za-
mek i odpowiednio zamocowana 
ościeżnica, która ma uniemożli-
wiać ich wyważenie. 

Nie pomoże nawet najlepszy za-
mek antywłamaniowy, jeżeli nie 
będzie zamocowany w drzwiach 
o solidnej konstrukcji. Oczywiście, 
drzwi dobrej jakości nie należą 
do najtańszych, jednak tego typu 
inwestycja to bezpieczeństwo, z 
którym tak często przecież utoż-
samiany dom. 

Doskonale sprawdzają się tak zwa-
ne „symulatory obecności”, które 
automatycznie włączają światło na 
kilka godzin, maskując nieobec-
ność lokatorów. 

W domkach jednorodzinnych 
warto założyć kraty w okienkach 
piwnicznych, oknach tarasowych 
i drzwiach balkonowych. Powinno 
się także zabezpieczyć tyły budyn-
ku, drzwi garażowe i wszystkie po-

mieszczenia, przez które można 
się dostać przez garaż. 

Mieszkańcy lokali w blokach 
czy kamienicach powinni za-
dbać o pomieszczenia, w których 
trzymają cenne dla nich rzeczy. 
Warto pomyśleć o tak zwanych 
inteligentnych urządzeniach mo-
nitorujących, które połączone z 
Internetem pozwalają na podgląd 
obrazu w każdym momencie z 
dowolnego miejsca na Ziemi. 
Dodatkowe funkcje, takie jak wbu-
dowane czujniki ruchu, gwarantu-
ją, że nagrywanie rozpocznie się 
wyłącznie w momencie wykrycia 
zagrożenia. 

Można też zainstalować profesjo-
nalny system podsłuchowy i reje-
strator audio. Nie wzbudzą one po-
dejrzeń włamywaczy, za to mogą 
stanowić dowód w sądzie. 

Depozyt 
Mieszkanie nie jest bezpiecznym 
i odpowiednim miejscem do 
przechowywania cennych rzeczy. 
Pieniądze, biżuteria, akcje czy 
obligacje, powinny znaleźć się w 
bankowym depozycie, lub zostać 
oddane na przechowanie osobom 
godnym zaufania. Nie ukrywajmy 
tego, co przedstawia jakąkolwiek 
wartość, w puszkach po kawie 
czy wymyślnych schowkach. 
Włamywacze i tak je odnajdą. 

Sąsiedzka pomoc 
W czasie naszej nieobecności są-
siedzi, których darzymy pełnym 
zaufaniem, powinni odwiedzać na-
sze mieszkanie i na kilka godzin 
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zapalić światło, co może zmylić 
włamywaczy i utwierdzić ich w 
przekonaniu, że w mieszkaniu 
stale jest ktoś obecny. 

Nasza skrzynka pocztowa powin-
na być regularnie opróżniana. 
Leżące na wycieraczce ulotki re-
klamowe bądź rachunki są dosko-
nałym sygnałem dla włamywaczy, 
że jesteśmy na wakacjach. Jeżeli 
nikt nie może zająć się naszymi 
przesyłkami, należy zlecić w urzę-
dzie pocztowym, aby listy pozosta-
ły w placówce do czasu naszego 
powrotu z wakacji. 

Sąsiad powinien być także poin-
formowany o terminie naszego 
powrotu z wakacji. Będzie wtedy 
uczulony na wszystkie odgłosy i 
mniej lub bardziej podejrzane ha-
łasy dobiegające z naszego lokum. 

I nie zostawiajmy kluczy od miesz-
kania pod wycieraczką, w do-
niczkach na kwiatki, lub innych 
schowkach. Dajmy je sąsiadom 
do ręki. 

Okna 
Z policyjnych statystyk wynika, że 
co piąte włamanie do mieszkania 
odbywa się właśnie przez okno. 
Szczególnie narażone są mieszka-
nia znajdujące się na parterze lub 
ostatnim piętrze budynku. Warto 
zatem zdecydować się na dodatko-
we zabezpieczenia. 

Przeciwwłamaniowe okna wypo-
sażone są we wzmacniane okucia i 
zawiasy oraz grube, wielowarstwo-
we szyby, często także zabezpieczo-
ne folią antywłamaniową. Można 
też zainstalować powszechnie 
dostępne rolety antywłamaniowe 
czy klamki do okien zamykane na 
klucz. 

Samochód 
Auta pozostawione bez opieki 
wymagają szczególnej ochrony. 
Można zainwestować w drogie blo-

kady i zabezpieczenia mechanicz-
ne, ale to nie zawsze wystarcza. 

Najlepiej zdecydować się na sku-
teczne i nowoczesne rozwiązania, 
na przykład lokalizatory GPS. Te 
urządzenia precyzyjnie określają 
położenie pojazdu, prędkość z ja-
ką się porusza, oraz kierunek, w 
którym zmierza. 

Lokalizację samochodu można 
sprawdzać na bieżąco za pośred-
nictwem Internetu. Wystarczy 
prosty notebook lub smartfon z 
dostępem do sieci. Co więcej, lo-
kalizatory błyskawicznie wysyłają 
komunikaty SMS, które informu-
ją, czy pojazd znajduje się w ruchu. 

Przezorność 
i spostrzegawczość 
Każda wartościowa rzecz, którą 
posiadamy, powinna być oznako-
wana. W razie włamania o wiele 
łatwiej można później dokonać jej 
identyfi kacji. Zapisując numery fa-
bryczne komputera, kamery czy 
telewizora, dajemy sobie większą 
szansę na odnalezienie skradzio-
nego sprzętu. 

Należy sporządzić listę posiada-
nych wartościowych przedmio-
tów i w trwały oraz niewidoczny 
dla złodzieja sposób oznakować je. 
Warto również sporządzić doku-
mentację fotografi czną cennych 
przedmiotów (biżuteria, antyki, 
obrazy), co w przypadku kradzieży 
znacznie zwiększy szanse na ich 
odzyskanie. 

Trzeba uważnie obserwować oko-
lice naszego lokum i za-
interesować się osobni-
kami, którzy nagle, bez 
żadnego powodu, kręcą 
się w okolicy czy na klat-
ce schodowej. Gdyby do-
szło do włamania, takie 
spostrzeżenia mogą być 
bardzo przydatne policji. 

Przezorność dotyczy także różne-
go rodzaju przygodnych (nie)zna-
jomych poznanych w dziwnych 
(np. imprezowych) sytuacjach, 
których zaprosiliśmy do siebie 
do domu. Pamiętajmy, że nic o 
nich nie wiemy, dlatego istnieje 
prawdopodobieństwo, że podczas 
naszych wakacji to właśnie oni – 
po uprzednim rozeznaniu terenu 
– okradną nasze mieszkanie. 

Niepisaną zasadą jest nieopowia-
danie nikomu o tym, co posiada-
my, zwłaszcza ludziom, których 
nie znamy i do których nie mamy 
zaufania. 

Nie istnieje niezawodny, stupro-
centowy środek mogący ochronić 
podczas wakacji nasze mieszka-
nie. Na pewno trzeba zawsze do-
kładnie pozamykać drzwi i okna, 
zakręcić wodę i gaz. Najwięcej jed-
nak zależy od nas, głównie w kwe-
stiach rozsądku i przezorności, 
co z kolei przekłada się na udany 
odpoczynek i wakacyjny spokój. 

Dla tych, którzy bywają skłon-
ni do przechwałek, dobra rada. 
Lepiej nie ogłaszać publicznie 
wyjazdu, czemu w dzisiejszych 
czasach sprzyjają zwłaszcza por-
tale społecznościowe. Także po-
zostawienie informacji o naszej 
nieobecności w postaci nagrania 
na automatycznej sekretarce nie 
jest trafi onym pomysłem. 

Marzena Dobrowolska 

Źródła: 
kpppruszkow.policja.gov.pl , 

moja fi rma.in- fo.pl 
prawo.rp.pl

Trzeba uważnie obserwować oko-
kpppruszkow.policja.gov.pl , 

moja fi rma.in- fo.pl 
prawo.rp.pl



47czerwiec 2019 Antwerpia po polsku 



48 Antwerpia po polsku czerwiec  2019



49czerwiec 2019 Antwerpia po polsku 

 Daj łyka… 
Są przedmioty osobiste, którymi z racji higieny nie powinno się dzielić. Nie poży-
czamy komuś swojego ręcznika, szczoteczki do zębów czy bielizny i nie spożywamy 
posiłków tymi samymi sztućcami. Okazuje się jednak, że podzielenie się z kimś napo-
jem nie jest dla nas problemem. 

Dzielenie się napojami jest tak 
powszechne, że mało kto zdaje 
sobie sprawę z tego, jak jest groź-
ne. Butelka z wodą czy innym na-
pojem przechodzi z rąk do rąk, a 
do napoju dostaje się obca ślina. 
Nawet wtedy, kiedy weźmiemy 
tylko przysłowiowego łyczka. I 
wbrew obiegowym opiniom wy-
tarcie ustnika butelki nie uchroni 
nas przed zarażeniem się. 

I duzi, i mali 
Napojami dzieli się wielu z nas. 
Bez względu na wiek i stopień po-
krewieństwa. Picie z jednej butelki 
jest szczególnie popularne wśród 
dzieci, które chętnie dzielą się 
napojami z rówieśnikami. Jest to 
dla nich zupełnie naturalne, poza 
tym nie odmawia się koledze, któ-
ry prosi o „łyczka” w przedszko-
lu, szkole, na wyciecze czy placu 
zabaw. 

Dzieci nie widzą w tym nic złego. 
Nie rozumieją wynikających z 
takiego postępowania zagrożeń 
i większości z nich rodzice nie 
uświadomili, że jest to niebezpiecz-
ne dla ich zdrowia. – Bo sami o 
tym nie wiedzą. Nie wiedzą o czy-
hających zagrożeniach, nie mogą 
więc wpoić dzieciom odpowied-
nich zasad higieny. Tymczasem 
picie z jednej butelki, kubka czy 
szklanki (a także używanie tych 
samych sztućców), może skończyć 
się zarażeniem chorobami przeno-
szonymi przez ślinę. 

Dlaczego nie można pić 
z jednej butelki? 
Ślina, w której znajdują się różne 
wirusy, bakterie i grzyby, dostaje 
się do napoju w sposób natural-

ny. Nawet jeśli weź-
miemy tylko jeden 
łyczek. Nie wiemy bowiem, 
na jaką chorobę zapadła osoba 
z którą podzieliliśmy się płynem. 
Można nabawić się na przykład 
grypy, zapalenia wątroby typu 
B, próchnicy zębów, grzybicy 
jamy ustnej, świnki, odry, ospy 
wietrznej. 

Inne choroby, które mogą być 
przenoszone za pośrednictwem 
śliny to mononukleoza i zapale-
nie opon mózgowych. W ślinie 
znajdują się też pneumokoki 
i meningokoki, które mogą do-
prowadzić do ogólnoustrojowych 
zakażeń czyli sepsy. 

Pijąc z jednej butelki łatwo „zła-
pać” także przeziębienie i angi-
nę. Zwykłe przeziębienie może 
być wywołane jednym z ponad 
100 różnych wirusów, który szyb-
ko da o sobie znać. Pierwsze ob-
jawy mogą wystąpić już w prze-
ciągu 1-3 dni po „złapaniu” go. 
Najpopularniejszymi wirusami 
wywołującym przeziębienie są 
bardzo zaraźliwe rinowirusy, któ-
rymi można się zarazić również 
za pośrednictwem naczyń lub 
napojów. 

Angina, bardzo bolesna choroba 
gardła i układu oddechowego, 
łatwo się przenosi. Wywołują ją 
bakterie paciorkowce beta-hemoli-
zujące z grupy A. Nieleczona może 
prowadzić do gorączki reumatycz-
nej lub stanu zapalnego nerek. A 
zarazić się nią jest bardzo łatwo. 

Nie wolno pominąć opryszczki. 
Istnieją jej dwa typy; HSV1 i HSV2. 

Opryszczka 
typu 1 (HSV1) 
przenosi się 
za pośrednic-
twem śliny 
lub ran na skó-
rze. Dzielenie 
się szczoteczką 
do zębów czy 
napojami, mo-
że doprowadzić 

do zarażenia 
się tym wirusem. 

HSV1 powoduje powstawanie pę-
cherzyków w okolicach ust. Może 
także wywołać HSV2, które obja-
wia się powstawaniem pęcherzy 
na genitaliach lub odbycie. 

W jamie ustnej kryje się wiele po-
tencjalnie niebezpiecznych grzy-
bów, bakterii i wirusów, którymi 
możemy się zarazić, dzieląc się z 
kimś swoją wodą lub innym napo-
jem. Znajdują się tam też pneumo-
koki i meningokoki, które mogą 
doprowadzić do sepsy. 

Meningokoki – bakterie Neisse-
ria meningitidis – należą do naj-
częstszych przyczyn  zapalenia 
opon mózgowych. Przebieg cho-
roby meningokokowej może być 
błyskawiczny. Najbardziej nara-
żone są małe dzieci, w drugiej ko-
lejności młodzież, ale zachorować 
może każdy. 

posiłków tymi samymi sztućcami. Okazuje się jednak, że podzielenie się z kimś napo-

ny. Nawet jeśli weź-
miemy tylko jeden 
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na jaką chorobę zapadła osoba 
z którą podzieliliśmy się płynem. 
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B, próchnicy zębów, grzybicy 
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Inne choroby, które mogą być 
przenoszone za pośrednictwem 
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nie opon mózgowych. W ślinie 
znajdują się też pneumokoki 
i meningokoki, które mogą do-
prowadzić do ogólnoustrojowych 
zakażeń czyli sepsy. 

Pijąc z jednej butelki łatwo „zła-
pać” także przeziębienie i angi-
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typu 1 (HSV1) 
przenosi się 
za pośrednic-
twem śliny 
lub ran na skó-
rze. Dzielenie 
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do zębów czy 
napojami, mo-
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Sepsa jest trudna do wykrycia 
we wczesnym stadium, bo daje 
objawy typowe dla grypy czy prze-
ziębienia – bóle głowy i mięśni, 
nudności, wymioty, osłabienie. 
W ciągu krótkiego czasu choro-
ba może osiągać zaawansowane 
stadium, prowadząc do śmierci 
chorego lub bardzo poważnych 
konsekwencji – głuchoty, uszko-
dzenia mózgu. Przy sepsie aż 50% 
pacjentów umiera w ciągu 24 go-
dzin od rozpoznania objawów. 

I to wszystko możemy zafundować 
sobie i dzieciom pijąc z jednej bu-
telki, czy szklanki… 

Co się tyczy bakterii, do najczęściej 
występujących zaliczają się pacior-
kowce i gronkowce, które dobrze 
czują się w wilgotnym otoczeniu. 
Są jeszcze grzyby. Występują one 
dość regularnie w jamie ustnej i 
przewodzie pokarmowym, choć 
zazwyczaj nie powodują żadnych 
dolegliwości. Problem zaczyna się 
wraz z obniżoną odpornością. 

U dzieci odporność 
organizmu może roz-
wijać się nawet do 14-
15. roku życia. Jest to 
kwestia indywidual-

na. Niektóre dzieci 
są bardziej wraż-
liwe na drobno-
ustroje i ciągle 
chorują, łapiąc 
kolejne infek-
cje. 

Problemy z  od-
pornością mogą 
pojawić się tak-
że u osób doro-

słych. Sprzyja temu stres, przemę-
czenie, brak snu, zła dieta, a także 
przebyte infekcje i choroby prze-
wlekłe. 

W przypadku wielu chorób nie-
którzy ludzie mogą przenosić pa-
togen, sami nie odczuwając żad-
nych objawów. Można więc złapać 
chorobę od kogoś, kto czuje się do-
brze i wydaje się zupełnie zdrowy. 
Bo nie zawsze da się sprawdzić, 
czy ktoś jest nosicielem danej 
choroby, czy nie. 

Podsumowując 
Picie z jednej butelki może (cho-
ciaż nie musi) być przyczyną 
zakażenia różnymi wirusami, 
bakteriami i grzybami. Warto to 
ewentualne ryzyko wziąć pod uwa-
gę. Ostrożność i zapobiegliwość 
może uchronić i nas, i nasze dzieci 
przed nieprzyjemnymi dolegliwo-

ściami, a nawet leczeniem 
antybiotykami, jeże-

li dopadnie 
nas choroba 
o  podłożu 
b a k t e r y j -
nym.

 Musimy mieć tego świadomość 
i zaszczepić ją dzieciom już od 
najmłodszych lat. Nauczyć nasze 
pociechy, że pewnych przedmio-
tów osobistych się  nie pożycza. 
Zaznajomić je z konsekwencjami 
niezachowania zasad higieny. 

Starszym dzieciom można powie-
dzieć wprost: picie wody z jednej 
butelki, szklanki, kubeczka, mo-
że spowodować wiele chorób. 
Począwszy od zwykłego przezię-
bienia na przewlekłych groźnych 
chorobach kończąc. Jednym sło-
wem wpajać dzieciom podstawo-
we zasady higieny i konsekwent-
nie je egzekwować. 

Trzeba się liczyć z tym, że dzieci 
trudno będzie przekonać do za-
chowania swojego napoju wyłącz-
nie dla siebie. Dla nich ważniejsza 
od przestróg rodziców może oka-
zać się chęć akceptacji w grupie i 
strach przed odrzuceniem. Bo jak 
można odmówić najlepszemu ko-
ledze, który prosi „daj łyka”. 

Malwina Komysz 
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Słowo o byle czym 
Nicowanie 
rzeczywistości i zieleń 
Wyobraźmy sobie, że rzeczywi-
stość jest szatą… pardon, kiecką, 
którą można przenicować tak jak 
rękaw, aby strona wewnętrzna 
znalazła się na zewnątrz, a ze-
wnętrzna – wewnątrz. Ale dlacze-
go kiecka a nie szata i dlaczego 
kiecka a nie rękaw? Dlatego, że: 
szaty były noszone przez panów i 
panie dawniej, więc żeby nie było, 
że my tu o dawnych czasach. Jeśli 
idzie o rękaw, to kiecka ma znacz-
nie więcej do ukrycia niż rękaw 
(pod warunkiem, że jest na osobie, 
a nie na haku). Poza tym kiecka 
może mieć rękawy lub nie, za to 
rękaw bez kiecki przestaje być rę-
kawem, ponieważ nie ma punktu 
odniesienia dla swojej funkcji, 
czyli stanowienia przestrzeni do 
wkładania tam ręki. Jeśli nato-
miast idzie o wkładanie ręki pod… 
pardon, to nie jest przedmiotem 
naszych dociekań. 
Na szczęście istnieją jeszcze in-
ne, mniej odzieżowe rękawy, dla 
których w słownikach są syno-
nimy: przejście, korytarz, tunel, 
przesmyk, przełęcz. Jeśli chodzi 
o rękawy ewakuacyjne, to o nich 
tu nie wspomnimy przez względy 
bezpieczeństwa, bo kto by chciał 
przez taki rękaw ewakuować się 
z płonącego wieżowca? A jeśli by 
nie chciał, to przyjdzie taki jeden, 
zwiąże mu rękawy i wrzuci go do 
tego rękawa głową w dół. –  Aaa… 
ale jazda! 

Synonimy czyli (prawie) 
to samo 
Zacznijmy od znaczenia tytu-
łowych słów, żeby nie było, że 
właściwości materii, w której bę-
dziemy się tutaj babrać – za zapro-
szeniem moim, a przyzwoleniem 
Szanownej Osoby Czytającej – nie 
są nam znane lub są chociażby 
niejasne. 

Synonimy dla słowa ‘nicować’ to 
np.: przeszyć, popruć, przefasono-
wać, zmieniać. 
Synonimy dla słowa ‘rzeczywi-
stość’ to: otoczenie, otaczający 
świat, teraźniejszość, autentycz-
ność, realizm. 
Dodajmy do kompletu synonimy 
dla słowa ‘synonim’ – jednoznacz-
nik oraz bliskoznacznik. 
Jeśli zaś idzie o zieleń, to jest to 
subiektywne wrażenie wzrokowe, 
a nam idzie o obiektywny stan rze-
czy. 

Ale o co chodzi? 
Przede wszystkim o skrupulat-
ność. Nie o małostkową pedan-
tyczność, lecz o rzetelny stosunek 
do niedomówień. 

Czymże bowiem jest „oszczędne 
gospodarowanie prawdą?”. Może 
niedomówieniem? Nazywanie te-
go eufemizmem jest zbyt subtelne, 
jest raczej zwykłą obłudą, czyli fał-
szywą kłamliwością. 

Prawda wg. Słownika PWN to: 
zgodna z rzeczywistością treść 
słów, interpretacja faktów, przed-
stawienie czegoś zgodnie z realia-
mi. 

Uwaga, wiraż! 
Nierozerwalna więź rzeczywistości 
z prawdą… pardon, nie o to chodzi. 
Jeśli istnieje fałszywa kłamliwość, 
to istnieje też jej przeciwieństwo 
– autentyczna kłamliwość czyli 
prawdziwa kłamliwość. Z powyż-
szego wynika, że fałszywa kłamli-
wość to nieprawdziwa kłamliwość, 
czyli prawdziwa prawdomówność. 
Oznacza to, że kłamliwość i praw-
domówność to jedno i to samo, bo: 

1 – Prawdomówność polega na 
przedstawieniu opisu pewnego 
stanu rzeczy zgodnie z wewnętrz-
nym przekonaniem mówiącego, 

że jest to rzeczywisty stan rzeczy. 
Kłamliwość natomiast polega na 
rozmyślnym wprowadzeniu kogoś 
w błąd. 

2 – Są takie osoby, które kłamią w 
żywe oczy i powtarzają te kłamstwa 
tak długo, aż same zaczynają w nie 
wierzyć. W związku z powyższym 
taka osoba nie kłamie, gdyż mówi 
swoje kłamstwa z wewnętrznym 
przekonaniem o ich autentyczno-
ści, co oznacza prawdomówność. 
W tym celu kiedyś nawet trawę 
malowano na zielono, żeby zza 
szyb limuzyny nie było widać, że 
jest szaro i do… niczego, czyli źle. 

Zielony 
Załóżmy, że naszą planetę odwie-
dziła Zielona Istota (dalej zwana 
Zielonym), będąca na wyższym od 
nas stopniu rozwoju, która przyby-
ła z misją rozpoznania kwestii: „jak 
ziemski człowiek rozumie swoją 
przyziemną rzeczywistość?”. W 
tym celu przybysz musi, tak jak 
ziemskie dziecko, przejść kolejne 
etapy rozumienia, aby potem, tak 
jak człowiek dorosły, rozumieć 
rzeczywistość inaczej, niż zanim 
podległ procesowi edukowania. 

Najpierw młody człowiek w na-
iwności swojej dowiaduje się, że 
białe jest białe. Na tym etapie ży-
ciowej edukacji poznawanie rze-
czywistości odbywa się bowiem 
w oparciu o dosłowne rozumienie 
znaczeń słów. 

Następnie Zielony dowiaduje 
się, że czarne jest czarne i w ten 
sposób poznaje znaczenie słowa 
‘prawda’. Potem poznaje znaczenie 
słowa ‘mówić’ aby móc dodać oba 
słowa do siebie i otrzymać słowo 
’prawdomówność’. Idzie z tym sło-
wem do ksiąg i zgłębia jego istotę, 
aby doznać oświecenia na pozio-
mie przyziemnym. 
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Potem Zielony poznaje znacze-
nie słowa ‘pisać’. Dodaje więc je 
do słowa ’prawda’ i otrzymuje 
słowo ‘prawdopiszność’. Idzie z 
tym słowem do ziemskich ksiąg i 
okazuje się, że takiego słowa nie 
ma. W swojej czystości rozumo-
wania wysnuwa więc wniosek, że 
prawdy pisać się nie da. Następnie 
wpada na kawę do czarnej dziury, 
kontempluje naszą rzeczywistość 
i znajduje potwierdzenie: 
Nie da się być prawdomównym, 
jeśli się pisze, bo nie można powie-
dzieć o kimś kto pisze, że mówi. 

Tyż prowda  
Jeśli posłużyć się jednoznaczni-
kami, to „nicować rzeczywistość” 
znaczy to samo, co „popruć auten-
tyczność”. 
Popruć oznacza rozdzielić zszyte 
elementy drogą usuwania nici ze 
szwu, autentyczność natomiast 

oznacza m.in. rzeczywistość, ale 
także uczciwość, dla której anto-
nimem jest np. obłuda (czyli zakła-
manie, hipokryzja, dwulicowość, 
fałszywość i kłamliwość). Tutaj 
problemu z antonimem nie ma, 
bo wcześniej uzgodniliśmy, że 
kłamliwość i prawdomówność to 
jedno i to samo. 

Dlatego ONI nie chcą nas odwie-
dzić oficjalnie na biało, lecz czynią 
to na zielono czyli na czarno? – 
Ponieważ będą to czynić tak dłu-
go, aż człowiek dorosły dojdzie do 
dziecięcej naiwności w rozpozna-
waniu kolorów, bo o nagim królu 
już było. W związku z tym żadnej 
kiecki ani rękawów tutaj nie ma. 

Jeśli opowieść o życiu człowieka 
nie dojdzie do limitów ludzkich do-
świadczeń, raczej nie zrobi ona na 
Osobie Czytającej większego wra-

żenia. W przypadku prawdy, to 
jej doświadczanie przez bohatera 
powinno przejść w książce przez 
etapy: prawdę jako taką, białe 
kłamstwa lub półprawdy, kłam-
stwo jako takie, a potem oszuki-
wanie samego siebie, co stanowi 
dotarcie do limitu doświadczania 
prawdy. I o tym właśnie jest bajka 
o nowych kieckach… pardon, o no-
wych szatach. 

Jeśli natomiast idzie o rzeczywi-
stość, to każdy tworzy ją dla sie-
bie w oparciu o własną prawdę 
tudzież na obraz i podobieństwo 
własne. 

Zwracam uwagę, że branie wła-
snej rzeczywistości nazbyt po-
ważnie grozi emocjonalnym ka-
lectwem lub śmiercią radosnego 
optymizmu. 

Michał Nowacki 
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Verf
Sigma Supermatex 10L 78,00 €
Fox Color Mat 10L 56,50 €
Tikkurila Optiva 9L 65,00 €
Beckers Verf 10L 42,00 €
Caparol Capadin 12L 55,00 €

Gevelverf
Sigma Indurin 12,5L 115,00 €
Atlas Salta N Plus 85,00 €
Caparol Muresko Premium 15L 110,00 €

Pleisters Knauf
MP 75 6,85 €
Mixem Sub 6,80 €
Mixem Basic 6,85 €
Mixem Light 9,40 €
Fix Finish 13,40 €

Betokontakt Knauf
20kg 49,50 €

Stuc-primer Knauf
15kg 39,50 €

Unigrunt Atlas 
10L 18,50 €

Tegelijm
Atlas Plus 14,80 €
Geofl ex Szary 11,80 €
Atlas OK 8,90 €

Isolatie Lijm
Atlas Hoter U 8,40 €
Atlas K-20 11,80 €
Caparol 190 S 8,40 €
Caparol 190 grijs 13,50 €

Gipsplaat
waterdicht groen 12,5x2600x1200mm 9,50 € st
witte 12,5x2600x1200mm 6,50 € st
vuurbestendig 12,5x2600x1200mm 10,80 € st

OSB-plaat
12 mm 7,60 € st
15 mm 8,00 € st
18 mm 8,65 € st

Isolatie Knauf
Acoutstifi t 50 23,50 € rol 9,72m2

Multifi t 100 43,51 € rol 8,88m2

Multifi t 150 45,00 € rol 5,52m2

Multifi t 180 48,22 € rol 4,92m2

Isolatie EPS GR. 0,031λ
60 mm 4,70 € 1m2

80 mm 6,71 € 1m2

100 mm 7,83 € 1m2

120 mm 9,40 € 1m2

Legalizer Atlas
SMS 30 (3-30mm) 11,80 €
SMS 15 (0-15mm) 13,40 €
SAM 150 (15-60mm) 12,80 €

Openingsuren Ma.-Vr.: 6.00 - 17.00 Zaterdag: 7.00 - 13.00
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Brusseles44 Center
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Bruksela 06.10.2019 
godzina 19:00

Passage 44
www.benka.be 
Tel 0 496 734 428 
bilety@benka.be

Bilety od 33€

Artistic Agency
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