
GAZETA BEZPŁATNA 
Numer 7-8/2019 (99-100)
lipiec-sierpień 2019
Miesięcznik Polonii w Antwerpii

• Praca studencka  
• Delegowanie pracowników do Belgii  
• Róbmy swoje w swoim tempie  
• Medyczne mity, czyli prawdy objawione



2 Antwerpia po polsku lipiec-sierpień  2019

SKŁAD REDAKCJI:  

Agata Kocińska, Magdalena Wawryszuk, Anna Janicka

Kontakt: antwerpiapopolsku@gmail.com, tel.: 0488 416 481

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 

za treść reklam i ogłoszeń

okładka: dreamstime.com

W NUMERZE:

4 Przegląd prasy belgijskiej 

8 Praca studencka 

12 Lekcje życiowe na przykładzie naszych klientów: podawaj zawsze na czas stan liczników

 firmie energetycznej

14 Delegowanie pracowników do Belgii 

18 Przegląd prasy polskiej 

24 Bruksela chaotycznie i subiektywnie - cz. 2 

26 Rzeźby Matki Bożej na budynkach w Antwerpii 

30 Z życia polskiej szkoły

34 Czy w Belgii można czuć się bezpiecznie? 

40 Róbmy swoje w swoim tempie 

42 Wszyscy mamy traumę, czyli skąd się biorą nasze problemy? Część 1 

46 Medyczne mity, czyli prawdy objawione 

51 Książka na dziś 

52 Ciekawostki 

Wszystkim naszy� Czy�elnikom życzy�y słonecznego i bezpiecznego 
wy�oczy�ku, wspaniał�ch przygód i wielu niezapomnianych wrażeń.
„Każda przygoda zaczy�a się w jednej chwili. Każda podróż rozpoczy�a się 
od pier�szego kroku. Każde marzenie ma swój początek w marzycielu. 
Wszystko jest możliwe, jeśli się t�lko odważysz” - Florence Litt auer

Wszystkim naszy� Czy�elnikom życzy�y słonecznego i bezpiecznego 
wy�oczy�ku, wspaniał�ch przygód i wielu niezapomnianych wrażeń.
„Każda przygoda zaczy�a się w jednej chwili. Każda podróż rozpoczy�a się 
od pier�szego kroku. Każde marzenie ma swój początek w marzycielu. 
Wszystko jest możliwe, jeśli się t�lko odważysz” - Florence Litt auer



3lipiec-sierpień  2019 Antwerpia po polsku 



4 Antwerpia po polsku lipiec-sierpień  2019

 Przegląd prasy belgijskiej 
Energia elektryczna 
coraz droższa 
Rachunek za energię elektryczną 
we Flandrii podrożał o 33 procent 
w ciągu ostatnich czterech lat 
– donosi VRT. To siedemnaście 
razy więcej niż w krajach sąsia-
dujących z Belgią. 

Dla Flandrii oznacza to 
wzrost o 260 euro (33 proc.) 
w porównaniu z latami od 
2015 do 2018. Dla całej 
Belgii wzrost wynosi 25,06 
proc. W tym samym czasie w 
Wielkiej Brytanii rachunek za 
energię elektryczną wzrósł o 1,5 
procent, w Niemczech i Francji 
o 4 procent. W Holandii spadł 
nawet o 1,8 proc. Różnica jest 
bardzo duża. 

Rzeczywista cena energii elek-
trycznej jest taka sama w Belgii, 
jak w krajach sąsiednich i jako ta-
ka nie wzrosła znacznie. Główny 
wzrost ceny na rachunku w Belgii 
wynika głównie z podatku VAT na 
energię elektryczną (powiększo-
ną przez rząd federalny z 6 do 21 
procent), podatków i kosztów sieci 
elektrycznych.

atv.be 

Ile kosztuje 
belgijska demokracja? 
– Prawie siedemset milionów eu-
ro. Taki jest koszt funkcjonowania 
wszystkich parlamentów i rządów 
w Belgii. W przeliczeniu na jedną 
kadencję jest to około 3,35 miliar-
dów euro. 

W Belgii istnieje sześć rządów i 
sześć parlamentów.  Można na-
wet powiedzieć: dziewięć rządów 
i dziewięć parlamentów, jeśli 
uwzględnić całą polityczną faunę 
i fl orę Brukseli. 

Ile to wszystko kosztuje? W 2018 
roku była to kwota około 670 mi-
lionów euro dla wszystkich parla-
mentów i rządów razem. Z czego: 
na rządy przypadło 197,64 mln 
euro, na parlamenty 418,75 mln 
euro. Duża część tych pieniędzy 

przeznaczona jest na wy-
nagrodzenia i budynki. 

Powyższe kwoty nie 
obejmują innych in-
stytucji – np. sądow-

nictwa, (około 49 mi-
lionów euro rocznie). 

Władze lokalne, pro-
wincje i gminy również 
nie są w tym zestawieniu 

uwzględnione.  Podobnie 
jak koszty urzędników pań-

stwowych, których w Belgii 
jest 814 000 (16,8% całkowitej licz-
by osób pracujących). Ostatnie ba-
dania wykazały, że belgijscy urzęd-
nicy są jednymi z najdroższych w 
Europie.  Razem kosztują około 
dziesięciu miliardów rocznie (2,6 
procent). 

Do tego dochodzą niemałe kosz-
ty przeznaczane na utrzymanie 
rodziny królewskiej i dotacje dla 
partii. Wszystko razem to koszty 
belgijskiej demokracji. 

gva.be 

Groźba kryzysu 
mieszkaniowego 
we Flandrii 
Średni czynsz za wynajem lokalu 
we Flandrii wynosi obecnie 614,11 
euro miesięcznie. To o około 2% 
więcej niż w 2017 r. „Dla wielu 
osób wynajem staje się prawie 
niemożliwy” – ostrzega Vlaamse 
huurdersbonden. 

Rząd fl amandzki musi pilnie roz-
wiązać sprawę mieszkań socjal-

nych. Obecnie jest ich na rynku 
ok. 155 000. A na liście oczekują-
cych ok.135 000 osób. Do czasu 
otrzymania lokalu socjalnego 
oczekujący zmuszeni są do wy-
najęcia drogiego lokalu na pry-
watnym rynku wynajmu. Istnieją 
wprawdzie rządowe dotacje na 
wynajem, ale bardzo niewielu na-
jemców może z tych dotacji sko-
rzystać – mówi Joy Verstichele, 
rzecznik fl amandzkiego związku 
najemców. 

gva.be 

15 miliardów euro 
na renowacje dróg 
Organizacja mobilności VAB 
uważa, że we Flandrii powinien 
powstać specjalny fundusz, gro-
madzący środki na poprawę in-
frastruktury drogowej oraz mo-
bilności. 

Organizacja VAB szacuje, że po-
trzeba ok. 15 mld euro na reno-
wację flamandzkich dróg. Jak 
informuje New Mobility, kwota ta 
wystarczyłaby na najbliższe 10 lat. 
Pieniądze miałyby pochodzić m.in. 
z rocznych podatków drogowych, 
a także grzywien. 

Fundusz zostałby przeznaczony 
na utrzymanie infrastruktury dro-
gowej oraz rowerowej, a także na 
poprawę funkcjonowania trans-
portu publicznego. 

VAB twierdzi, że uzasadnieniem 
dla tego funduszu jest zły stan 
flamandzkiej infrastruktury. 
Zdaniem organizacji 1/4 regio-
nalnych dróg jest obecnie w złym 
stanie, poza tym ok. 3000 mostów 
i tuneli wymaga napraw. Jeden na 
dziesięć z nich wymaga całkowitej 
wymiany. 

niedziela.be 
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Telenet podwyższa 
stawki 
Od 4 sierpnia klienci Telenet 
będą płacić więcej. Stawki mie-
sięcznych stałych opłat abona-
mentowych za Internet, telewizję 
cyfrową i analogową, telefonię 
komórkową i stacjonarną rosną 
o 1,87 procent. „Wzrost cen jest 
zgodny z infl acją” – podała fi rma 
w ofi cjalnym komunikacie. 

gva.be 

Zwiększa się liczba 
osób, które udają się 
na długoterminowe 
zwolnienie chorobowe 
W zeszłym roku ponownie wzro-
sła liczba osób, które udały się na 
długotrwałe, przynajmniej roczne 
zwolnienie chorobowe. 

Jak wynika z danych Krajowego 
Instytutu Ubezpieczeń od Chorób 
i Inwalidztwa (Inami), w zeszłym 
roku liczba osób przebywających 
na ponad rocznym zwolnieniu 
zwiększyła się o 5,4%. 

Pod koniec ubiegłego roku liczba 
pracowników oraz freelancerów 
otrzymujących zasiłek z tytułu 
inwalidztwa sięgnęła 426,607. 
Dla porównania, w 2017 roku by-
ło to 404,657 osób. W grupie tej 
większość stanowili pracownicy 
zatrudnieni w oparciu o 
umowę o pracę (400,745), 
ale w gronie tym znaleźli 
się również freelancerzy 
(25,862). 

Długoterminowe 
nieobecności w 
pracy spowodo-
wane proble-
mami zdro-
wotnymi z 
roku na rok 
są  cor az 
częstsze. Pod 
koniec 

2014 roku 343,926 osób przeby-
wało na tego rodzaju zwolnieniu 
chorobowym, co oznacza wzrost 
aż o 24% w ciągu 4 lat. Jak wyni-
ka ze statystyk instytutu Inami, 
odnotowano duży wzrost zacho-
rowalności na depresję, poza tym 
wśród Belgów coraz częstsze jest 
wypalenie zawodowe. 

niedziela.be 

Belgia w czołówce 
wielodzietnych rodzin 
W zeszłym roku Belgia zajęła 
trzecie miejsce w Europie, jeśli 
chodzi o odsetek gospodarstw 
domowych, w których mieszka 
troje bądź więcej dzieci – wynika 
z danych europejskiego biura sta-
tystycznego Eurostat. 

Jedynie w Irlandii (26%) oraz w 
Finlandii (19%) takich gospo-
darstw domowych jest więcej niż 
w Belgii oraz Francji (obydwa kra-
je uplasowały się na trzeciej rów-
norzędnej pozycji z liczbą 18%). 

W zeszłym roku w Unii 
Europejskiej zarejestrowano 223 
mln gospodarstw domowych. W 
blisko 1/3 z nich (65 mln) miesz-
kało przynajmniej jedno dziecko. 
Około 15% z nich zajmowały bez-
dzietne pary. W prawie połowie 
domostw z dziećmi (30,6 mln, 47%) 

mieszkało tylko jedno dziecko, 
zaś w 40% (25,8 mln) – dwoje. 
W 13% (8,5 mln) gospodarstw 
domowych mieszka troje 
bądź więcej dzieci. Jeśli cho-
dzi o Belgię, w zeszłym roku 

w 41,2% domów miesz-
kało jedno dziecko, 

w 40,6% dwoje, zaś 
w 18,1% troje lub 
więcej. 

W Irlandii 
mieszka naj-
więcej rodzin z 

dziećmi (39%). To więcej niż na 
Cyprze, w Polsce, na Słowacji 
(we wszystkich wspomnianych 
krajach odsetek wynosi 36%) oraz 
w Rumunii (35%). Na samym do-
le listy znalazły się kraje takie jak 
Niemcy oraz Finlandia (22%), a 
także Szwecja (23%) oraz Austria 
(25%).
W następujących krajach doli-
czono się najmniejszej liczby go-
spodarstw z trojgiem bądź więk-
szą liczbą dzieci: Bułgaria (5%), 
Portugalia (7%), Hiszpania oraz 
Włochy (8%). 

niedziela.be 

Kto może oczekiwać 
kontroli podatkowej? 
Osoby posiadające zagraniczne 
konta zostaną w tym roku do-
datkowo sprawdzone przez orga-
ny podatkowe – informuje FOD 
Financiën. Od kilku lat obowiąz-
kowe jest deklarowanie rachunku 
zagranicznego w formularzu po-
datkowym, ale wiele osób tego nie 
robi”. Rząd „wyśledził” te osoby 
dzięki współpracy różnych euro-
pejskich krajów. Chodzi nie tylko 
o zamożnych Belgów, ale także 
np. o studentów korzystających z 
programu Erasmus. 

Organy podatkowe ogłaszają kon-
trole, aby wszyscy mieli czas na 
uporządkowanie swoich spraw. Ci, 
którzy nie zadeklarowali swoich 
zagranicznych rachunków teraz 
i w poprzednich latach, ryzykują 
grzywnę w wysokości od 50 do 
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1250 euro i podwyżkę podatku 
od 10 do 200 procent. 

Podobnie jak w zeszłym roku fi -
skus zwróci szczególną uwagę 
na „sztuczne” zawyżanie wydat-
ków, aby zmniejszyć rachunek 
podatkowy, na podatników, któ-
rzy przekazują swoje pieniądze 
za granicę i żądają odliczenia 
od podatku. Firmy będą spraw-
dzane pod kątem dochodów 
uzyskanych z zagranicy. 

Fakt, że fi skus o tym informu-
je, „wcale nie jest dziwny”, mó-
wi rzecznik FOD Financiën. 
Organy podatkowe co roku ogła-
szają różne kontrole. „Chodzi 
o zachęcenie ludzi do działań 
zgodnie z prawem”. 

nieuwsblad.be  

VB wygrało w 
najbiedniejszych 
gminach, N-VA 
w najbogatszych
Partia N-VA w wyborach naj-
bardziej straciła w gminach, 
w których średni dochód jest 
niski.  Dla Vlaams Belang ob-
raz wygląda dokładnie odwrot-
nie. N-VA straciło 7,1 procent 
w wyborach do parlamentu 
flamandzkiego.  Ale ta strata 
jest bardzo nierównomiernie 
rozłożona na gminy.  W 20% 
najbogatszych gmin fl amandz-
kich N-VA spadły nieco ponad 
3 procent. W 20 procentach naj-
biedniejszych spadek wyniósł 
prawie 10 procent. 

W przypadku partii Vlaams 
Belang tendencja jest odwrot-
na: im niższy dochód, tym wię-
cej głosów. W najbiedniejszych 
gminach Vlaams Belang zyskał 
dodatkowe 6,4 procent. 

hln.be 

Opracowała: Karolina 
Morawska 

Chcesz pomagać innym?

Jesteś zainteresowany lub zainteresowana pracą w Van Osta?

Oferujemy:
• Stały kontrakt (brak kontraktów

czasowych)

• Możliwość wyboru pracy na pół

etatu lub pełny etat

• Klientów w swojej okolicy

• Korzystne wynagrodzenie +

ubrania robocze

• Wsparcie ze strony koordynatorów

i szkoleniowców

• Wizyty koordynatora u klientów

• Wieczory informacyjne na

ciekawe tematy wraz ze

współpracownikami

• Codzienną wdzięczność,

szacunek i poczucie bycia

docenianym przez swoich

klientów i cały zespół Van Osta!

Wyślij swoje CV na: poetsdienst@vanosta.net

lub skontaktuj sie z nami poprzez stronę internetową

www.poetsdienst-vanosta.be
Kontakt w języku polskim:

Agnieszka: 0499 88 07 83
Aleksandra: 0484 57 78 49

Zostaniesz naszą

nową koleżanką

lub kolegą?
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 Praca studencka 
Wielu uczniów i studentów podejmuje pracę już w trakcie 
nauki. Niektórzy pracują w wolnym od nauki czasie, 
 np. w weekendy, inni pracują w czasie wakacji szkolnych. 

W Belgii dość atrakcyjną formą 
zatrudnienia na szczególnych 
warunkach jest umowa o pracę 
studencką Overeenkomst voor 
tewerkstelling van studenten/ 
Convention pour l’emploi d’étu-
diants. W niniejszej publikacji 
przedstawiamy prawa i obowiązki 
pracujących uczniów i studentów. 

W jakim wieku 
można podjąć pracę 
studencką? 
Pracę studencką można podjąć 
dopiero po zakończeniu obowiąz-
kowej edukacji w pełnym wymia-
rze godzin czyli najwcześniej po 
zakończeniu pierwszych dwóch 
lat szkoły średniej i po ukończeniu 
15. roku życia. Jeśli ten warunek 
nie jest spełniony, obowiązkowa 
edukacja w pełnym wymiarze go-
dzin kończy się dopiero w wieku 
16 lat. Następnie trzeba kontynu-
ować naukę w pełnym lub w nie-
pełnym wymiarze godzin. 

W niektórych przypadkach nie 
można podjąć pracy na zasadach 
umowy o pracę studencką: 
• jeśli uczeń pracował już dłużej 

niż 12 miesięcy u tego same-
go pracodawcy; 

• jeśli uczeń jest zapisany 
jedynie do szkoły wieczo-
rowej; 

• jako student wyko-
nujący nieodpłatną 
pracę w ramach 
bezpłatnego stażu, 
który jest częścią 
programu nauki lub 
studiów. 

Młodzi ludzie, którzy na 
przemian uczą się i pra

cują, mogą zatem pracować na 
umowę o pracę studencką, ale nie 
u pracodawcy, u którego odbywają 
staż. Jeśli jednak Ci pracodawcy 
chcą zatrudnić uczniów/studen-
tów po zakończeniu stażu, muszą 
zawrzeć z nimi zwykłą umowę o 
pracę. 

Kiedy można 
wykonywać pracę 
studencką? 
Pracę studencką można wykony-
wać przez cały rok kalendarzowy 
czyli w ciągu roku szkolnego i 
podczas wakacji. 

Umowa o pracę 
studencką 
Osoba, podejmująca pracę stu-
dencką, musi otrzymać i podpisać 
umowę i regulamin pracy najpóź-
niej w dniu rozpoczęcia pracy. 
Umowa musi zawierać następują-
ce informacje: 
• dane studenta/ucznia 
• dane pracodawcy 
• miejsce wykonywania pracy 
• krótki opis pracy 
• godziny pracy 
• datę rozpoczęcia i za-

kończenia umowy 
(maksymalnie 1 
rok) 
• wysokość wyna-
grodzenia i termin 
płatności. 

Wskazówka: model umowy moż-
na znaleźć na stronie www.acv-en-
ter.be. 

Warto zapoznać się z regulami-
nem pracy, ponieważ znajdują 
się w nim ważne informacje doty-
czące postępowania w przypadku 
choroby, spóźnienia do pracy, itd. 

Okres próbny 
Pierwsze trzy dni robocze pra-
cy studenckiej stanowią okres 
próbny. W tym okresie zarówno 
pracodawca jak i student mogą 
rozwiązać umowę o pracę bez za-
chowania okresu wypowiedzenia 
(natychmiast). 

Płaca 
Pracujący uczeń/student powinien 
otrzymywać płacę odpowiednią 
do wykonywanej funkcji i wieku, 
zgodnie z branżowym układem 
zbiorowym pracy lub układem 
zbiorowym w przedsiębiorstwie. 
Jeśli w sektorze lub w przedsię-

biorstwie nie podpisano układu 
zbiorowego, to uczeń/student, 
który przepracował minimum 
jeden miesiąc w systemie pra-

cy studenckiej, ma prawo do 
minimalnej płacy gwaran-
towanej. 
Za godziny nadliczbowe 
(ponad 9 godzin dzien-
nie lub ponad 40 godzin 
tygodniowo) przysługu-
je dodatkowa płaca. Za 
godziny nadliczbowe w 
niedziele i święta przy-
sługuje podwójna staw-
ka. 

W niektórych przypadkach nie 
można podjąć pracy na zasadach 
umowy o pracę studencką: 
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nujący nieodpłatną 
pracę w ramach 
bezpłatnego stażu, 
który jest częścią 
programu nauki lub 

Młodzi ludzie, którzy na 
przemian uczą się i pra

• miejsce wykonywania pracy 
• krótki opis pracy 
• godziny pracy 
• datę rozpoczęcia i za-

kończenia umowy 
(maksymalnie 1 
rok) 
• wysokość wyna-
grodzenia i termin 
płatności. 

zbiorowym pracy lub układem 
zbiorowym w przedsiębiorstwie. 
Jeśli w sektorze lub w przedsię-

biorstwie nie podpisano układu 
zbiorowego, to uczeń/student, 
który przepracował minimum 
jeden miesiąc w systemie pra-

cy studenckiej, ma prawo do 
minimalnej płacy gwaran-
towanej. 
Za godziny nadliczbowe 
(ponad 9 godzin dzien-
nie lub ponad 40 godzin 
tygodniowo) przysługu-
je dodatkowa płaca. Za 
godziny nadliczbowe w 
niedziele i święta przy-
sługuje podwójna staw-
ka. 



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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Rozwiązanie stosunku 
pracy (zwolnienie 
z pracy) 
W przypadku umowy o pracę stu-
dencką każda ze stron (pracodaw-
ca i pracownik) może zakończyć 
umowę o pracę pod warunkiem 
zachowania okresów wypowie-
dzenia. Wypowiedzenie umowy 
o pracę musi być przekazane na 
piśmie. 

Ile godzin można 
pracować na umowę o 
pracę studencką? 
Uczniowie i studenci mogą praco-
wać 475 godzin, otrzymując płacę, 
od której jest odprowadzana niż-
sza składka na ubezpieczenie spo-
łeczne w wysokości 2,71 procent. 
Można pracować więcej godzin, 

ale wówczas pra-
codawca potrąca 
z płacy wyższą 
składkę w wyso-

kości 13,07 
pro-

cent. Osobisty licznik 475 godzin 
można znaleźć na stronie 
www.studentatwork.be. 
Wskazówka: studenci pracujący 
w branży hotelarskiej mogą wy-
brać system 50 dni okazjonalnej 
pracy lub mogą zdecydować się 
na kombinację dwóch systemów 
obliczania godzin pracy.

Podatek dochodowy 
Wysokość płacy ucznia/studenta 
może mieć wpływ na wysokość 
podatku dochodowego jego ro-
dziców i jego samego. 

Wpływ płacy ucznia/studenta na 
podatek dochodowy rodziców 
Aby uczeń/student mógł być trak-
towany jako dziecko na utrzyma-
niu, w roku 2019 (rozliczenia w 
roku 2020) może zarobić maksy-
malnie: 
- 6.942,50 euro brutto podstawy 
do opodatkowania jeśli pracują-
cy uczeń/student mieszka z oby-
dwojgiem rodziców pozostających 
ze sobą w związku małżeńskim, 
- 8.792,50 euro jeśli pracujący 
uczeń/student mieszka tylko z 

jednym rodzicem. 
Jeśli wyżej wymienione kwoty 
zostaną przekroczone, uczeń/stu-
dent nie może być już traktowany 
jako dziecko na utrzymaniu, a jego 
rodzice będą płacić wyższe podat-
ki. 

Jeśli w ciągu 2019 roku pracują-
cy uczeń/student zarobi powyżej 
12.657,14 euro, również będzie mu-
siał zapłacić podatek dochodowy. 
W przypadku dodatkowych do-
chodów, takich jak alimenty lub 
dochody z innych źródeł, należy 
złożyć zeznanie podatkowe, wyka-
zując wszystkie dochody. W przy-
padku pracy studenckiej mają za-
stosowanie inne (korzystniejsze) 
metody obliczania podatku. 

Wpływ pracy 
studenckiej na prawo do 
świadczeń rodzinnych 
Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzo-
no reformę świadczeń rodzinnych 
we Flandrii. Świadczenia rodzinne 
są teraz częścią tzw. „groeipakket”. 
Wysokość dochodu ucznia/stu-
denta nie ma już wpływu na prawo 

Czas trwania umowy Wypowiedzenie ze strony 
pracodawcy

Wypowiedzenie ze strony 
pracownika

Podczas 3-dniowego okresu 
próbnego

Natychmiast Natychmiast 

Umowa na 1 miesiąc 3 dni 1 dzień

Umowa na okres dłuższy niż  
miesiąc i krótszy niż 12 miesięcy

7 dni 3 dni

Kwartał Dopuszczalna maksymalna liczba godzin pracy

1. kwartał (styczeń, luty, marzec) Max. 240 godzin

2. kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) Max. 240 godzin

3. kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) Bez ograniczeń

4. kwartał (październik, listopad, grudzień) Max. 240 godzin

Tabelka: Okresy wypowiedzenia w przypadku pracy studenckiej:

ale wówczas pra-
codawca potrąca 
z płacy wyższą 
składkę w wyso-

kości 13,07 
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do świadczeń rodzinnych. Prawo 
do świadczeń rodzinnych/gro-
eipakket zależy jedynie od liczby 
przepracowanych godzin i rodzaju 
umowy o pracę. 

Poniżej 18. roku życia 
Do miesiąca, w którym uczeń/
student kończy 18 lat, jest on bez-
warunkowo uprawniony do świad-
czeń rodzinnych/groeipakket. 

Powyżej 18. roku życia 
Do miesiąca, w którym uczeń/stu-
dent kończy 25 lat, ma prawo do 
świadczeń rodzinnych/groeipak-
ket za każdy miesiąc, w którym 
pracuje mniej niż 80 godzin. 
Pierwsze 475 godzin – przepraco-
wanych w ciągu roku w systemie 
pracy studenckiej na obniżonej 
składce na ubezpieczenie społecz-
ne – te godziny nie są uwzględnia-
ne. Liczą się jedynie godziny na 
innych umowach o pracę. 

Okres przejściowy 
Reforma systemu świadczeń ro-
dzinnych została wprowadzona 
w połowie roku akademickiego, 
dlatego studenci/uczniowie do 
końca tego roku akademickiego 
(2018-2019) mogą wybrać, które 
– stare czy nowe – przepisy mają 
być zastosowane. 

Wskazówki:
• Absolwentów, którzy zakończyli 
lub przerwali naukę, obowiązują 
inne przepisy. Można je znaleźć 
na stronie www.acv-enter.be lub w 
folderze informacyjnym „School’s 
out!”.

• Inne zasady obowiązują osoby 
mieszkające w Brukseli, inne w 
Walonii. Więcej informacji na 
ten temat można uzyskać po-
przez ISA – naszą linię informa-
cyjną dla studentów.

Święta państwowe 
W Belgii jest dziesięć ustawowych 

dni świątecznych. Jeśli święto 
przypada w dzień roboczy w okre-
sie obowiązywania umowy, uczeń/
student ma prawo do normalnej 
płacy za ten dzień. Jeśli święto 
państwowe przypada w niedzielę, 
wówczas przysługuje inny wolny 
dzień w normalny dzień roboczy. 
Jeśli uczeń/student musi praco-
wać w dzień świąteczny, wówczas 
ma prawo do innego wolnego dnia 
przypadającego w dzień roboczy. 

Co w 
przypadku choroby? 
W przypadku choroby trzeba na-
tychmiast zawiadomić pracodaw-
cę. W ciągu dwóch dni należy 
dostarczyć pracodawcy zaświad-
czenie lekarskie. Uczniowie/stu-
denci, którzy pracują dłużej niż 
miesiąc, mają prawo do płacy 
gwarantowanej. 

Wypadek przy pracy 
Wypadek przy pracy to wypadek, 
który ma miejsce podczas wyko-
nywania pracy lub w drodze do 
pracy i z pracy. Gdy zdarzy się ta-
ki wypadek, należy natychmiast 
poinformować o tym pracodawcę 
oraz swoją kasę chorych. Prawo 
do świadczenia/zasiłku choro-
bowego powstaje natychmiast. 
Wszystkie koszty leczenia, opieki 
medycznej, rehabilitacji oraz le-
ków są pokrywane przez ubezpie-
czenie pracodawcy. W przypadku 
trwałego uszczerbku na zdrowiu 
przysługuje odszkodowanie. 

Studenci zagraniczni 
Uczniowie i studenci, z krajów 
należących do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub ze 
Szwajcarii, mają takie same prawa 
i obowiązki jak studenci uczący 
się w Belgii, nawet jeśli nie miesz-
kają w Belgii. 

ISA – linia informacyjna 
ACV dla pracujących 
uczniów i studentów 
Poprzez ISA można otrzymać 
odpowiedzi na bardzo konkret-
ne pytania dotyczące warunków 
zatrudnienia i płac dla uczniów i 
studentów. 

Z ISA można się kontaktować w 
dni robocze od 14.00 do 17.00. 
• Telefonicznie: 02 244 35 00 
• E-mail: isa@acv-csc.be 
• Facebook: isainfolijnstudentar-
beid 
• Czat: www.chatmetisa.be 
• Na stronie www.acv-enter.be 
można znaleźć broszurę informa-
cyjną „Lonend studentenwerk”. 

ACV-Enter 
Uczniowie i studenci w wieku od 
15 do 25 lat mogą bezpłatnie zrze-
szyć się w ACV-Enter. 

ACV-enter to specjalny program 
dla pracujących uczniów i studen-
tów oraz dla absolwentów. 

Członkowie ACV-Enter otrzymują 
niezbędne informacje i wsparcie, 
aby bezpiecznie podjąć (pierwsze) 
zatrudnienie w systemie pracy stu-
denckiej lub na podstawie normal-
nej umowy o pracę, informacje o 
stypendiach oraz o pomocy praw-
nej. 

ACV-Enter

na stronie www.acv-enter.be lub w 
folderze informacyjnym „School’s 

• Inne zasady obowiązują osoby 
mieszkające w Brukseli, inne w 
Walonii. Więcej informacji na 
ten temat można uzyskać po-
przez ISA – naszą linię informa-

W Belgii jest dziesięć ustawowych 

ACV-enter to specjalny program 
dla pracujących uczniów i studen-
tów oraz dla absolwentów. 

Członkowie ACV-Enter otrzymują 
niezbędne informacje i wsparcie, 
aby bezpiecznie podjąć (pierwsze) 
zatrudnienie w systemie pracy stu-
denckiej lub na podstawie normal-
nej umowy o pracę, informacje o 
stypendiach oraz o pomocy praw-
nej. 

kają w Belgii. 
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 Lekcje życiowe na przykładzie 
naszych klientów: podawaj zawsze 
na czas stan liczników fi rmie 
energetycznej
Oto kolejna historia, na podsta-
wie której możemy wyciągnąć 
wnioski i nauczyć się na cudzych 
błędach. Na przykład, że nie nale-
ży lekceważyć prośby o wysłanie 
stanu liczników od fi rmy dostar-
czającej nam energię i gaz. 

Jedna z naszych klientek była 
świeżo upieczoną biznesmenką. 
Pierwszy rok prowadzenia własnej 
działalności był niezwykle zajmu-
jący. Nie zauważyła nawet, że nie 
otrzymała prośby o podanie stanu 
liczników, tzw. „meterstand”. 

Miała problemy z pocztą i list nie 
trafi ł pod jej adres. Sama też za-
pomniała i nie wysłała tego stanu 
liczników w żądanym terminie. 

Comiesięczna wpłata jest pew-
nego rodzaju zaliczką. Umownie 
płaci się pewną kwotę, a po spisa-
niu liczników fi rma energetyczna 
sprawdza faktyczny stan zużycia 
prądu i gazu i decyduje, czy trzeba 
dopłacić lub zwrócić nadpłatę. 

W przypadku naszej klientki zało-
żenie było pozytywne i otrzymała 
zwrot pieniędzy. Ale w kolejnym 
roku, po wysłaniu poprawnego 
stanu liczników okazało się, że 
musi zapłacić ponad 9000 euro! 
Założenie fi rmy energetycznej w 
zeszłym roku było zbyt niskie. To 
był nowy biznes i trudno było prze-
widzieć zużycie, a przedsiębiorca 
zużył znacznie więcej energii, niż 
oczekiwano. 

Z wieloma trudnościami, ale i z do-
brą mediacją z naszej strony, fi rma 
energetyczna zgodziła się rozłożyć 
dług na raty w wysokości 200 euro 
miesięcznie na 4 lata. 

Lekcja, jaka dla nas płynie z tej 
historii, jest następująca: trzeba 
uważać na ten list i odpowiedzieć 
na czas. Jeśli nie otrzymaliśmy 
listu bądź maila z prośbą o stan 
liczników w terminie od lutego 
do kwietnia, powinniśmy sami 
zadzwonić do firmy energetycz-
nej i poprosić o wysłanie nam te-
go zapytania. Jest to naprawdę w 
naszym interesie. 

Przyjdź do naszego biura lub umów 
się telefonicznie na spotkanie.

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
doświadczenie co znacznie zwiększa ich możliwości na rynku 

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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dostawy 2 razy 
w tygodniu

przyjmujemy zamówienia indywidualne 
na imprezy okolicznościowe

nowy polski 
sklep spożywczy

Van Breestraat 39
2018 Antwerpia
gsm 0484 900 756

Otwarte:
wtorek - sobota: 10 - 20
niedziela: 10 - 16

przyjmujemy zamówienia indywidualne 

GARMAzERKA:

-pierogi : ruskie , 
z miesem, serem, 
szpinakiem, 
truskawkami 

-de volaille
-kotlety schabowe
-kotlety miel� e
-codziennie zupa
-paszteciki
i wiele innych...

.

,

NOWE 
POŁĄCZENIE: 

ANTWERPIA - LUBLIN

4999€
od

NOWE 

POLEĆ Z ANTWERPII TEŻ DO TULONU, FLORENCJI, NA MAJORKĘ, DO INSBRUCKA, TANGERU, 
ALICANTE, SPLITU, MALAGI, ENFIDHY, NADORU, NA IBIZĘ I DO MURCJI.

Szczegóły: Ceny za osobę, za lot w jedną stronę, opłaty lotniskowe wliczone. Okres na dokonanie rezerwacji: 01.07.2019–30.03.2020. Okres podróży: 01.07.2019–30.03.2020. 
Ilość biletów w tak niskich cenach jest ograniczona. Sprzedaż biletów w tych cenach będzie prowadzona do wyczerpania limitu.

WWW.TUIFLY.BE
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 Delegowanie pracowników 
do Belgii 
Belgia, 11-milionowy kraj, przeżywa obecnie silny przyrost liczby pracowników de-
legowanych. Aktualnie jest tu zarejestrowanych ponad 200 000 delegowanych, przy 
czym aż połowa w sektorze budowalnym. Dla porównania w 2010 r. było ich aż o 50 
proc. mniej. 

Polacy, wysyłani do pracy w Belgii, 
stanowią przeważnie od 10 do 20 
proc. tej grupy zatrudnionych. Z 
tego względu przed podjęciem 
decyzji o delegowaniu warto zapo-
znać się z zasadami dotyczącymi 
pracy w tym kraju. 

Korzystniejsze warunki 
Pracodawca delegujący do Belgii 
ma obowiązek przestrzegać wa-
runków zatrudnienia obowiązu-
jących w tym kraju na podstawie 
ustaw, Dekretów Królewskich czy 
układów zbiorowych w zakresie 
prawa karnego, których celem 
jest zapewnienie bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy 
zatrudnionym. 

Przepisy te regulują m.in.: 
- czas pracy (normy czasu pracy, 
okresy odpoczynku), 
- dni ustawowo wolne od pracy, 
- tymczasowe zatrudnianie pra-
cowników, 
- bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
- ochronę wynagrodzenia (czas, 
sposób i miejsce płatności, dozwo-
lone potrącenia), 
- warunki wynagrodzenia, 
- inne warunki pracy i zatrudnie-
nia określone przez powszechnie 
obowiązujący sektorowy układ 
zbiorowy. 

Belgijskie regulacje mają przy tym 
zastosowanie wyłącznie wtedy, 
gdy są korzystniejsze od polskich 
przepisów. Przykładowo w Belgii, 
co do zasady obowiązuje przecięt-
nie 38-godzinny tydzień pracy. Z 
uwagi na fakt, że w Polsce jest to 

40 godzin, w tym zakresie przepi-
sy belgijskie mają zastosowanie z 
pominięciem polskiej regulacji. 

Deklaracja LIMOSA 
Jednym z pierwszych obowiązków 
pracodawcy, który zamierza wy-
słać podwładnych do świadczenia 
pracy na terenie Belgii, jest złoże-
nie deklaracji LIMOSA za pośred-
nictwem aplikacji elektronicznej. 
Zgłoszenia należy dokonać jeszcze 
przed rozpoczęciem świadczenia 
pracy przez pracowników. Taką 
deklarację składa się, aby odpo-
wiednie belgijskie organy mogły 
zweryfi kować, czy pracodawca de-
legujący właściwie stosuje przepi-
sy krajowe. 

Potwierdzeniem prawidłowe-
go przejścia procedury zgło-
szenia jest wygenerowanie 
przez system certyfikatu 
LIMOSA-1. Przed złożeniem 
deklaracji warto jednak 
upewnić się, czy dana dzia-
łalność nie jest wyłączona z 
obowiązku dokonywania 
tej notyfi kacji. 

D e k l a r a c j a 
LIMOSA za-
wiera przede 
w szy s tkim 
dane dotyczą-
ce delegowa-
nego persone-
lu, pracodawcy 
zagranicznego oraz 
osoby upoważnionej 
do kontaktów (tzw. 
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tu z tamtejszą inspekcją pracy). 
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- dane identyfi kacyjne belgijskie-
go klienta (możliwość podania 
do 10 belgijskich klientów w 
deklaracji), 

- okres delegowania (maksymal-
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udzielania in-
formacji, prze-
kazywania 

dokumen-
tacji bel-
gijskiej 
inspek-
cji pracy) 

i powia-
domić o 
tym fakcie 
tamtejsze 
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organy (pisemnie bądź w formie 
wiadomości e-mail). Musi to być 
osoba fizyczna, a nie prawna. 
Najlepiej, aby przebywała na te-
rytorium Belgii przez cały okres 
delegowania. Łącznikiem może 
być zarówno przedstawiciel pra-
codawcy, jak też jeden z delego-
wanych pracowników. 

Belgijska inspekcja pracy, zajmu-
jąca się legalnością delegowania, 
może zażądać od wyznaczonej 
przez pracodawcę osoby udziela-
nia nie tylko informacji, ale rów-
nież przedkładania określonych 
dokumentów w celu sprawdzenia 
zgodności zatrudnienia z warun-
kami pracy obowiązującymi w 
Belgii, tj. umowa o pracę, infor-
macje o warunkach delegowania, 
wysokość wynagrodzenia, godziny 
pracy itp. W razie braku tych in-
formacji urząd może zakwestio-

nować legalność delegowania do 
tego kraju. Pracodawcę naraża to 
na karę grzywny. 

Ponad rok to  
więcej formalności 
Jeśli okres delegowania nie prze-
kroczy 12 miesięcy, informacje, 
jakich mogą żądać belgijskie wła-
dze od polskiego pracodawcy, wy-
kazuje się w zgłoszeniu LIMOSA. 
Jeśli jednak pracownicy zostaną 
wysłani do Belgii na okres prze-
kraczający rok, to pracodawca 
powinien przedłożyć dodatkowo 
inne dokumenty w formie elektro-
nicznej, jak i papierowej, tj.: 

1) kopię umowy o pracę delegowa-
nego pracownika, 

2) informacje dotyczące wynagro-
dzenia (waluta wynagrodzenia, 
świadczenia rzeczowe lub pie-
niężne otrzymywane w związku 

z pracą za granicą) oraz warun-
ków powrotu oddelegowanego 
pracownika do kraju, 

3) rejestr godzin pracy wykazują-
cy początek, koniec oraz czas 
trwania dziennego czasu pracy 
oddelegowanego pracownika, 

4) dowody zapłaty wynagrodzenia 
na rzecz delegowanego pracow-
nika. 

Pracodawca delegujący do Belgii 
ma obowiązek sporządzać i prze-
chowywać odcinki wypłaty oraz za-
pisów na indywidualnych kontach 
pracownika. Belgijska inspekcja 
pracy może zażądać przedstawie-
nia tych dokumentów, jak również 
kwestionować ich poprawność i 
wymagać sporządzania ich zgod-
nie z tamtejszym prawem, gdy te 
nie zawierają większości elemen-
tów zgodnych z belgijskimi wytycz-
nymi. Na żądanie inspekcji pracy 
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pracodawca musi dostarczyć tłu-
maczenie tych dokumentów w jed-
nym z języków urzędowych Belgii 
(francuski, niderlandzki bądź nie-
miecki) lub w języku angielskim. 

Inspekcja pracy ma prawo w ciągu 
roku po upływie okresu delegowa-
nia żądać od pracodawcy przed-
łożenia ww. dokumentów wraz z 
ich tłumaczeniem przysięgłym. Po 
upływie tego czasu uprawnienie 
to wygasa. 

Za nieprzestrzeganie tych obowiąz-
ków pracodawca może zostać uka-
rany karą administracyjną bądź z 
tytułu wykroczeń do kwoty 4000 
EUR za każdego zatrudnionego, 
co do którego zostaną stwierdzone 
nieprawidłowości. 

Jaki sektor, taka płaca 
Płaca minimalna w Belgii nie jest 
ustalona przez prawo, ale przez or-
gany ds. konsultacji społecznych. 
Wysokość minimalnego wynagro-
dzenia zależy zatem od sektorów 
działalności, w których pracowni-
cy świadczą pracę. Siatki wynagro-
dzeń są ustalane w zależności od 
sytuacji pracowników (staż pracy, 
poziom odpowiedzialności). 

Na przykład w sektorze budow-
lanym młody pracownik musi 
otrzymać co najmniej 14,19 EUR 
brutto za godzinę, a brygadzista 
nie mniej niż 20,5 EUR brutto. W 
przypadku prac przy konstruk-
cjach metalowych jest to co do 
zasady 11,93 EUR, w przemyśle 
chemicznym przy 38-godzinnym 
tygodniu 11,90 EUR, a w branży 
elektrycznej nie mniej niż 13,22 
EUR. 

Brak zapłaty minimalnego wyna-
grodzenia podlega karze grzyw-
ny do kwoty 4000 EUR za każde 
wynagrodzenie oraz za każdego 
z delegowanych pracowników, 
w przypadku którego zostaną 

stwierdzone nieprawidłowości w 
tym zakresie. 

Z uwagi na specyficzne uwarun-
kowania m.in. w branży budowal-
nej, jak i przetwórstwa mięsnego, 
przed delegowaniem pracowni-
ków do tych prac, warto upewnić 
się, jakie dodatkowe obowiązki 
związane są z delegowaniem 
zatrudnionych do Belgii w tych 
sektorach. 

10 dni na rejestrację… 
Osoby delegowane do Belgii rów-
nież muszą dopełnić kilku for-
malności, aby nie narazić się na 
grzywnę. 

W przypadku pobytu, który ma 
być krótszy niż 90 dni, wystarczy 
złożenie prostej deklaracji w urzę-
dzie gminy właściwej dla miejsca 
pobytu. Należy to zrobić nie póź-
niej niż w ciągu pierwszych 10 
dni liczonych od dnia przybycia. 
Ze składania deklaracji zwolnieni 
są wyłącznie ci pracownicy, którzy 
w czasie pobytu w Belgii będą no-
cowali w hotelu. 

Jeśli pobyt w Belgii ma prze-
kroczyć 90 dni, wymagana jest 
rejestracja w rejestrze ludności 
prowadzonym przez gminę miej-
sca pobytu. W tym przypadku 
pracownik również ma 10 dni na 
załatwienie formalności. 

Tylko dla 
Europejczyków 
Sytuacja się komplikuje, gdy de-
legowanym jest pracownik nie-
będący obywatelem UE czy EOG. 
Musi on zgłosić się w ciągu 3 dni, 
aby złożyć ww. deklarację, a jeśli 
przyjedzie na dłużej niż 90 dni 
– musi uzyskać zezwolenie na 
pracę. Przepisy belgijskie prze-
widują zwolnienie z obowiązku 
posiadania zezwolenia na pracę, 
gdy pracownik delegowany spełni 
następujące warunki:

1) posiada w państwie (UE bądź 
EOG), w którym mieszka, ze-
zwolenie na pobyt dłuższy niż 
trzy miesiące, 

2) posiada w państwie miejsca za-
mieszkania zezwolenie na pra-
cę ważne na czas wykonywania 
usług w Belgii, 

3) ma umowę o pracę, 
4) posiada paszport lub kartę 

pobytu na okres co najmniej 
równy okresowi trwania dele-
gowania do Belgii. 

Z dokumentem  
do klienta 
Belgijskie prawo przewiduje rów-
nież obowiązek przedłożenia przez 
pracownika – przed rozpoczęciem 
świadczenia pracy na terenie 
Belgii – certyfikatu LIMOSA-1 bel-
gijskiemu klientowi, na rzecz któ-
rego będzie on wykonywał pracę. 
Jeżeli pracownik nie jest w stanie 
przedstawić dokumentu prawne-
go, belgijski klient musi powiado-
mić o tym tamtejsze władze. 

Na miejscu pracownik zostanie 
również poproszony o przedło-
żenie europejskiego certyfikatu 
A1, potwierdzającego podleganie 
ubezpieczeniom społecznym w 
kraju pochodzenia. Warto zatem 
zadbać o dopełnienie tych formal-
ności przed skierowaniem zatrud-
nionych do miejsca pracy w Belgii. 

Kwestia podatków 
Pracownik delegowany do Belgii 
ma obowiązek zadeklarować 
swoje dochody i płacić podatki w 
Belgii dopiero wtedy, gdy przeby-
wa na terytorium tego kraju po-
nad 183 dni w okresie 12 miesięcy 
(rozpoczynającym się lub kończą-
cym w danym roku podatkowym). 
Tak wynika z art. 15 Konwencji 
między Rzecząpospolitą Polską a 
Królestwem Belgii w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania 
oraz zapobiegania oszustwom po-
datkowym i uchylaniu się od opo-
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datkowania w zakresie podatków 
od dochodu i majątku, podpisanej 
w Warszawie 20 sierpnia 2001 r. 

W praktyce wynagrodzenie pra-
cownika podlega opodatkowaniu 
w państwie, w którym wykonuje 
on pracę (w Belgii) oraz w pań-
stwie miejsca zamieszkania (w 
Polsce), przy zastosowaniu metod 
unikania podwójnego opodatko-
wania określonych odpowiednio 
w art. 23 Konwencji, w szczególno-
ści metody wyłączenia z progresją. 

Kierowanie do pracy 
Sytuacja, gdy pracownik jest kie-
rowany do pracy na rzecz innego 
pracodawcy, który przejmuje nad 
tym zatrudnionym kierownictwo 
(udostępnianie personelu), jest 
ściśle uregulowana przez prawo 
belgijskie. Jeżeli pracodawca (zwa-
ny użytkownikiem), do którego zo-
stał wysłany pracownik, sprawu-
je władzę nad oddelegowanymi 
pracownikami, jest uważany za 
ich pracodawcę i solidarnie odpo-
wiada za wypłatę wynagrodzeń i 
innych składek na ubezpieczenie 
społeczne razem z pracodawcą z 
siedzibą w Polsce. Od tej zasady 
ustawodawstwo przewiduje pew-

ne wyjątki, takie jak udostępnia-
nie w ramach tej samej grupy 
spółek (np. między spółką matką 
a spółką zależną). 

Agencja pracy tymczasowej z sie-
dzibą w Polsce może oferować 
swoje usługi wyłącznie w Belgii, 
jeśli pomyślnie przejdzie procedu-
rę zatwierdzającą przez władze bel-
gijskie. Uznanie to należy uzyskać 
na poziomie każdego regionu. 

Na przykład zagraniczna spół-
ka, która uzyska aprobatę dla 
Regionu Brukseli, nie może wy-
syłać pracowników tymczaso-
wych do Flandrii lub Walonii. 
Musiałaby na to uzyskać uprzed-
nią zgodę każdego z regionów, w 
którym mieliby świadczyć pracę 
delegowani pracownicy. 
W przypadku nieprzestrzegania 
procedury zatwierdzenia, umowa 
między agencją pracy tymczaso-
wej a firmą użytkowni-
ka zostanie uznana za 
nieważną. W związku z 
tym, jeśli belgijska fi rma 
korzystająca z pracowni-
ków tymczasowych nie za-
płaci faktur, polska fi rma nie 
może wszcząć postępowania 

sądowego i dochodzić zapłaty za 
udostępniony personel. Ostatnie 
orzecznictwo potwierdza surowe 
podejście belgijskich sądów w tym 
zakresie. 

Belgijskie władze i sądy nie są po-
błażliwe w sytuacji jakichkolwiek 
naruszeń tamtejszego [belgijskie-
go] prawa. Z tego powodu zaleca 
się, aby umowy o pracę czy poro-
zumienia, na podstawie których 
pracownicy zostaną delegowani 
do pracy w Belgii, były zgodne z 
prawem tego kraju. Jest to istotne 
w szczególności w obliczu tego, że 
sankcje za brak zgodności prze-
pisów mogą być dla pracodawcy 
bardzo dotkliwe. Może to być kara 
grzywny czy uznanie nieważności 
zawartej umowy. 

rp.pl 
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 Przegląd prasy polskiej 

Już ćwierć miliona 
Polaków używa 
aplikacji mObywatel 
Aplikacja mOby-
watel umożliwia 
m.in. głosowanie, 
odbieranie listów 
poleconych, za-
stępuje też do-
wód rejestracyj-
ny. 

Niektórzy głosują-
cy podczas wyborów 
do Parlamentu Europejskiego za-
miast wyjąć swój dowód osobisty, 
podchodząc do członków komisji, 
sięgali po smartfona i właśnie w 
ten sposób potwierdzali swoją toż-
samość. 

Funkcję mTożsamość, która w 
aplikacji mObywatel umożliwia 
udział w wyborach, można wy-
korzystywać w innych okolicz-
nościach. Używając jej adresat 
odbierze paczkę na poczcie, albo 
zarejestruje się w programach lo-
jalnościowych i punktach usługo-
wych, np. siłowniach czy hotelach. 

Tr wają rozmowy między 
Ministerstwem Cyfryzacji i PKP 
Intercity, aby mTożsamość mogła 
być też wykorzystywana w pocią-
gach zamiast dowodu osobistego. 
Potwierdzenie tożsamości pasaże-
ra jest wymagane, gdy podróżny 
korzysta z biletów zakupionych 
drogą elektroniczną. 

Aplikacja w wersji na urządzenia 
z systemem Android ma też inne 
funkcje: mPojazd pokazuje markę 
i model, rok produkcji, numer re-
jestracyjny, numer VIN, termin ba-
dania technicznego, informacje o 
obowiązkowym ubezpieczeniu OC 
posiadanego samochodu. Usługa 

na 30 dni przed końcem ważności 
badania i OC przypomina o obo-
wiązku ich przedłużenia. 

W aplikacji na urządzenia 
z Androidem dostępna jest 
też mLegitymacja: usługa, 
dzięki której studenci i 
uczniowie będą mogli po-
twierdzić swój status w celu 
uzyskania np. zniżek. 

Identyfi kację w taki sposób 
umożliwia już ponad 200 pla-

cówek w Polsce. Szkoły nie pono-
szą dodatkowych wydatków, nie 
muszą też kupować specjalnego 
sprzętu, żeby dołączyć do tego 
programu. 
polsatnews.pl 

Zmiany w 500+. 
Z programu skorzysta 
6,8 mln dzieci 
Po rozszerzeniu programu 500 
plus świadczenie będzie przy-
sługiwać na  wszystkie dzieci 
do  ukończenia 18 roku życia. 
Prawo do świadczenia będą miały 
również dzieci umieszczone w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych (do 18 lat). 

Wnioski o przyznanie świadcze-
nia na nowych zasadach, czyli bez 
kryterium dochodowego, będzie 
można składać od 1 lipca online, 
a od 1 sierpnia także w urzędzie 
lub pocztą. 

W przypadku złożenia wniosku 
w  okresie lipiec-wrzesień 2019 
roku świadczenie zostanie przy-
znane z wyrównaniem od 1 lipca 
2019 roku. Złożenie wniosku po 30 
września 2019 roku oznaczać 
będzie przyznanie świadczenia 
od  miesiąca złożenia wniosku, 
czyli bez wyrównania za miesiące 
minione, tj. lipiec i sierpień. 

Znowelizowana ustawa wprowa-
dza trzymiesięczny termin –  li-
czony od dnia urodzenia dziecka 
– na złożenie wniosku o świadcze-
nie wychowawcze na nowo naro-
dzone dziecko. Złożenie wniosku 
w tym terminie będzie skutkowa-
ło przyznaniem tego świadczenia 
z wyrównaniem od dnia narodzin 
dziecka. Obecnie świadczenie 500 
plus przysługuje – co do zasady 
– od miesiąca, w którym złożono 
wniosek. 

Nowela umożliwi także przyzna-
nie –  z  zachowaniem ciągłości 
–  świadczenia wychowawczego 
drugiemu rodzicowi dziecka 
w razie śmierci rodzica, któremu 
świadczenie zostało przyznane 
na  dany okres, lub  który zmarł 
przed rozpatrzeniem wniosku. 
Obecnie z programu korzysta po-
nad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. 
wszystkich dzieci do 18. roku ży-
cia. Według szacunków MRPiPS 
po rozszerzeniu programu skorzy-
sta z niego 6,8 mln dzieci. 

wprost.pl 

Zerowy PIT 
dla młodych do 
26 roku życia 
Z płacenia podatku dochodowego 

miałyby być zwolnione osoby, 
których dochody nie przekro-
czą w danym roku podatko-
wym 85 528 złotych. Po raz 

Niektórzy głosują-
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czą w danym roku podatko-
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pierwszy limit w  tej wysokości 
będzie miał zastosowanie do przy-
chodów uzyskanych od 1 stycznia 
2020 roku. 

W odniesieniu do  dochodów 
uzyskanych w  2019 r. limit bę-
dzie niższy i wyniesie 35 636,67 
złotych. Nadwyżka przychodów 
ponad kwotę limitu ma podlegać 
opodatkowaniu na ogólnych za-
sadach przy zastosowaniu skali 
podatkowej. 

Limit roczny ma  obowiązywać 
niezależnie od  liczby zawartych 
umów lub liczby podmiotów (płat-
ników) stawiających do dyspozy-
cji podatnika przychody z pracy 
lub z umów zlecenia. 

Nowe zwolnienie nie zmieni do-
tychczasowego zakresu praw 
i  obowiązków osób ubiegają-
cych się o świadczenie rodzinne 
oraz nie będzie zwalniało z zapła-
ty składek na obowiązkowe ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne 
od tych przychodów. 

Celem zmian jest obniżenie obcią-
żeń fi skalnych młodych osób, któ-
re wykonują pracę na podstawie 
stosunku pracy, spółdzielczego 
stosunku pracy, stosunku służbo-
wego, stosunku pracy nakładczej 
lub umów zlecenia. Jest to pierw-
szy krok w kierunku zmniejszenia 
klina podatkowego, czyli różnicy 
między tym co podatnik dostaje 
na rękę, a kwotą którą na jego za-
trudnienie wydaje fi rma. 

„Zmniejszenie obciążeń dla osób 
o  relatywnie niewysokich pen-
sjach pozwoli młodym ludziom 
łatwiej rozpocząć pracę i równo-
cześnie da możliwość powrotu 
na rynek pracy osobom pracują-
cym w szarej strefi e – tłumaczą au-
torzy projektu dodając, że to roz-
wiązanie przyczyni się do poprawy 
współczynnika aktywności zawo-

dowej osób młodych oraz spadku 
bezrobocia wśród tej grupy wieko-
wej, o czym szerzej w ocenie skut-
ków regulacji”. 
Ustawa ma wejść w życie 1 sierp-
nia bieżącego roku. 

wprost.pl 

Bruksela do 
Warszawy: – Myślcie 
o emeryturach, 
praworządności, 
innowacjach
KE przedstawiła propozycje do-
rocznych zaleceń gospodarczo-
-społecznych dla wszystkich kra-
jów Unii, które muszą być jeszcze 
ofi cjalnie zatwierdzone przez mi-
nistrów fi nansów w Radzie UE. 

Komisja Europejska wzywa 
Polskę, by zajęła się wysokością 
przyszłych emerytur i zadbała 
o dobre stanowienie prawa. – 
Przyjmujemy do wiadomości, że w 
Polsce w ostatnich latach zmieni-
ło się podejście do redystrybucji. I 
budżet jest hojniejszy. Ale chodzi o 
to, by ta redystrybucja przynosiła 
trwałe i pożądane efekty – tłuma-
czy jeden z unijnych ekspertów 
zajmujących się Polską. 

Wśród rekomendacji dla polskie-
go rządu jest zajęcie się „ade-
kwatną wysokością” przyszłych 
emerytur poprzez podwyższanie 
rzeczywistego wieku przechodze-
nia na emeryturę w Polsce, oraz 
poprzez reformę „specjalnych 
systemów emerytalnych”, czyli 
KRUS. 

– Świadczenie wychowawcze 
ograniczyło ubóstwo i nie-
równości, ale wywarło nieko-
rzystny wpływ na aktywność 
zawodową rodziców, głów-
nie kobiet, ze względu na 
wysokość tego świadcze-
nie i kryteria jego przy-
znawania – tak eksper-
ci Komisji Europejskiej 

podsumowali program „500 plus”. 
Bruksela przyznaje, że Polska 
znacznie poprawiła wskaźniki 
ściągalności podatków, a polski 
„scenariusz makroekonomicz-
ny”, prowadzący do zbicia długu 
publicznego do 40,6 proc. PKB w 
2022 r. (liczonego wedle metodo-
logii unijnej), jest „wiarygodny”. 

Jednak wedle prognoz KE, już 
od tego roku są konieczne jakieś 
dodatkowe działania rządu Polski 
co do budżetu. Bruksela wskazuje 
bowiem, że obecny wzrost niektó-
rych dochodów Polski jest cyklicz-
ny, czyli może się cofnąć. 

– W przyszłości fi nanse publiczne 
Polski będą też narażone na pre-
sję na wzrost wydatków, związa-
ną szczególnie ze starzeniem się 
społeczeństwa – piszą eksperci 
Komisji Europejskiej

fakty.interia.pl 

Od lipca bezpłatny 
pobyt przy dziecku 
w szpitalu 
Pobyt w placówkach, dla rodziców 
i opiekunów przy chorych dzie-
ciach i osobach niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym, będzie 
bezpłatny. Wśród rekomendacji dla polskie-

go rządu jest zajęcie się „ade-
kwatną wysokością” przyszłych 
emerytur poprzez podwyższanie 
rzeczywistego wieku przechodze-
nia na emeryturę w Polsce, oraz 
poprzez reformę „specjalnych 
systemów emerytalnych”, czyli 

– Świadczenie wychowawcze 
ograniczyło ubóstwo i nie-
równości, ale wywarło nieko-
rzystny wpływ na aktywność 
zawodową rodziców, głów-
nie kobiet, ze względu na 

bezpłatny. 
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sów, jeśli przeby-

wanie osób bliskich przy pacjencie 
powoduje dla szpitala dodatkowe 
koszty (związane z korzystaniem z 
łóżka, pościeli, odzieży ochronnej, 
mediów i wyżywienia), to ponosi 
je – jeśli chodzi o dziecko – przed-
stawiciel ustawowy (rodzic, opie-
kun). Szpital może, ale nie musi 
pobierać opłat. 

Przepisy nie przewidują możli-
wości pobierania opłaty za samą 
obecność, ponieważ nie zawsze 
powoduje ona koszty dla pod-
miotu leczniczego. W praktyce 
rodzice muszą się dostosować do 
ustalanych przez dyrekcje zasad 
przebywania i nocowania w pla-
cówce. 

W mediach pojawiają się donie-
sienia o konieczności uiszczania 
opłat – często zryczałtowanych 
– m.in. za spanie na leżaku czy 
korzystanie z krzesła. Notowane 
są przypadki pobierania opłat za 
ładowanie telefonu komórkowe-
go, używanie czajnika elektryczne-
go lub lodówki w pomieszczeniu 
socjalnym albo za korzystanie z 
ciepłej wody w łazience. 

Zgodnie z nowymi przepisami, 
podmioty lecznicze nie będą mia-
ły prawa do pobierania opłat od 
rodziców lub opiekunów za pobyt 
z dzieckiem albo osobą niepełno-
sprawną w stopniu znacznym w 
szpitalu lub innym zakładzie lecz-
niczym. 

Ministerstwo zdrowia akcentuje, 
że wprowadzane zmiany to wyj-
ście naprzeciw oczekiwaniom 
rodziców. Opłaty pobierane przez 

szpitale są bardzo zróżnicowane, 
i choć na ogół nie są wysokie, to 
przy dłuższym pobycie są obcią-
żeniem dla rodzinnego budżetu. 
polsatnews.pl 

Kary za fałszowanie 
wskazań liczników 
samochodowych 
Weszły w życie zmiany w Kodeksie 
karnym, które wprowadzają kary 
za fałszowanie wskazań liczników 
samochodowych. Za proceder ten 
będzie grozić kara więzienia od 3 
miesięcy do 5 lat. 
Nowe przepisy przewidują, że za 
zmianę wskazań stanu licznika, 
ingerencję w prawidłowość po-
miaru, dokonanie wymiany licz-
nika przebiegu całkowitego po-
jazdu, wbrew przepisom ustawy, 
będzie groziło od trzech miesięcy 
do pięciu lat więzienia. Za oszu-
stwo ma odpowiadać zarówno ten, 
kto je zleca, jak i wykonawca, np. 
mechanik w warsztacie. 

Właścicielowi samochodu, który 
nie zgłosi w stacji kontroli pojaz-
dów wymiany licznika na nowy, 
będzie grozić grzywna do 3 tys. 
zł. Obecnie stacje kontroli ma-

ją obowiązek przekazywania do 
Centralnej Ewidencji Pojazdów i 
Kierowców stanu licznika wska-
zanego podczas obowiązkowego 
przeglądu technicznego pojazdu. 
Po wejściu w życie uchwalonych 
przepisów stacje kontroli będą 
także przekazywały informacje o 
wymianie licznika i jego przebiegu 
podczas odczytu przez diagnostę. 

Nowe przepisy nakładają też 
dodatkowe obowiązki admini-
stracyjno-prawne na podmioty 
uprawnione do kontroli wska-
zań stanu licznika. Uprawniony 
diagnosta będzie zobowiązany 
m.in. do sprawdzania wymienio-
nych liczników, pobierania opłat, 
przekazywania wskazania nowo 
zamontowanego licznika do cen-
tralnej ewidencji pojazdów. 

Diagnosta będzie też miał prawo 
zatrzymania dowodu rejestracyj-
nego, gdy licznik nie odmierza 
przebiegu w jednostkach miary 
właściwych dla rodzaju pojazdu, 
odczyt wskazania licznika wraz z 
jednostką miary nie jest możliwy 
lub właściciel pojazdu nie złożył 

pisemnego oświadczenia o da-
cie wymiany licznika. 

Po wejściu w życie nowych 
przepisów funkcjonariusze 
policji, straży granicznej, in-
spekcji transportu drogowego, 
żandarmerii wojskowej i służ-
by celnej będą mieli obowią-
zek zanotowania aktualnego 
stanu licznika sprawdzanego 
podczas kontroli drogowej sa-
mochodu. Następnie informa-
cje te mają trafi ć do centralnej 
ewidencji pojazdów. Umożliwi 
to porównywanie kolejnych 
odczytów licznika i łatwiejsze 
wykrycie oszustów. 

polsatnews.pl 

Opracowała: Katarzyna 
Frankowska 
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I stało się‼  Pierwsza edycja turnieju 
WIT-ROOD CUP już za nami ‼ 

Z tej okazji bardzo gorąco chcemy podziękować WSZYSTKIM, 
którzy w ogromnej mierze przyczynili się do tak wielkiego suk-
cesu NASZEGO TURNIEJU‼ 

Serdeczne podziękowania składamy naszym:
 SPONSOROM
 - fi rmie ”Maxi Clean” 
 - przedsiębiorstwu „JANEK” bvba 
 - fi rmie „KAMVAS” bvba 
 - wędzarni „Siwy Dym”
 - sklepom: „U Rudej”, ”Bajka”, „Biedronka”, „Groszek”, „Han-

gar polski”, „Real”, „Smakosz”, „Stokrotka”, „Super Sam”, 
„Ziomek”

 - ADAMzTattoo 
 - osobie prywatnej, która życzyła sobie pozostać anonimowa 
 - FURNITURE Schmidt 
 - fi rmie przewozowej „F.H.U. Huzar”
 - piekarni „Poolsmak” Ciszkowski i „SAN JUAN”
 - fi rmie „Pure Power” 

PATRONOM MEDIALNYM
 - TVP POLONIA 
 - Antwerpia po polsku 
 - Anna Bargiel-Photography
 - P-TV.nl 

PROWADZĄCYM
- Jarosławowi Pałczyńskiemu, także za koordynację turnieju 
- Januszowi Skarzyńskiemu

GOŚCIOM SPECJALNYM
 - Pani Agnieszce Paciorek - Wicekonsul Rzeczpospolitej Pol-

skiej w królestwie Belgii 
 - Panu Włodzimierzowi Lubańskiemu - napastnikowi repre-

zentacji Polski , brązowemu medaliście z 1974 roku
 - drużynie REPREZENTACJI POLSKI 35+ 

- Pani Monice Pruskiej, kierownikowi Szkolnego Punktu 
Konsultacyjnego w Antwerpii za możliwość wypożyczenia 
Sztandaru wraz z Pocztem Sztandarowym

- Panu Marcinowi Sieroniowi za czas oraz trud włożony w 
dopracowanie części logistycznej turnieju 

WSZYSTKIM TYM, którzy swoją obecnością urozmaicili naszą 
imprezę 
- DJ DARO 
- grupie tanecznej „Let’s Dance” 
- grupie fi tness Magdaleny Kowalskiej 
- fi rmie And-Mag „Wesołe Animacje” 
- Cyprianowi Mikicie - Cypro -Freestyle „Panna” Footballer

A TAKŻE:
- RODZICOM za ogromne zaangażowanie oraz pomoc wnie-

sioną przed, podczas oraz po zakończeniu imprezy 
- DRUŻYNOM, które zaszczyciły nas swoją obecnością na 

turnieju

WSZYSTKIM fanom, kibicom oraz pozostałym miłośnikom piłki 
nożnej, którzy przybyli na naszą imprezę 

SPRZEDAWCOM, którzy oferowali nam swoje produkty i wy-
roby własne  

ORAZ wszystkim pozostałym, których nie wymieniliśmy a byli 
z nami‼ 

SERDECZNIE WAM DZIĘKUJEMY
BEZ WAS NIE OSIĄGNĘLIBYŚMY 

TAK WIELKIEGO SUKCESU.



Artistic Agency Musical Cabare
t

Brusseles44 Center
Boulevard du Jardin Botanique 44 Brussels
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Bruksela chaotycznie  
i subiektywnie - cz. 2 
W drugiej części najbardziej chaotycznego i subiektywnego przewodnika po Brukse-
li, jaki kiedykolwiek powstał, zapraszam Was do Królewskich Galerii św. Huberta, 
na plac Grand Sablon i do Muzeum Instrumentów Muzycznych. Z góry przepraszam 
za wszystkie zdjęcia czekoladek, pralinek i innych belgijskich nieprzyzwoitości, w 
które będzie obfitował ten wpis. 

Królewskie galerie 
św. Huberta (Galeries 
Royales Saint-Hubert) 
i Plac Agory (Place de 
L’Agora) 
Jeśli coś ma w nazwie słowo 
„królewskie”, to raczej nie jest 
dla plebsu. Tak też jest i w tym 
przypadku – Królewskie Galerie 
są dla burżujów.  Jeśli cierpicie 
na nadmiar gotówki albo chcecie 
się polansować, to dobrze trafili-
ście.  Królewskie Galerie zapra-
szają! 

Królewskie Galerie św. Huberta 
to pasaż handlowy, znajdujący 
się dwa (no, może trzy) kroki od 
słynnego Wielkiego Placu (Grand 
Place). Otworzył je w połowie XIX 
wieku król Belgii Leopold I i była 
to pierwsza tego typu inicjatywa 
w Europie. 

Szklany dach Galerii ma długość 
200 metrów. Galeria składa się z 

trzech połączonych ze sobą pasa-
ży – Galerie du Roi, Galerie de la 
Reine oraz Galerie des Princes. Co 
tu znajdziemy? To samo, co w in-
nych sklepach, tylko trochę droż-
sze. Mieszczą się tu ekskluzywne 
butiki, sklepy z koronkami, ga-
lanterią skórzaną, teatr i kino, ka-
wiarnie i oczywiście najważniejsze 
– sklepy z czekoladkami! Za oglą-
danie czekolady na szczęście nie 
trzeba płacić. 

Pod numerem 23 mieści się 
sklep należący do słynnej rodziny 
Neuhaus, który znajduje się w tym 
miejscu nieprzerwanie od 1857 
roku. To właśnie Jan Neuhaus w 
1912 roku wymyślił i opatentował 
nowy rodzaj czekoladki, który na-
zwał praliną. Dzięki Ci Janie, to był 
dobry pomysł. 

Jeśli znudzą Wam się czekoladki, 
zawsze możecie kupić sobie to-

rebkę, ewentualnie dwie. Taki ze-
staw na przykład – mikroskopijna 
torebka za jedyne 390 euro i nieco 
większa, solidna torba za skromne 
8500 euro. Grzech nie kupić. 

Warto wspomnieć o Placu Agory 
(Place de l’Agora), który znaj-
duje się przy jednym z wejść do 
Królewskich Galerii. To przyjem-
ne, tętniące życiem miejsce, peł-
ne knajpek, ulicznych grajków i 
innych ciekawych postaci. 
 
Na środku placu znajdziemy po-
mnik Charlesa Bulsa, który pod ko-
niec XIX wieku był burmistrzem 
Brukseli. Buls sprzeciwiał się po-
stępującej modernizacji miasta i 
dbał o zachowanie dawnego cha-
rakteru centrum, zwłaszcza oko-
lic Wielkiego Placu. Wprowadził 
także  obowiązek umieszczania 
dwujęzycznych tablic z nazwami 
ulic (po francuski i po niderlandz-
ku). Burmistrz został uwieczniony 
wraz ze swoim wiernym przyjacie-
lem, psem. 

Plac Grand Sablon 
(Place du Grand Sablon) 
i kościół Notre-Dame du 
Sablon (Église Notre-
Dame du Sablon) 
Dzielnica Sablon to podobno jed-
no z bardziej elitarnych miejsc w 
Brukseli, ale nie bójcie się. Place 
du Grand Sablon jest otwarty na-
wet dla zwykłych śmiertelników. 
To sympatyczny miejski placyk, 
przy którym znajdziecie sklepy 
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i restauracje, a w weekendy na-
wet targ staroci. 

Słowo sablon pochodzi od francu-
skiego sable, co oznacza piasek. 
W przeszłości w tym miejscu 
zaczynała się droga wiodąca do 
centrum przez piaski, stąd nazwa 
Place du Grand Sablon. Dookoła 
można podziwiać piękne domy 
i kamienice, na środku placu 
znajduje się natomiast fontanna 
Minerwy. Polecam kawę i ciastko 
w jednej z okolicznych cukierni. 

Przy samym placu znajduje się je-
den z najpiękniejszych bruksel-
skich kościołów – Église Notre-
Dame du Sablon. W XIV wieku 
była to mała kaplica, do której 
przywieziono cudowny  posąg 

Marii Panny pochodzący 
z Antwerpii. Od tego mo-
mentu do kaplicy przyby-
wali licznie pielgrzymi, 
tak więc konieczne było 
wybudowanie większego 
kościoła. 

W środku uwagę zwraca-
ją  duże witraże  (jest ich 
11, każdy o wysokości 
15 metrów) i rzeźbione w 
drewnie prezbitetrium. Są 
też figurki upamiętniające sprowa-
dzenie cudownego posągu Matki 
Boskiej (sam posąg już nie istnie-
je, został porąbany przez prote-
stantów w 16 wieku). 

Muzeum instrumentów 
muzycznych (Musée 
des Instruments de 
Musique) zwane także 
„MIM” 
Muzeum mieści się w  pięknym 
budynku, zbudowanym w stylu 
art nouveau.  W środku, na po-
wierzchni 3 000 m2, na kilku pię-
trach znajdziemy ponad 6 000 eks-
ponatów z różnych krajów, kultur 
i epok. Najciekawszy jest sposób, 
w jaki zwiedza się tę ekspozycję. 
Przy wejściu otrzymujemy słu-

chawki. Przy większości instru-
mentów znajdziemy numer, który 
trzeba wstukać w nasze urządze-
nie, aby usłyszeć dźwięk wydawa-
ny przez dany instrument. 

Na najwyższym piętrze znajduje 
się restauracja z miłym widokiem 
na miasto (no, chyba że pada, wte-
dy jest mniej miło). Szczegółowe 
informacje dotyczące muzeum 
znajdziecie na stronie interneto-
wej: http://www.mim.be/fr (godzi-
ny otwarcia, cennik itd.).  Ja za 
bilet normalny płaciłam 8 euro i 
nie żałuję, mimo że zaliczam się 
raczej do ignorantów muzycznych 
(co oznacza, że muszę się np. chwi-
lę zastanowić, żeby wymyślić, czy 
to, na co patrzę, to fortepian czy 
pianino). 

W każdym razie Mus Mozołu  
poleca. 

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

Agnieszka Legat
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figura na ratuszu

Rzeźby Matki Bożej na budynkach 
w Antwerpii 
Spacerując uliczkami historycznego centrum Antwerpii, widzimy je prawie wszędzie 
– na fasadach budynków, na rogach ulic, na ścianach budynków małych dziedziń-
ców, na skrzyżowaniach ulic – to figury Matki Boskiej. Bardzo często tuż pod figurą 
znajduje się zabytkowa latarnia uliczna. Jedna z największych figur Matki Boskiej 
znajduje się na fasadzie ratusza. Została tam umieszczona w okresie kontrreformacji, 
wcześniej znajdowała się tam figura Brabo. 

Matka Boska zdobi około 170 
budynków w różnych miejscach 
Antwerpii, a ponad 20 figur jest 
objętych ochroną prawną, zatem 
są to pomniki zabytkowe. Rzeźby 
przedstawiające Matkę Boską za-
częto umieszczać na budynkach 
pod koniec XVII wieku. 

Podczas francuskiej okupacji w 
latach 1794-1815 figury zostały 
usunięte, ponieważ wtedy obo-
wiązywał zakaz publicznego oka-
zywania uczuć religijnych. Jednak 
w następnych latach większość 
figur powróciła na dawne miejsca. 

Najstarsze figury pochodzą z XVII 
wieku – do dziś ocalało ich tyko 
10, prawie 40 z zachowanych w 
dobrym stanie rzeźb powstało 

w XVIII wieku, 
blisko 60 figur 
wykonano w XIX 
wieku a pozosta-
łe powstały w XX 
wieku. Ostatnie 
rzeźby Matki 
Boskiej umiesz-
czono na budyn-
kach w latach 60’ 
ubiegłego wieku. 

Antwerpskie rzeź-
by przedstawiają 
różne wizerunki Matki Boskiej, 
która była w inny sposób postrze-
gana przez twórców w poszczegól-
nych wiekach, dlatego też figury 
bardzo się różnią. Niektóre są ma-
łe i skromne, inne duże, pięknie i 
bogato zdobione stanowią znako-
mity przykład sztuki barokowej. 

Najczęściej rzeźby ukazują Marię 
trzymającą Dzieciątko na rękach, 
Marię z szeroko rozłożonymi rę-
kami oraz Marię z rękami złożo-
nymi do modlitwy. Większość to 
dzieła anonimowych twórców, 
jednak niektóre przypisuje się 
największym artystom, jak Walter 
Pompe, Artus I Quellin czy Peter 
I Verbrugghen. 

Według legendy rzeźby Matki 
Boskiej skutecznie chroniły przed 
mitycznym stworem. – Lange 
Wapper (jego pomnik znajduje 
się koło zamku) zaglądał miesz-
kańcom do okien i ich straszył. 
Podobno, jeśli na budynku znaj-
dowała się figura Matki Boskiej, 
to Lange Wapper omijał te domy, 
a mieszkańcy mieli zapewniony 
spokój. 
Jednak bliższa prawdy wydaje się 
wersja o religijności mieszkańców 
miasta. Taki sposób okazywania 
wiary był w minionych wiekach 
bardzo popularny. Nawet w Polsce 
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znajdziemy takie rzeźby Matki 
Bożej. Na przykład na budynku 
szpitala w Głubczycach albo w 
Warszawie na Pradze-Północ na 
ulicy Grochowskiej czy Al. Stanów 
Zjednoczonych. 

Figury Matki Boskiej na fasadach 
budynków były manifestacją po-
bożności mieszkańców Antwerpii 
a poza tym Matka Boska jest pa-
tronką Antwerpii oraz najwięk-
szego kościoła w mieście, czyli 
katedry, od roku 1124. Właśnie 
wtedy kaplica, która znajdowała 
się w miejscu obecnej katedry uzy-
skała status kościoła parafialne-
go pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny. 

Rzeźby Matki Bożej na budynkach 
to dziedzictwo kulturowe i religij-
ne Antwerpii, a ponieważ są one 
wyjątkowe i mało spotykane, w 
roku 1934 powstało stowarzysze-
nie „Voor Kruis en Beeld”, którego 
głównym celem jest renowacja i 
ochrona rzeźb. Dawniej to miesz-
kańcy danego budynku odpowia-
dali za renowację, czyszczenie i 
odnawianie figury, dziś prace te 
koordynuje stowarzyszenie. 

Działalność stowarzyszenia to nie 
tylko renowacja i ochrona tych wy-
jątkowych rzeźb, ale też ich inwen-
taryzacja. Ponadto stowarzyszenie 
wydaje publikacje i organizuje 
spacery tematyczne dla turystów. 

Stowarzyszenie działa bardzo 
aktywnie zarówno w kraju, jak i 
zagranicą. Prowadzone są najróż-
niejsze akcje w celu pozyskania 
funduszy, bo renowacja jednej fi-
gury to koszt około 5 tysięcy euro. 

Działalność stowarzyszenia zosta-
ła zauważona i doceniona, bo w ro-
ku 1999 otrzymało nagrodę Henry 
Ford European Conservation 
Award a w roku 2001 Europa 

Nostraprijs (Europa Nostra 
Awards). Wszystkie rzeźby zostały 
opisane w książce „Madonna en 
heiligenbeelden in de Antwerpse 
binnenstad”, wydanej w 2010 ro-
ku. 
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Z życia polskiej szkoły

Dni Polskie w Antwerpii 
Dnia 5 czerwca w ramach II edy-
cji Dni Polskich w Antwerpii, których 
organizatorem jest nasza szkoła, pro-
mowaliśmy we Flandrii osiągnięcia 
technologiczne regionu północnej 
Polski oraz regionu łódzkiego (Polska 
Centralna). Partnerami  belgijskimi 
byli członkowie zarządu  przodujące-
go  w świecie Portu w Antwerpii, na-
ukowcy z  Uniwersytetu  Antwerpii i 
Antwerp  Managament  School, prze-
mysłowcy, inwestorzy, przedstawiciele 
władz prowincji Antwerpia i Flandrii. 
Spotkanie odbyło się w kultowym budyn-
ku Port House w Antwerpii. Po stronie 
polskiej uczestnikami byli: przedstawiciele Ministerstwa Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej, 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Prezydent Portu Gdańsk, naukowcy uczelni łódzkich, przedstawiciele 
placówek dyplomatycznych oraz Przedstawicielstwa RP w UE. 

Podobnie jak w roku poprzednim projekt wzbudził ogromy entuzjazm i przyniósł konkretne efekty w 
nawiązaniu kontaktów partnerskich oraz projektów inwestycyjnych. Wspaniałe prezentacje uczestników 
promowały Polskę z jej najwyższymi standardami w przemyśle, nauce i ekonomii. 

Gala Dyktanda Polonijnego w krajach Beneluksu 

W sobotę 8 czerwca odbyła się uroczysta gala wieńcząca III edycję Dyktanda 
Polonijnego w Beneluksie. Zaproszono na nią wszystkich uczestników kon-
kursu, ale przede wszystkim jego laureatów wraz z rodzinami. 
Na uroczystości nie zabrakło tegorocznych zwycięzców z naszej szkoły. 

Byli to: 
• Hubert Cieślik – Pierwszy Wicemistrz Ortografii Polskiej (wiek 8-9 lat). 
• Julia Kwaka – Polonijny Mistrz Ortografii Polskiej (wiek 13-15 lat). 
• Alicja Nazarewicz – Pierwszy Wicemistrz Ortografii Polskiej (wiek 13-15 lat). 
• Nicole Borecki – Drugi Wicemistrz Ortografii Polskiej (wiek 13-15 lat). 
• Szymon Studziński – Polonijny Mistrz Ortografii Polskiej (wiek 15 -18 lat). 

Wszystkim uczniom i ich rodzicom życzymy wspaniałych, 
wesołych, beztroskich, ale przede wszystkim bezpiecznych waka-
cji. Wielu słonecznych dni spędzonych w towarzystwie rodziny 
i przyjaciół. Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych 
wrażeń i chwil. - Wasi Nauczyciele
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W przepięknych wnętrzach Ambasady RP w Hadze, przy owacji najbliższych i zgromadzonych gości, nasi 
Polonijni Mistrzowie Ortografii odbierali swoje zasłużone nagrody. 

Przypomnijmy, że o tytuł Polonijnego Mistrza Ortografii Polskiej konkurowali uczniowie z trzech państw 
– Belgii, Holandii i Luksemburga. Do udziału w Dyktandzie zgłosiło się łącznie 885 uczniów z ponad 20 
szkół. Liczby mówią same za siebie o konkurencji, jaką pokonali nasi znawcy ortograficznych reguł i in-
terpunkcyjnych pułapek. 

LAUREATOM RAZ JESZCZE GRATULUJEMY  

I ŻYCZYMY POWTÓRZENIA SUKCESU W KOLEJNEJ EDYCJI DYKTANDA! 

Szkolny Dzień Dziecka 
W sobotę 8 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka. Mimo niepogody za oknem, dzień ten 
był wyjątkowo ciepły, wesoły i przyjemny. 

To wszystko dzięki uprzejmości Rady Rodziców, rodziców naszych podopiecznych oraz nauczycieli, którzy 
zadbali o szczególny charakter tego dnia. Pani Ewa Kowalewska prowadziła wyjątkowo kreatywne, orygi-
nalne i popularne wśród dzieci warsztaty – pomogła im tworzyć własne pamiątkowe przypinki, które każdy 
z uczniów sam zaprojektował i zabrał ze sobą do domu. 

Rada Rodziców i współpracujący z nimi rodzice zadbali o zdrowe i pyszne 
przekąski: owoce i napoje, choć bezkonkurencyjne okazały się jednak 
przepyszne wielosmakowe lody. 

Z kolei animatorzy z gru-
py „Wesołe Animacje” 
tworzyli balonowe zwie-
rzątka, owady, kwiaty, 
pojazdy, zatem każde 
dziecko otrzymało uroczą 
balonową niespodziankę. 

Bez wątpienia ten dzień 
na długo pozostanie w 
naszej pamięci! 
Dziękujemy! 



Canada-Polish Museum, Heulendonk 21, 9991 Maldegem, Belgia
Telefon: +32 50 71 06 66

W każdą drugą niedzielę września na miejscowym Cmentarzu Wojennym organizowane są przez 
władze gminy Maldegem, z udziałem  Króla Belgów lub Jego przedstawiciela, delegacji państw 
alianckich i organizacji kombatanckich i pozarządowych,  uroczystości upamiętniające rocznicę 
wyzwolenia miasta Maldegem i sąsiednich miejscowości przez żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej i 
4. Kanadyjskiej Dywizji Pancernej.

Od 2018 r. uroczystość na cmentarzu, na którym znajdują się groby żołnierzy polskich i kanadyjskich,  
poprzedza 2-dniowy „Światowy Zlot Fanów Generała Maczka” („World General Maczek Fan 
Jamboree”),  jedno z wielu wydarzeń w ramach programu „Wyzwoleńczy Szlak 1. Polskiej Dywizji 
Pancernej Generała Maczka”. Uczestnicy zlotu rozlokowani są w namiotach na terenie miasteczka 
zlotowego utworzonego w pięknym parku przy Kanadyjsko-Polskim muzeum w Adegem.

W zamierzeniach organizatorów, „General Maczek Fan Jamboree” ma stać się wiodącą polską 
imprezą patriotyczna w Zachodniej Europie, promującą Polskę i upowszechniającą wybitną rolę, jaką 
odegrała 1. Dywizja Pancerna  w wyzwoleniu europejskich krajów spod okupacji faszystowskich 
Niemiec.

„Światowy Zlot Fanów Generała Maczka” to wydarzenie organizowane z myślą o Polakach,  którzy 
chcieliby zdobyć lub odświeżyć osobistą wiedzę o tych miejscach w Europie, w których ich dziadkowie 
odbierają każdego roku hołd miejscowej ludności, za przyniesioną im wolność.  Dotyczy to zwłaszcza 
Polaków zamieszkałych w krajach związanych z 1. Dywizją Pancerną: w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, 
Holandii i w Niemczech. Gospodarze oczekują też przyjazdu Polaków z Kraju, zarówno indywidualnych 
turystów, jak i zorganizowanych grup – szkolnych, harcerskich, senioralnych i innych. Zaproszenie do 
Zlotu dotyczy także tysięcy Polaków przebywających czasowo w tych krajach, w tym polskich 
Eurodeputowanych i pracowników instytucji unijnych w Brukseli.

Komandorem Zlotu jest Wojciech Romaniak, prezes Polskiej Grupy Rekonstrukcyjnej „Antwerpia”.
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dze gminy Maldegem, z udziałem  Króla Belgów lub Jego przedstawiciela, delegacji państw alianckich i 
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Od 2018 r. uroczystość na cmentarzu, na którym znajdują się groby żołnierzy polskich i kanadyjskich, po-
przedza 2-dniowy „Światowy Zlot Fanów Generała Maczka” („World General Maczek Fan Jamboree”),  
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 W zamierzeniach organizatorów, „General Maczek Fan Jamboree” ma stać się wiodącą polską imprezą 
patriotyczną w Zachodniej Europie, promującą Polskę i upowszechniającą wybitną rolę, jaką odegrała 1. 
Dywizja Pancerna  w wyzwoleniu europejskich krajów spod okupacji faszystowskich Niemiec. 
„Światowy Zlot Fanów Generała Maczka” to wydarzenie organizowane z myślą o Polakach,  którzy chcie-
liby zdobyć lub odświeżyć osobistą wiedzę o tych miejscach w Europie, w których ich dziadkowie odbie-
rają każdego roku hołd miejscowej ludności, za przyniesioną im wolność.  Dotyczy to zwłaszcza Polaków 
zamieszkałych w krajach związanych z 1. Dywizją Pancerną: w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii i w 
Niemczech. Gospodarze oczekują też przyjazdu Polaków z Kraju, zarówno indywidualnych turystów, jak i 
zorganizowanych grup – szkolnych, harcerskich, senioralnych i innych. Zaproszenie do Zlotu dotyczy także 
tysięcy Polaków przebywających czasowo w tych krajach, w tym polskich Eurodeputowanych i pracowni-
ków instytucji unijnych w Brukseli. 
Komandorem Zlotu jest Wojciech Romaniak, prezes Polskiej Grupy Rekonstrukcyjnej „Antwerpia”.

Wojciech Romaniak, Dyrektor Operacyjny Zlotu (Komandor Zlotu) 
Tel: +34 468/16.03.66, Deliestraat 48, 2490 Balen 

e-mail: info@rg1eppanc.be lub harnas0502@gmail.com
Facebook: @gruparekonstrukcyjna1Dpanc
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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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Czy w Belgii można czuć się 
bezpiecznie? 
Zanim zaczęłam pisać ten artykuł, zapytałam na Instagramie kilku mniej lub bar-
dziej przypadkowych Rodaków mieszkających/bywających w Belgii, jak oni widzą 
kwestię bezpieczeństwa w tym kraju i okazało się, że mają podobne zdanie jak ja. 
Oczywiście, każdy widzi te sprawy trochę inaczej, z trochę innej perspektywy na nie 
spogląda, ale ogólna odpowiedź brzmi „TAK”. 

Tak, w Belgii można czuć się bez-
piecznie! 

Tylko trzeba pamiętać, by: 

• nie pałętać się w nocy (ani za 
dnia) po dzielnicach i ulicach, 
gdzie chętnie dają w zęby, gwał-
cą i rabują, 

• uważać na swoje dzieci, 
• darzyć ludzi ograniczonym za-

ufaniem, 
• nosić kamizelkę odblaskową i 

kask, gdy się jedzie rowerem, 
• mieć ubezpieczenie zdrowotne, 

przeciwpożarowe, od kradzieży, 
powodzi, tornada… 

• najpierw myśleć, potem robić, 
• w ogóle myśleć. 

Pod tym względem Belgia nie róż-
ni się od Polski i innych krajów 
na całym świecie. WSZĘDZIE 
można dostać w zęby, zostać okra-
dzionym, zgwałconym, oplutym, 
wyśmianym, przejechanym przez 
pijanego kierowcę. Ale nie, wróć. 
To ostatnie jednak o wiele bardziej 
prawdopodobne jest w Polsce, niż 
gdzie indziej. Statystyki mówią sa-
me za siebie. 

W Belgii są miejsca, gdzie lepiej 
nie chodzić samemu nawet za 
dnia, o nocy nawet nie wspomi-
nam. Tak samo jak w Polsce i 
wszędzie indziej. 

Co nie zmienia faktu, że moje 
Młode, jak i reszta młodzieży bel-
gijskiej wszelakiej narodowości, 
dojeżdża do szkoły na rowerach, 
autobusami i pociągami. Nie boją 
się, ani ja się nie boję o nie. No 
dobra, boję się czasem, bo – tak 
samo jak wszędzie – w Belgii 
dzieci ulegają wypadkom: wywra-
cają się i łamią kończyny, zostają 
przejechane przez samochody i 
to częstokroć śmiertelnie. Jednak 
mimo wszystko chyba rzadziej niż 
w Polsce, szczególnie gdy wziąć 
pod uwagę zagęszczenie ludzi na 
metr kwadratowy, rowerzystów i 
samochodów na drogach. 

Moje Młode jeżdżą też samopas 
pociągami do dużego miasta na 
zakupy, kiedy tylko najdzie je na 
to ochota. Takie np. Mechelen to 
niemałe miasteczko – sprawdźcie 
sobie w Wikipedii, jak nie wierzy-
cie, ale ja po tym mieście łaziłam 

nocami i siedziałam na dworcu 
centralnym czekając na pociąg. 
Na ulicy o 22.00 widywałam spa-
cerujące babcie i dziadziusiów z 
pieskami, mamusie z wózkami, 
małolatów na rowerach, deskach, 
biegaczy itd. itp. Ludzie w każ-
dym wieku i każdej narodowości 
– Belgowie, Chińczycy, Polacy, 
Rosjanie, Rumuni, Marokańczycy, 
Kongijczycy i co tam sobie 
Państwo chcecie. 

Widywałam też sporo policjantów 
na rowerach, skuterach, i na ko-
niach. Wiem, że w tym, jak i wielu 
innych belgijskich miastach, pra-
wie wszędzie są kamery monito-
ringu. W takich miejscach jesteś 
bezpieczniejszy niż u siebie w sa-
lonie w domku pod Rzeszowem, 
w Kielcach czy w Łodzi. 

Jednak od znajomych wiem, że w 
Mechelen są dzielnice, gdzie bez 
kałacha lepiej się nie zapuszczać 
nawet za dnia. 

Moje Młode (i ja sama) chadzają 
też po nocy do lasu na spacero-
wanie i jakoś specjalnie o nie się 
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nie martwię. U nas jest bezpiecz-
nie, bo mieszkamy na wsi. Co nie 
znaczy, że nic się nikomu złego 
przytrafić nie może. Nikt nigdzie 
nie jest na 100% bezpieczny. Nawet 
w domu książka czy doniczka na 
łeb może spaść i ukatrupić. U 
nas zdarzają się często kradzieże, 
szczególnie rowerów, szczególnie 
na dworcach, no ale w Belgii to 
akurat jest sport narodowy – po-
noć w ciągu 3 minut ginie tu jeden 
rower. Ale to tylko rower. 

Jeżdżę też sama do stolicy – auto-
busami, pociągami, rowerem, au-
tem i jak dotąd żyję. Mieszkałam 
w Brukseli przez kilka miesięcy 
i tam też zdarzało mi się wieczo-
rami spacery z dziećmi urządzać 
i też czułam się w swojej okolicy 
bezpiecznie. Podkreślam – w swo-
jej okolicy! 

Jakoś nie wyobrażam sobie samot-
nych nocnych spacerów po takim 
np. Molenbeek, bo tam już za dnia 
jest niemiło. Co nie zmienia faktu, 
że sporo Polaków tam mieszka i 
to z dziećmi. Bo szkopuł w tym, 
że każdy z nas ma jakieś własne 
upodobania, poglądy i podejście 
do życia. Jeden lubi pomarańcze, 
drugi słodycze. 

Bruksela, Antwerpia, i wiele in-
nych miast, nie należy do bez-
piecznych, ale czyż inaczej jest w 
Polsce w dużych aglomeracjach? 
– Nie. 

Chyba wiem, co kryje się tak na-
prawdę za tym niewinnym pyta-

niem o bezpieczeństwo w Belgii. 
Sporo osób wprost o tym mówiło. 
Jedna z moich  Instagramowych 
rozmówczyń podsunęła mi powód 
tych obaw. 

Nie mam polskiej telewizji (w ogó-
le nie mam TV), nie czytam pol-
skich gazet, ani w ogóle nie inte-
resuję się za bardzo tym, co dzieje 
się w Polszy, (bo tu mam się czym 
interesować) ale czasami mnie 
słuchy dolatują, że polskie media 
sieją panikę i straszą Rodaków za-
granicą, falą emigracji i Arabami 
(jednocześnie rząd rozdaje prezen-
ty), bo przecież Polacy mają maso-
wo wracać do tej zielonej wyspy. 

My tu w zagranicy ciągle twierdzi-
my, że chyba po resztę rzeczy i psa, 
a nieustające maile do mnie od wy-
jeżdżających do Belgii Rodaków 
to potwierdzają. „Zagranica 
jest straszna i zła, nie jedźcie 
tam, do tego bezbożnego kraju, 
gdzie Araby się wysadzają…”.  
 
Teraz sprawdźcie w statystykach, 
ile osób zginęło w zamachach 
w ostatnich latach, a ile w tym 
samym czasie w Polsce na dro-
gach, ilu ludzi zamordowali pi-
jani Polacy za kierownicą (i nie 
tylko) we Wszystkich Świętych i 
w długie weekendy. Potem sami 
oceńcie, gdzie jest statystycznie 
bezpiecznie. 

Mieszkałam w PL 35 lat i nie po-
znałam przez ten czas ani jednego 
Araba, ani jednego czarnego, ani 
jednego brązowego, ani jednego 
żółtego człowieka. Pamiętam jed-
nak dokładnie, jak i mnie straszo-
no Arabami, Cyganami itd. Arab, 
Chińczyk czy Żyd nie może być do-
bry – mówiła moja babcia, gdy by-
łam jeszcze dziewczynką – bo oni 
mają innego boga, bo żyją wedle 
innego prawa, innych zwyczajów, 
czyli są źli i straszni, bo są inni. 
Dziś jestem dużą dziewczynką i 

wiem, że to był jeden wielki wy-
mysł mojej babci. 

Dziś wydaje mi się to śmieszne, 
ale tak naprawdę to śmieszne nie 
było, ani nie jest. To jest tragicz-
ne, bo okazuje się, że od czasu, 
jak byłam małą dziewczynką, za 
wiele się w poglądach i wiedzy 
Polaków o świecie nie zmieniło… 
 
A dziś mamy Internet, mnóstwo 
książek, w których można znaleźć 
bardzo wiele informacji o innych 
narodach, kulturach, krajach… 
na każdy prawie temat. Mamy 
mnóstwo Polaków za granicami, 
a wielu z nich prowadzi fantastycz-
ne blogi, vlogi i inne relacje z ob-
cego świata. 

Wielu ludzi podróżuje i opowiada 
o tym w necie. Piszą też książki. 
Warto czasem wyłączyć telewizję 
i sięgnąć po książkę czy ciekawe-
go bloga podróżniczego, i zacząć 
samodzielnie myśleć. To nie boli. 
Serio! 

Cieszę się, że jednak czasem lu-
dzie pytają. Nie uważam siebie 
za niewiadomokogo, ale nawet 
ja mogę coś powiedzieć na temat 
tych obcych, bo spotykam ich tu 
na każdym kroku. 

Ludzie, zapewniam Was, że Arab, 
Żyd, Chińczyk, Belg, Niemiec, 
Anglik to taki sam człek jak Wy. 
Oczywiście „obcy” mogą mieć 
inne poglądy niż wy, mogą mieć 
inny kolor niż wy, mówić innym 
językiem - choć tu już możecie 
się czasem zdziwić; jedna znajo-
ma Belgijka mówi doskonale po 
rosyjsku a 2 lata uczyła się też 
polskiego, bo ma polskie kum-
pele. Znam też Hindusa, któ-
ry chodził na kurs polskiego…  

Wierzą też często w co innego, ale 
ciągle przede wszystkim są ludź-
mi, czyli jedni będą dla Was mili, 



36 Antwerpia po polsku lipiec-sierpień  2019

drudzy z chęcią by Was utopili w 
łyżce wody, jedni będą Was szano-
wać, inni Wami gardzić, jedni z 
Wami chętnie porozmawiają, dru-
dzy odwrócą się do Was plecami. 

Znam osobiście kilku Muzuł-
manów. Można rzec, że z niektó-
rymi się przyjaźnię, a nasze dzieci 
bawią się razem. Znam osobiście 
rodzinę uchodźców z Syrii – fajni, 
przyjaźni, weseli i pracowici lu-
dzie, co więcej, poznaliśmy się na 
szkolnej imprezie, bo oni tak samo 
jak i my udzielają się w tutejszej 
Radzie Rodziców. 

Belgów znam jeszcze więcej, bo 
tylko z nimi praktycznie się zada-
ję. Nie mam za wielu rodaków w 
sąsiedztwie, ani nie mam czasu 
na przyjaźnie. Wszyscy jesteśmy 
tylko ludźmi, a człowiek to bynaj-
mniej nie jest cud natury i naj-
doskonalsza istota, jak niektórzy 
próbują Wam zapewne wmawiać. 
Raczej wprost przeciwnie… 

Teraz do tego garnca miodu trzeba 
dodać łyżkę dziegciu, bo nic nie 
jest nigdy tylko czarne ani tylko 
białe. Są jeszcze inne kolory, od-
cienie i szarości, i wszystkie naraz 
wypełniają świat. 

Dodam tu zatem uczciwie, iż – 
MOIM ZDANIEM – niekończąca 
się fala emigracji ma wielki wpływ 
na zmniejszenie bezpieczeństwa 
w Europie, a może być tylko go-
rzej, jeżeli polityka rządów się nie 
zmieni. Bynajmniej nie dlatego, że 
„Arab jest zły”, ale dlatego, że np. 
nie można przesiedlić całej Afryki 
do Europy bez poważnych konse-
kwencji moralnych, ekonomicz-
nych i społecznych. 

Nie można bez ograniczeń mie-
szać ze sobą ludzi różnych kultur 
i religii, nie można pozwalać na 
nadmierną tolerancję dla wybra-
nych grup i tolerancję nietoleran-

cji oraz temu podobne zagrywki, 
które dzieją się na naszych oczach 
i które faktycznie zmniejszają na-
sze bezpieczeństwo. 

I ja to widzę, bo jestem doskonałym 
obserwatorem. Przez ZALEDWIE 
sześć lat, które tu mieszkamy, na-
sza okolica zmieniła się bardzo i to 
bynajmniej nie na korzyść. Zatem 
można mieć obawy co do przyszło-
ści Europy i całego świata, a co za 
tym idzie bezpieczeństwa, bo to, co 
się dzieje, już dawno przekroczyło 
granice normalności (mojej nor-
malności, bo normalność każdy 
ma swoją). 
Mam farta mieszkać na wio-
sce, która jest rzut beretem od 
Brukseli i widzę wyraźnie, że 
szczury już uciekają z tonącego 
okrętu. Dodam, że wielu naszych 
belgijskich znajomych jest podob-
nego zdania! 

Moi sąsiedzi i znajomi opowiadają, 
że kiedyś bardzo chętnie jeździli 
do stolicy na zakupy, do pracy, do 
kina, restauracji itd. Dziś wielu 
zwyczajnie się boi albo po prostu 
czuje się w tym mieście niefajnie. 
Miasto zmienia się. Powoli staje się 
niebelgijskie. Blisko 1/4 mieszkań-
ców stanowią dziś Muzułmanie, co 
widać, słychać i czuć. 

Reszta to mieszanina ludzi z ca-
łego świata z najróżniejszym ba-
gażem doświadczeń życiowych i 
najdziwniejszych przekonań. Istna 
wieża Babel. Tam już w wielu miej-
scach panują obce, niebelgijskie 
zasady, religia i prawo. Tam już 
Belg czy Polak musi się dostoso-
wywać i nie jest już mile widziany. 
Tolerancja to w tych dzielnicach 
jakiś egzotyczny robak, którego 
się rozdeptuje. 

Tak dzieje się zawsze, gdy pozwoli 
się jakiejś grupie lub grupom na 
ustępstwa i odstępstwa od nor-
my, na nieprzestrzeganie prawa 

i norm społecznych. To się tak 
samo tyczy „naszych” jak „kolo-
rowych”, czy wszystkich innych. 
Ludzi trza trzymać mocno za pysk, 
inaczej się to nie potrafi właściwie 
zachowywać. Jak każdy może za-
chowywać się po swojemu, to 
zawsze dochodzi do mordobicia. 
Nie trza być wykształconym, by to 
wiedzieć. 
W Brukseli robi się coraz większy 
bałagan. Tu i ówdzie zaczyna pa-
nować kompletna anarchia albo 
rządy „obcych”, którzy bynajmniej 
obcymi nie są, bo tu się urodzili 
i wychowali. Są dzielnice, gdzie 
policja boi się chodzić. Na ulicach 
coraz więcej bezdomnych i żebra-
ków. Całe parki, dworce i place 
zabaw zajęte są przez uchodźców, 
którzy kąpią się w fontannach, 
kradną, żebrzą i są agresywni (kto 
by nie był, jak by musiał spać na 
ulicy i nie miał co jeść). 

Różnica pomiędzy dziś a pięć lat 
temu jest niesamowita. Trzy lata 
temu wysiadałam z autobusu na 
Noordzie (Dworzec Północny) i 
czułam się tam swobodnie, bez-
piecznie. Zdarzało mi się tam by-
wać wieczorem i też był spokój. Po 
zamachu nawet było bezpieczniej 
niż teraz, o wiele bezpieczniej! 

Dziś bym tam nie poszła. Pełno 
bezdomnych, którzy zaczepiają 
ludzi i… śmierdzą. Zaczęto tam 
ponoć „sprzątać”, ale nie wyślą 
przecież tych ludzi w kosmos, 
ani nie zastrzelą. Wątpię, by było 
możliwe udzielenie wszystkim 
pomocy, bo – jak już wielokrotnie 
mówiłam – z pustego i Salomon 
nie naleje, a całej Afryki, Europy 
Wschodniej i Azji nie da się prze-
siedlić do Europy. 

Dlatego każdy, kto jest uczciwy, 
kto chce normalnie żyć, pracować 
i mieszkać w normalnych, bez-
piecznych warunkach, to ze stoli-
cy ucieka. Jest jeszcze w Brukseli 
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sporo dobrych dzielnic, gdzie 
można spokojnie żyć, ale jak tak 
dalej pójdzie, to za następne sześć 
lat już nie będzie… Podejrzewam, 
że w innych dużych miastach też 
te niekorzystne zmiany widać. 

A wtedy i u nas tak będzie. 
Właściwie to już jest! Bo miasto-
we niestety nie bardzo potrafią 
się zachować na wsi. Co wi-
dać, słychać i czuć. Miastowe 
są nauczone, że śmieci moż-
na wywalić na ulicę, bo ktoś 
posprząta (bo tak się robi w 
Brukseli!). Tymczasem u nas 
na wsi prawo nakazuje same-
mu wywozić niektóre śmieci 
do parku kontenerowego, a 
zwyczaj każde ogarniać te-
ren przed swoim domem. Jak 
ktoś rzuci papierek, to się go 
podnosi i zabiera do swojego 
kosza. A miastowy nie dość, że 
sam rzuci papierkiem, to jeszcze 
nie posprząta po swoim psie. Obcy 
nie wywozi śmieci do parku kon-
tenerowego – on wyrzuca na łąkę 
albo pod lasem koło drogi. 

Poza tym niedawno pisali w ga-
zecie, że na jednym z fajniejszych 
placów zabaw w gminie lepiej już 
się nie bawić, bo „młodzież” ze 
stolicy handluje tam narkotykami, 
zaczepiają dzieci i kradną. 

Nasza gmina to jeszcze wieś, ale 
już coraz bardziej przypomina 
miasto i niedługo nie będzie już tu 
bezpiecznie. Nie jest to tylko moja 
opinia, ale także wielu tubylców, 
Belgów. 

Jednakowoż póki co nie boję się 
tu mieszkać z dziećmi. Nie boję się 
„obcych”. Ba, ja uwielbiam się z 
nimi poznawać i zaprzyjaźniać. 
Tylko w ten sposób dowiem się, 
jacy są naprawdę, bo na pewno nie 
dowiem się tego z mediów, które 
mówią tylko to, na co im rząd (taki 
czy inny) pozwala. 

Nie dowiem się też tego od innych 
Polaków, którzy potrafią tylko na 
wszystko co belgijskie i „obce”  
narzekać i wszystko krytykować, 
dla których każdy nie-Polak to zło. 
A zapytaj takiego, ilu Belgów zna 
osobiście? Ilu Marokańczyków, 
Portugalczyków, Kongijczyków? 
Ani jednego, „bo Arab jest głu-
pi, bo Belg to nierób…”. Powiem 

szczerze, że czasem (…) mi się 
chce, jak słyszę opinie „naszych”, 
którzy latami powtarzają tylko to, 
co usłyszeli 30 lat temu od babci, 
sąsiada czy kogoś innego w Polsce.  
 
Wkurzam się, bo nie mogę pojąć, 
jak można żyć 5, 10, 15 lat pośród 
tych wszystkich ludzi z całego 
świata i trzymać się tylko i wyłącz-
nie z innymi Polakami, narzekać 
na wszystko co belgijskie, arab-
skie, chińskie podczas gdy nawet 
jednego „obcego” dobrze się nie 
poznało. 
To już nawet nie jest śmieszne. To 
jest wkurzające, bo ci rodacy jadą 
potem do Ojczyzny i opowiadają 
tam głupoty, a kolejni te głupoty 
tu przywożą albo karmią nimi 
wyjeżdżających, którzy potem wy-
jeżdżają pełni strachu przed złym 
Belgiem czy Arabem mordercą i 
gwałcicielem. Jeżu Kolczasty! 

Uwaga, jeżdżę też mimo wszyst-
ko do najniebezpieczniejszego, 
moim zdaniem, miejsca, czyli 
do Brukseli. Ba, ja lubię zwie-

dzać to miasto. Ono jest piękne, 
fantastyczne, niesamowite i ma 
fascynującą historię. Nie muszę 
kochać wszystkich mieszkań-
ców. Wolno mi nawet niektórych 
nienawidzić czy się ich bać, bo 
wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. 
Nie zamierzam jednak nikogo pro-
wokować ani pchać się tam, gdzie 
nie jestem mile widziana i gdzie 

mogę dostać po mordzie.  
Belgia różni się od Polski 
pod wieloma względami. 
Jednak najważniejsze to 
zrozumieć i pogodzić się 
z faktem, że w Belgii ży-
je się po belgijsku, a po 
polsku żyje się w Polsce.  
 
…ale gdybym była pospoli-
tą Grażyną, lubiącą straszyć 
swoich ziomków, to sfoto-
grafowałabym tylko śmie-
ci, bezdomnych, żebraków, 

ciemne i brudne ulice, płaczące 
dzieci i temu podobne obrazki, 
a potem pokazywałabym te zdję-
cia wszystkim i opowiadała, jaka 
ta Belgia jest straszna, brudna, 
przerażająca. Każdy widzi, co chce 
widzieć i słyszy, co chce słyszeć. 
 
Świat zmienia się na naszych 
oczach. Zmienia bardzo szybko i 
nikt tych zmian nie zatrzyma. Co 
więcej, emigracje ludzi to tylko je-
den z problemów. Ja osobiście bar-
dziej martwiłabym się postępami 
w genetyce, technice i nauce, bo to 
może być dopiero niebezpieczne, 
gdy wymknie się spod kontroli (o 
ile już się nie wymknęło), albo gdy 
ktoś niezbyt fajny nad tym kontro-
lę sprawował będzie… 

Inne moje przemyślenia  
i obserwacje poczynione na 
belgijskiej ziemi znajdziecie 
na blogu: belgianasznowy-
dom.blogspot.be i w dalszych 
numerach “Antwerpii po 
polsku“.

Magdalena B-P
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 Róbmy swoje w swoim tempie 
Nie pomnę i nie zliczę, ile to razy osoby siedzące w moim gabinecie opowiadają, jak 
często niewielkie i zupełnie nieznaczące zdarzenia powodują u nich natychmiasto-
we podwyższenie adrenaliny. Jak osoby te się wściekają, denerwują i dręczą czasem 
kilka dni wspomnieniem ciasnoty w tramwaju, sprzeczki z mężem, czy przepychan-
ki słownej w sklepowej kolejce. Stres nasz codzienny w niewidzialny, acz skuteczny 
sposób wyciska z nas ostatnie soki. Stres z powodu nadmiaru wszystkiego można by 
rzec. Taka jest rzeczywistość znakomitej większości z nas. 

Współczesny świat dostarcza nam 
bowiem tyleż samo radości co po-
wodów do stresu i znerwicowania. 
O tym, że jesteśmy przebodźcowa-
ni czy też inaczej mówiąc przesty-
mulowani, głośno się mówi nie od 
dziś. Przebodźcowani, czyli nad-
miernie umysłowo przeciążeni 
zdarzeniami i bodźcami ze świata 
zewnętrznego. News prześciga ko-
lejny news. YouTube, Facebook, 
Instagram, Tinder, internetowe 
serwisy informacyjne, portale 
społecznościowe, telewizja, radio 
i wiele innych, prześcigają się w 
zalewaniu nas całą masą wiado-
mości. 

Dziś ciekawie jest wszędzie. 
Wszędzie coś się dzieje. I zawsze. 
Dwadzieścia cztery godziny na 
dobę. Tylko my jacyś tacy coraz 
bardziej markotni i zmęczeni ży-
ciem. A przecież niby tak fajnie, 
tak dużo i na bogato. No właśnie… 
może trochę za dużo. I za szybko. 
I zbyt intensywnie. 

Przeciętny człowiek każdego dnia 
wchłania 34 gigabajty danych. Jest 
to odpowiednik stu tysięcy słów. 
Sto tysięcy słów jednego dnia. 
Artykuł, który właśnie teraz 
Państwo czytają zawiera oko-
ło tysiąca słów. Czyli 
trzeba do niego do-
dać jeszcze dziewięć-
dziesiąt dziewięć tysię-
cy podobnych artykułów. 
Jednego dnia. Każdego 
dnia. Brzmi naprawdę 
przerażająco. 

No a gdzie cała reszta innych bodź-
ców? Słuchowych, wzrokowych, 
kinestetycznych? Ilość wszelkiego 
autoramentu stymulatorów i in-
formacji, które codziennie przez 
siebie przepuszczamy, zaczyna 
przekraczać możliwości adapta-
cyjne ludzkiego organizmu. Nasze 
mózgi są wprost przeładowane 
danymi. 

A co się dzieje z takim nadmiernie 
przeciążonym umysłem? Dzieją 
się poważne zaburzenia równo-
wagi emocjonalnej, psychiczne 
spustoszenie: depresja, apatia, bez-
senność, nerwica, stany lękowe, 
dolegliwości somatyczne, a także 
wypalenie, agresja, wyczerpanie 
energetyczne i intelektualne. 

Czyli dzieje nam się wszystko, co 
złe. Można by powiedzieć, że w 
pewnym sensie od tej ogromnej 
ilości bodźców przepalają nam się 

zwoje na łączach. I jeśli dla każ-
dego człowieka najważniejszym w 
życiu jest bycie szczęśliwym, to z 
pewnością szczęścia nie znajdzie-
my w nadmiarze. 

Wymarzonym stanem dla naszego 
organizmu jest utrzymywanie ho-
meostazy, czyli odpowiedniego po-
ziomu ciśnienia tętniczego, tempe-
ratury ciała, płynów ustrojowych 
itp. Tylko czy jest to w dzisiejszym 
świecie jeszcze w ogóle możliwe, 
kiedy co chwilę ktoś lub coś wła-
śnie podnosi nam ciśnienie? W 
sytuacji, kiedy jesteśmy przesty-
mulowani, a przestymulowani 
bywamy praktycznie wszyscy, 
zaczyna nam doskwierać ciągły 
niepokój rozlewający się po całym 
organizmie. Niepokój bez żadnego 
wiadomego powodu. 

Nadmierne napięcie i uwalniany 
kortyzol, nadekspresja dopaminy 
i adrenaliny powodują, że coraz 
trudniej jest nam wyciszyć umysł 
i organizm. I zajmuje to coraz wię-
cej naszego czasu i energii. 

Coraz trudniej nam 
zasypiać albo prze-
spać całą noc w peł-
nym cyklu. Siada 
nam wyraźnie kon-

centracja, pa-
mięć, umie-

j ę t n o ś ć 
dokony -

w a n i a 
syntezy 
i analizy. 
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Wyhamowanie w takich wypad-
kach przypomina próbę zatrzy-
mania rękoma rozpędzonej cię-
żarówki. 

A człowiek, aby przeżyć i zacho-
wać przez całe życie względną rów-
nowagę psychiczną, potrzebuje – i 
tu jest pewien paradoks – równo-
wagi przeżyć i stabilnego rozwoju 
nastroju bez wielkich ekscytacji. 
Każdy silny bodziec zaburza bo-
wiem homeostazę biochemiczną 
człowieka, tak samo jak ingeren-
cja narkotyku. Gdy taki stan wie-
lokrotnie powtarzany się utrwala, 
zaczyna następować powolna de-
gradacja systemu nerwowego. 

Przyjdzie nam zatem zapłacić 
bardzo wysoką cenę za zalew in-
fo-masy, czy też bardziej info-śmie-
ci. Umysł, przytłoczony bowiem 
nadmiarem informacji, których 
nie jest w stanie przeanalizować, 
przechodzi w stan awaryjny i dra-
stycznie skraca obieg informacji. 

Odłączony zostaje najmłodszy 
ewolucyjnie płat przedczołowy, 
który odpowiada za wszystkie te 
cechy, które czynią z nas istoty 
humanitarne i współodczuwające, 
czyli zaczyna nam zanikać empa-
tia, altruizm, poczucie sprawiedli-
wości. Rezultaty tego są przeraża-
jące, bo człowiek w takim stanie 
obojętnieje na wszystko, co nie 
dotyczy go osobiście. 

Można zatem powiedzieć, że sys-
tematyczne przebodźcowanie w 
pewnym sensie nas odczłowiecza, 
prowadzi do cywilizacyjnego i ewo-
lucyjnego cofnięcia się człowieka 
jako gatunku. Wysysa nas z ludz-
kich uczuć i odruchów. Ot, para-
doks naszych czasów. Okazuje się, 
że dla naszego zdrowia psychicz-
nego wręcz zbawienne są pustka, 
nuda i okresowa monotonia, jak-
kolwiek nudno by to, co piszę, nie 
zabrzmiało. 

Jak się jednak z tej 
gmatwaniny wyzwolić, 
skoro wielu ludzi żyje w 
przeświadczeniu, że świat to 
miejsce nieustannej walki 
i rywalizacji? Zaciskamy 
zatem zęby, pobieramy 
jeszcze więcej infor-
macji, danych, po-
rad, podpowiedzi, 
wskazówek, przywdzie-
wamy marsową minę i tak 
uzbrojeni ruszamy do boju. 

A może by tak inaczej? Pozwolić 
odpuścić? Zamknąć oczy i posie-
dzieć w ciszy godzinę? A może 
by tak po prostu pobyć tu i teraz? 
Skupić się tylko i wyłącznie na 
swoim umyśle i ciele. Zobaczyć, 
co do nas przyjdzie. I co odejdzie. 
Może zamiast nieustannego kon-
taktowania się z całym światem 
(co przecież tak naprawdę jest 
wielką ułudą) skontaktujemy się 
najpierw z samym sobą? Taki 
kontakt wymaga jednak pełnego 
zaufania do siebie, a tego wie-
lu z nas brakuje. Stąd ten hałas 
wszechobecny. Hałas pełniący ro-
lę zagłuszacza i dystraktora. Hałas 
informacyjny, hałas sytuacyjny. 

Bycie w kontakcie ze sobą, w har-
monii ducha i ciała, w kontakcie 
ze swoimi pragnieniami i potrze-
bami, wymaga skupienia i ciszy. 
Ciszy, której wiele osób panicznie 
wręcz się obawia. Głęboki kontakt 
ze swoim wnę-
trzem, zaufanie 
do siebie same-
go sprawia, że 
przyjmujemy, 
iż wszystko, 
co nas spoty-
ka, ma głęboki 
sens, że otwie-
ra nas na nowe 
doświadczenie, 
które staje się 
naszym udzia-
łem. 

Ufać, to 
pozwalać, by 
sprawy toczyły się swo-
im biegiem i w swoim tempie. 
Ufać, to płynąć z nurtem rzeki, a 
nie z nim walczyć, bo jest to wal-
ka skazana na niepowodzenie. 
Frustrująca i wyniszczająca. 

Nie zaśmiecajmy swego umysłu 
ponad miarę. Nie przyjmujmy bez-
refl eksyjnie wszystkiego, co ser-
wuje nam zewnętrzny świat. Nie 
nadawajmy sprawom zbyt dużej 
wagi, nie komplikujmy. Zamiast 
tego starajmy się nasze życie 
upraszczać tak bardzo, jak tylko 
jest to możliwe. Wziąć głęboki od-
dech, rozluźnić się, uśmiechnąć. 
Taka postawa z pewnością poma-
ga zrzucić z siebie niepotrzebne 
ciężary i uwierzyć, że wszystko jest 
takim, jakim być powinno. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog 
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Wszyscy mamy traumę, czyli skąd 
się biorą nasze problemy? Część 1 
Trauma ma wiele odmian i jestem zdania, że jakaś jej forma jest w każdym z nas. 
Skąd tak naprawdę bierze się trauma i jak możemy zapobiec jej powstawaniu? 

Nie mogę wyjść z podziwu, jak wie-
le tego, co się dzieje w naszym co-
dziennym życiu, ma swoje źródło 
w przeszłości. 

Oczywiście zawsze wiedziałem, jak 
ważne w rozwoju emocjonalnym 
dziecka jest dzieciństwo i  zdaję 
sobie sprawę z tego, że nie odkry-
wam tym Ameryki. Mam jednak 
wrażenie, że  stosunkowo mała 
część społeczeństwa jest świado-
ma, jak duża część tego, kim je-
steśmy dzisiaj, jest bezpośrednim 
efektem dziesiątek wydarzeń i sy-
tuacji, których doświadczyliśmy 
kiedyś.
Myślę też, że  wielu z  nas żyje 
w  przekonaniu „trauma mnie 
nie dotyczy”, co w większości sy-
tuacji jest myśleniem błędnym 
i  zniechęcającym do  spojrzenia 
z ciekawością w swoją przeszłość. 

W moim gabinecie wielokrotnie 
spotykałem się z sytuacją, w któ-
rej ludzie niemający historii do-

tkliwej czy  ciężkiej traumy do-
cierali do mogłoby się wydawać 
prostych i  niewiele znaczących 
wydarzeń z  dzieciństwa, które 
pozostawiały po  sobie wyraźny 
ślad w psychice. Każdy taki ślad, 
będąc niezagojoną raną emocjo-
nalną, wpływa na nas nawet wte-
dy, gdy już dawno zapomnieliśmy 
o trudnej sytuacji (w przypadku, 
gdy doświadczyliśmy traumy jako 
płód lub niemowlę, pomimo bra-
ku wspomnienia w formie obrazu 
czy zwięzłej narracji na temat tego, 
co się wydarzyło, nasze ciało do-
skonale pamięta emocje związane 
z danym wydarzeniem). 

Gdy zacząłem tego doświadczać 
również podczas mojej  własnej 
terapii, nie mogłem przejść obok 
tego obojętnie. Ku mojemu zasko-
czeniu najróżniejsze trudności 
w życiu teraźniejszym – perfekcjo-
nizm, pracoholizm, nieśmiałość – 
miały swoje źródło w sytuacjach, 
których nie nazwałbym „trauma-

tycznymi” i o których już dawno 
temu zapomniałem. 

• Podczas jednej z sesji przypo-
mniałem sobie sytuację, w któ-
rej dostałem niemały ochrzan 
od  taty, bo podpaliłem wysu-
szoną trawę u sąsiada, gdy ba-
wiłem się w ogrodzie (ogień roz-
przestrzenił się w kilkanaście 
sekund i pożar domu sąsiada 
był całkiem blisko). 

• Innym razem dotarłem do wspo-
mnienia, w którym wróciłem 
ze  szkoły z  “4” po  sprawdzia-
nie z matematyki i  jedyne, co 
usłyszałem to „dlaczego nie 5?”. 
Zrodziło się wtedy we  mnie 
uczucie bycia wciąż „niewystar-
czająco dobrym”. 

• Dobrze pamiętam też moment, 
w którym sięgnąłem po wspo-
mnienie jednego z pierwszych 
wakacyjnych obozów, na któ-
rym wręcz umierałem z  tęsk-
noty i  poczucia samotności, 
gdy  wylądowałem w  pokoju 
z  chłopakami, którzy  mnie 
nie polubili i przy których czu-
łem się „inny”. 

• Odkryłem też w  sobie wspo-
mnienie ze szkoły podstawowej, 
w którym jeden z moich „kole-
gów” wymyślił na mnie nieprzy-
jemne przezwisko, z którego 
głośno korzystał, gdy tylko miał 
taką okazję. 

I choć moi rodzice mieli w sobie 
mnóstwo miłości i uważam, że zro-
bili cudowną robotę w wychowy-
waniu mnie (za co będę wdzięczny 
do końca życia), nie byli w stanie 
uniknąć sytuacji, które pozostawiły 
w mojej psychice trwały ślad na la-
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ta. Czasami dlatego, że nie mieli 
zielonego pojęcia, że coś odbiorę 
w taki, a nie inny sposób, a czasa-
mi dlatego, że po prostu nie było 
ich cały czas przy mnie. Każde 
dziecko przeżywa stresujące chwi-
le od czasu do czasu i choćbyśmy 
nie wiem jak bardzo chcieli uchro-
nić przed  tym nasze pociechy, 
nie mamy na to wpływu. 

Jak powstaje trauma? 
Zrozumienie tego, że  traumy 
nie  da się uniknąć, jest ważne 
niezależnie od tego, czy patrzymy 
na to z perspektywy dziecka, z per-
spektywy rodzica wychowującego 
dzieci, czy z perspektywy dorosłe-
go, który nosi w sobie emocjonal-
ne rany. Dotyczy to każdego z nas. 

Dobra wiadomość jest taka, 
że  gdy  zrozumiemy, czym jest 
i jak naprawdę tworzy się trauma, 
nie będziemy wcale mieli potrze-
by takich sytuacji za wszelką cenę 
unikać – ponieważ to nie wydarze-
nie, ale to, co się po nim dzieje, 
ma kluczowy wpływ na powstanie 
emocjonalnej rany. 

Większość ludzi myśli, że mecha-
nizm jest prosty: doświadczasz 
czegoś trudnego, raniącego, 
traumatycznego w dzieciństwie, 
i pozostawia to po sobie swój ślad. 
Ślad, który towarzyszy Ci mniej 
lub bardziej w codziennym życiu. 

Okazuje się, że  nie  do  końca 
tak jest. Samo traumatyczne lub 
po  prostu trudne doświadcze-
nie nie jest powodem, dla które-
go  zmagamy się z  uciążliwymi 
emocjami w dorosłym życiu. 

Tak naprawdę to sposób, w jaki 
radzimy sobie z tym doświadcze-
niem już po fakcie, ma najwięk-
sze znaczenie. 

Wyobraźmy sobie dwa scena-
riusze. Adam i  Artur to  dwójka 

wymyślonych przeze mnie 
dzieci w wieku 12 lat, które 
znalazły się w  identycznej 
sytuacji. Każdy w swojej cza-
soprzestrzeni, budzi się w no-
cy i słyszy kłótnię rodziców. 
Pełen strachu, idzie zobaczyć, 
co się dzieje. Zagląda w szpa-
rę w drzwiach do sypialni ro-
dziców i widzi, jak tata uderza 
matkę i wyzywa ją okropnymi 
przekleństwami. 

Adam
Adam, przerażony, z płaczem ucie-
ka do swojego pokoju. Po jakimś 
czasie, gdy już jest to dla niej moż-
liwe, mama do niego przychodzi, 
przytula go, tłumaczy mu co się 
stało, przyjmuje jego emocje i po-
zwala mu się wypłakać. Daje mu 
swoją opiekę i swoje ciepło, choć 
jej samej nie jest łatwo z tym, co 
się wydarzyło. Adam ma możli-
wość „przetrawienia” i zintegro-
wania trudnego doświadczenia. 
Po jakimś czasie uspokaja się. Ma 
w sobie zrozumienie i jest w stanie 
nadać sens swoim emocjom. 

Artur 
Artur, również przerażony, też 
z płaczem ucieka do swojego po-
koju. Gdy mama do niego przycho-
dzi, neguje całą sytuację – mówi, 
że nic się nie stało. Powtarza, że-
by nie płakał, bo nie ma do tego 
powodów. Że ma się natychmiast 
uspokoić i  nie  zachowywać się 
jak dziecko. Każe mu w ten spo-
sób wyprzeć wszystko to, co ono 
teraz czuje. Zanegować emocje, 
które się w nim pojawiły. Efektem 
tego jest zamrożenie emocji w cie-
le – zamknięcie ich w  piwnicy 
podświadomości, gdzie przez na-
stępne lata będą dawały o sobie 
znać. Artur nie rozumie, co się wy-
darzyło i nie jest w stanie nadać 
tej sytuacji sensu. 

W przypadku Adama nie ma mo-
wy o doświadczeniu, które będzie 

wpływać na  niego w  dorosłym 
życiu (oczywiście może wpływać 
na jego przekonania, ale ta kon-
kretna sytuacja nie stworzy głębo-
kiego, niewyleczonego zranienia). 

W przypadku Artura mamy do czy-
nienia z traumą – i choć z perspek-
tywy dorosłego możemy pomyśleć 
– są gorsze rzeczy, których może 
doświadczyć dziecko – dla niego, 
w jego świecie, takie wydarzenie 
jest czymś przerażającym. Jeśli 
nie będzie mogło zaakceptować 
swoich emocji, wyrazić ich, dać im 
odpowiedniej przestrzeni – będzie 
to coś, z czym zostanie na lata. 

Podobnie może być w  sytuacji, 
w której nastolatka zostanie bole-
śnie zostawiona przez chłopaka, 
z którym chodziła przez ostatnie 
kilka miesięcy (i który zdecydował 
się na wejście w bliższą relację z jej 
koleżanką). Łatwo sobie wyobra-
zić scenariusz, w którym rodzice, 
słysząc to, z lekkim uśmiechem 
na twarzy zlekceważą emocje swo-
jej córki, podsumowując to zda-
niem w stylu „Ach ta młodzieńcza 
miłość. Wszystko dopiero przed to-
bą, nie przejmuj się czymś takim”. 
Dla dziewczyny, dla której właśnie 
cały świat się zawalił, takie niewy-
słuchanie i niezrozumienie może 
przyczynić się do tego, że uczucie 
odrzucenia zostanie w niej na dłu-
gie lata, głęboko zakopane w pod-
świadomości. 

Jak to  możliwe, że  wszystkie te 
emocje zamrażają się w naszym 
ciele na tak długo? Trauma jest 
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energią, która w momencie trud-
nego przeżycia została zmobilizo-
wana w naszym ciele, aby pomóc 
nam przetrwać. Jeśli nie została 
odpowiednio rozładowana od razu 
po stresującym wydarzeniu, zosta-
nie uwięziona w naszym organi-
zmie, szukając swojego ujścia. 

Wychowanie bez traumy 
nie jest możliwe 
Gdy patrzymy na traumę trochę 
szerzej niż tylko jako te najbardziej 
dotkliwe, tragiczne doświadcze-
nia (takie jak śmierć rodziców, 
gwałt, trudne rozstanie), musimy 
przyznać się przed sobą – przyczy-
nianie się rodziców do tworzenia 
się mniejszych lub większych 
zranień w dziecięcej psychice jest 
NIEUNIKNIONE. Nie da się wy-
chować dziecka, które nie będzie 
trzymało w sobie jakiegoś rodzaju 
traumy (tak samo, jak nie da się 
uniknąć tego, że dziecko od cza-
su do czasu wróci do domu z bo-
lesnym siniakiem na swoim ciele). 

Nie  zdziwiłbym się, gdyby  wła-
śnie teraz te części Ciebie – które 
tak bardzo nie chcą być źródłem 
cierpienia (tym bardziej swoich 
własnych dzieci), i które tak bar-
dzo starają się być idealnymi 
rodzicami – protestowały teraz 
i krzyczały w Twojej głowie o tym, 
jakie to ten Michał wypisuje bzdu-
ry. To w pełni zrozumiałe. Być mo-
że myślisz, że nigdy nie zrobiłeś 
swojemu dziecku nic, co mogłoby 

w jakikolwiek sposób pozostawić 
po sobie trwały ślad. 

Rzecz w tym, że nie jesteś w sta-
nie przewidzieć, co pozostawi 
ślad w psychice Twojego dziecka. 
Nie  masz na  to  wpływu, ponie-
waż dziecięca psychika rządzi się 
swoimi prawami i również wtedy, 
gdy to, co robisz, robisz z wielkiej 
miłości, Twoje dziecko może to zro-
zumieć w zupełnie inny sposób, 
czując się odrzucone, niechciane, 
pominięte… może poczuć całą ma-
sę różnych rzeczy, o których nigdy 
w życiu byś nie pomyślał. 

Być może chcąc, aby Twoja córka 
nauczyła się dbać o innych, kilku-
krotnie poprosisz ją, aby podzieli-
ła się ze swoją siostrą prezentem, 
który dostała z jakiejś okazji. Ona 
natomiast poczuła, że nie zasługu-
je, aby mieć cokolwiek tylko dla 
siebie. 

Być może, chcąc zmotywować 
swojego syna, będziesz oszczędny 
w pochwałach, powtarzając mu, 
że stać go na więcej. On natomiast 
poczuł, że nie poradzi sobie w ży-
ciu, bo ciągle robi coś niewystar-
czająco dobrze. 

Wystarczy, że  Twoje  dziecko 
usłyszy jakąś raniącą ocenę 
z Twoich ust, będzie świadkiem 
jakiejś kłótni, zostanie samo na 20 
minut pod sklepem, zostanie kry-
tycznie oceniona przez nauczycie-

la przy całej klasie – każda z tych 
sytuacji może pozostawić po sobie 
ślad, który będzie źródłem rozma-
itych blokad i trudności w jego do-
rosłym życiu. I to nie muszą być 
rany widoczne na pierwszy rzut 
oka – najczęściej są to  głęboko 
ukryte emocje, od których ucie-
kamy za pomocą najróżniejszych 
strategii i mechanizmów obron-
nych. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, za-
praszam Cię do zaakceptowania 
faktu, że choćbyś nie wiem jak bar-
dzo się starał tego nie robić, wpły-
wasz i będziesz wpływać na swoje 
dzieci również w taki, nie zawsze 
pożądany przez Ciebie sposób. 

Empatyczny świadek 
Dobra wiadomość jest taka, że na-
wet jeśli w życiu naszego dziecka 
pojawią się emocjonalne rany, 
wciąż mamy bezpośredni wpływ 
na  to, czy  i  jak się one zagoją. 
Wszystko zależy od tego, jak po-
traktujemy emocje, które pojawia-
ją się w efekcie konkretnego wy-
darzenia. Dopiero to zadecyduje 
o tym, na ile świeża rana się zagoi. 
Może być ona bowiem zamrożoną 
w ciele traumą, która będzie decy-
dować o jego osobowości przez ca-
łe życie, lub dawno zapomnianym, 
nic nieznaczącym emocjonalnie 
wspomnieniem. 

Trauma to cierpienie w izolacji. 
Dlatego jeśli chcesz, aby emo-

Michał Pasterski jest założycielem Life Architect, Planets i Fundacji 
Świadomej Edukacji. Na co dzień pracuje jako coach i trener rozwoju 
osobistego. 
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz 
edukacji. Uwielbia słowo pisane. Jest autorem 700-stronicowej książki 
“Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z najpopular-
niejszych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego i edukacji Mi-
chalpasterski.pl. W ciągu ostatnich 8 lat napisał ponad 400 artykułów, 
które czyta więcej niż milion osób rocznie. 
Jego celem jest zmiana systemu edukacji na świecie poprzez tworzenie 
alternatywnych metod i narzędzi edukacyjnych.
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cjonalna rana, której  doznało 
Twoje dziecko, naturalnie się za-
goiła, przede wszystkim – bądź 
przy nim i pozwól mu na czucie 
tego, co czuje. Bądź empatycznym 
świadkiem tego, co się dzieje w we-
wnętrznym świecie Twojego dziec-
ka. Przyjmij z otwartymi ramio-
nami wszystkie jego emocje 
i  nie  neguj jego doświadczenia. 
Pozwól mu się wypłakać, pozwól 
mu na złość, pozwól mu na smu-
tek. Wszystko to  jest naturalną 
reakcją na trudne doświadczenie 
i te emocje potrzebują bezpiecznej 
przestrzeni, w której mogą zostać 
swobodnie wyrażone. 

Twoim zadaniem jest zadbać o ta-
ką przestrzeń dla swojego dziecka. 
Nie mów mu, że jego uczucia są 
niepotrzebne lub nie na miejscu. 
Powiedz, że  rozumiesz, że  się 
tak czuje i że rozumiesz, dlacze-
go się tak  czuje. Powiedz mu, 
że to jest w porządku się tak czuć. 
Że może być tak długo smutny, jak 
tylko zechce. Nie próbuj tego sta-
nu zmienić na siłę. 

Zdaję sobie sprawę z  tego, 
że to nie jest łatwe. Każdy rodzic 
ma wbudowaną chęć uwalniania 
swoich dzieci od emocjonalnego 
bólu w trybie natychmiastowym. 

Jednak dokładnie tak, jak z raną 
po oparzeniu – choć nie wygląda 
ona ładnie i  z  pewnością przy-
sparza wiele bólu – nie jesteśmy 
w stanie przyspieszyć procesu go-
jenia i jedyne co możemy zrobić, 
to odpowiednio ją opatrzyć, zapew-
niając tej ranie dobre środowisko, 
dzięki któremu  proces gojenia 
będzie mógł przebiegać bez prze-
szkód. Podobnie jest z psychiką 
– ona doskonale wie, jak dojść 
do zdrowia, potrzebuje ku temu 
tylko odpowiednich warunków. 

Michał Pasterski

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

Marta Terlecka
Fizjoterapeutka

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

√ Rehabilitacja ogólna
√ Rehabilitacja pourazowa
√ Rehabilitacja sportowa

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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 Medyczne mity, 
czyli prawdy objawione 
„Nie siadaj na zimnym, bo się przeziębisz”, „Nie czytaj przy słabym świetle, bo zepsu-
jesz sobie wzrok”, „Brązowy cukier jest zdrowszy od białego”, Znamy to? – Znamy. 

Mitów na temat zdrowia funkcjo-
nuje wiele. Znane są od lat. Skąd 
się wzięły? Z niewiedzy i przekazy-
wania nieprawdziwych i niespraw-
dzonych informacji. Niektóre z 
nich wydają się nam tak oczywiste, 
że nie próbujemy nawet dociekać 
ich prawdziwości. 

Oto niektóre z medycznych 
zabobonów. 

Dziennie należy wypijać przy-
najmniej dwa i pół litra wody 
Mit ten najprawdopodobniej po-
chodzi z 1945 roku, gdy amerykań-
ska Rada do spraw żywienia przy 
National Research Council wydała 
zalecenie, by każdy dziennie pił 2,5 
litra wody. Taki komunikat uka-
zał się w mediach, ale nie zawsze 
dodawano do niego oryginalną 
informację, że część z tego zapo-
trzebowania pobieramy z jedzenia 
w postaci herbaty, soków, mleka, 
zupy, kawy oraz posiłków. 

Organizm trzeba nawadniać, to 
prawda, ale naprawdę nic się nie 
stanie, gdy dziennie wypijemy 
mniej wody. Nasz organizm sam 
przypomni o potrzebie uzupełnie-
nia jej braku. To, ile litrów wody 
potrzebujemy, zależy od wielu 
czynników: naszego zdrowia, płci, 
aktywności fi zycznej czy ilości spo-
żywanych posiłków. 

Nie jest też prawdą, że ilość wypi-
janej dziennie wody ma znaczą-
cy wpływ na poziom nawilżenia 
naszej skóry. Zależy on od wielu 
czynników: wilgotności powietrza, 
sposobu oczyszczania skóry, uży-
wanych kremów (istotny jest ich 

skład), liczby gruczołów łojowych 
skóry i ich funkcjonowania. W 
związku z tym picie dużej ilości 
wody nie gwarantuje zdrowej 
i ładnej cery i nie zapobiega 
wysuszeniu skóry. 

Należy pamiętać i o tym, że 
picie zbyt dużych ilości wody 
może być niebezpieczne. Prowadzi 
do wypłukiwania potrzebnych soli 
z organizmu, zatrucia, a nawet do 
śmierci. 

Czytanie w półmroku 
niszczy wzrok i prowadzi 
do krótkowzroczności
Nie ma na to żadnych naukowych 
dowodów. Rzeczywiście, częste 
czytanie przy słabym świetle jest 
męczące dla oczu i może prowa-
dzić do czasowych problemów 
z widzeniem, ale nie uszkadza 
wzroku na stałe. Czytanie przy 
słabszym oświetleniu wymaga od 
oczu większego wysiłku, jest bar-
dziej wyczerpujące, a oczy męczą 
się szybciej. Może to skutkować 
zaczerwienieniem oczu i bólami 
głowy. 

Jednak oczom 
nie dzieje się 
krzywda, co 
potwierdzili w 
swoich bada-
niach amery-
kańscy naukow-
cy. Wprawdzie 
lekarze odno-
towują w ostat-
nich czasach 
wzrost liczby 
osób z krótko-
wzrocznością, 

ale przyczyną nie jest 
czytanie w półmroku. 
Wystarczy więc dać oczom trochę 
odpocząć i wszystko wróci do nor-
my. 

Brązowy cukier jest 
zdrowszy niż biały 
Cukier brązowy nie jest ani mniej 
kaloryczny, ani zdrowszy od bia-
łego. Jest po prostu zabarwionym 
cukrem. Dlaczego zmienia się jego 
barwę? – Z powodu ceny. Po pro-
stu jest droższy. 

Mylimy cukier brązowy z trzcino-
wym, które z pozoru wyglądają 
identycznie. Prawdziwy naturalny 
cukier brązowy to trzcinowy cu-
kier nierafi nowany, a charaktery-

skład), liczby gruczołów łojowych 
skóry i ich funkcjonowania. W 
związku z tym picie dużej ilości 
wody nie gwarantuje zdrowej 
i ładnej cery i nie zapobiega 

może być niebezpieczne. Prowadzi 
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styczną barwę nadaje mu zawarta 
w nim melasa. Ten rodzaj cukru 
dodatkowo zawiera: żelazo, wapń, 
magnez czy potas, ale to zawsze 
jest cukier. 

Włosy po goleniu 
odrastają szybciej, 

są mocniejsze, 
ciemniejsze i 

gęściejsze 
Badania na 

temat odra-
stających 

po goleniu 
włosów prowadzono już w latach 
trzydziestych ubiegłego wieku. I 
już wtedy stało się jasne, że go-
lenie włosów nie ma żadnego 
wpływu na ich szybsze odrastanie. 
Usuwa tylko martwą część włosa. 
Włos, który zostaje, ten tkwiący 
pod skórą, nie miał styczności z 
promieniami słonecznymi i czyn-
nikami chemicznymi. Dlatego 
odrasta ciemniejszy. Golenie nie 
może więc wpływać na jego gru-
bość czy kolor. 

Co więcej, włosy po goleniu wcale 
nie rosną szybciej. Proces odrasta-
nia włosów zależy od hormonów i 

naszych genów. Poza czynnikami 
naturalnymi (średnio nasz włos 
rośnie prawie o jeden centymetr 
miesięcznie), w procesie odrasta-
nia istotna jest dieta, minerały, 
witaminy oraz nawodnienie orga-
nizmu. 

Antybiotyki na przeziębienie 
Jest to jeden z najbardziej 
rozpowszechnionych mitów. 
Przeziębienie powodują wirusy, a 
antybiotyki to leki odpowiedzial-
ne za rozkład otoczki bakterii. Nie 
zniszczą w związku z tym wirusa, 
co więcej, antybiotyki mogą osła-
bić nasz organizm. 

Suplementy zawsze 
poprawiają zdrowie 
Kolejny mit, tym razem dotyczący 
dobroczynnego wpływu witamin 
na wzmocnienie naszego układu 
odpornościowego. Faktem jest, 
że witaminy są niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania 
organizmu, ale nie ma żadnych 
dowodów wskazujących na to, że 
przy odpowiednim ich poziomie 
w organizmie dodatkowe ilości wi-
tamin sprawność tego organizm 
poprawią. 

Aby utrzymać potrzebną ilość 
witamin wystarczy odpowiednio 
zdrowa dieta. Tak zwane profi lak-
tyczne przyjmowanie witamin bez 
badań diagnostycznych nie tylko 
nie zapobiega infekcjom i nie przy-
spiesza dochodzenia do zdrowia, 
ale w niektórych przypadkach ten 
stan zdrowia pogarsza. Wiele osób 
używa suplementów w zastępstwie 
innych źródeł witamin, nie zdając 
sobie sprawy ze skutków takiego 
postępowania. 

Jedno z badań naukowych, trwają-
ce ponad 20 lat wykazało, że przyj-
mowanie dużych dawek witamin 
może zwiększać ryzyko nowotwo-
rów. W USA i Wielkiej Brytanii 
notowano przypadki zatrucia spo-
wodowanego suplementami, któ-
re nie tylko bywają nieskuteczne, 
ale czasem stwarzają zagrożenie 
dla naszego organizmu. 

Zimna pogoda sprawia, 
że chorujemy 
Gdy jest nam zimno, odczuwamy 
wiele symptomów. Część z nich 
jest prawdziwa, część przez nas sa-
mych wymyślona. Bo to nie zimno 
sprawia, że jesteśmy wrażliwsi na 

Włosy po goleniu 
odrastają szybciej, 

są mocniejsze, 
ciemniejsze i 

gęściejsze 
Badania na 

temat odra-
stających 

po goleniu 
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infekcje i wirusy. Niezależnie od 
temperatury w jakiej przebywamy 
i my, i zarazki, te ostatnie mają się 
dobrze. 

Ale… opublikowane kilka lat te-
mu badanie w Proceeding of the 
National Academy of Sciences w 
USA pokazało, że rhinowirusy, 
odpowiedzialne między innymi za 
przeziębienie, w łatwiejszy sposób 
przenikają do naszego organizmu 
w czasie chłodu. 

Po połknięciu guma do żucia 
zostaje w żołądku na kilka lat 
Kolejny mit. Wprawdzie syntetycz-
na część gumy do żucia nie jest 
trawiona, ale nie oznacza to, że 
będzie latami zalegać w żołądku. 
Połknięta guma trafi  do jelita cien-
kiego, potem grubego i naturalną 
drogą opuści nasz organizm, który 
jest tak skonstruowany, że gdy na-
trafi  na coś, czego nie może stra-
wić – po prostu to wydala. 

Nie można jednoznacznie okre-
ślić, w jakim czasie to nastąpi, 
ponieważ motoryka układu pokar-
mowego jest inna u każdego z nas. 

Jeżeli jednak połkniemy zbyt duży 
zwitek gumy, może on zablokować 
przepływ powietrza. Ale podobną 
sytuację możemy spowodować 
także wtedy, gdy przełykamy 
zbyt dużą porcję każdego po-
karmu. 

Nieprawdą jest również, że guma 
do  żucia przyklei się do  ściany 
żołądka czy jelita w taki sam spo-
sób, jak przykleja się do podeszwy 
butów. 

Po jedzeniu należy odczekać 
godzinę, dopiero wtedy można 
iść popływać 
Mit z gatunku tych utrudniających 
życie, zwłaszcza w gorące letnie 
dni. Nie został w żaden sposób na-
ukowo potwierdzony. Zdrętwienia 
mogą pojawić się niezależnie od 
posiłku. Należy raczej pamiętać o 
tym, by rozgrzanym nie wskaki-
wać do zimnej wody i nie ryzyko-
wać szoku termicznego. 

Wrzodów żołądka dostaje się 
od stresu i złego odżywiania 
Powyższe przekonanie funkcjo-
nowało przez lata, przychylali się 
do niego nawet lekarze. Obecnie 
wiadomo już, że winowajcą jest 
bakteria – Helicobacter pylori. 
Wrzodów można także nabawić 
się przyjmując niektóre leki. 

Nie należy pić wody 
podczas posiłku 
Naukowcy udowodnili, że popija-
nie jedzenia nie zaburza procesów 
trawiennych. Woda z przewodu 

pokarmowego jest wchłaniana 
bardzo szybko, dzięki czemu 
jej „rozcieńczający” wpływ na 

soki czy enzymy trawienne 
jest bardzo krótkotrwa-

ły. Dlatego, nawet gdy 
popijamy jedzenie, 
to i tak zostanie ono 
skutecznie strawione. 
Zarówno wodę, jak i in-

ne napoje, można pić w 

czasie posiłków. 
Wielu osobom popijanie posiłku 
umożliwia skuteczne rozdrabnia-
nie i przełykanie pokarmu. Pijmy 
więc, kiedy czujemy taką potrzebę. 

Witamina C leczy 
przeziębienie i grypę 
Witamina C nie jest lekarstwem 
na przeziębienia i grypę. Nie ma 
udowodnionego działania zwal-
czającego infekcję – przekonują 
na łamach „Canadian Medical 
Association Journal” amerykań-
scy naukowcy. 

Badania kliniczne wykazały, że 
włączenie witaminy C w dawce 
co najmniej 200 mg do leczenia po 
wystąpieniu objawów przeziębie-
nia nie zmniejszyło i nie złagodziło 
objawów i czasu trwania choroby. 

Codzienne profilaktyczne przyj-
mowanie witaminy C tylko odro-
binę skraca czas trwania przezię-
bienia. Przeciętny dorosły, który 
w ciągu całego roku średnio jest 
przeziębiony przez 12 dni, a który 
przyjmuje codziennie witaminę C 
w dawce 200 mg, będzie przezię-
biony średnio przez 11 dni w roku, 
czyli o jeden dzień krócej. 

Najlepszym źródłem witaminy 
C są cytrusy 
Jeszcze jeden mit na temat witami-
ny C, z którym trzeba się rozpra-
wić. Głównymi źródłami witami-
ny C są świeże, jak i prawidłowo 
przetworzone warzywa i owoce. I 
wcale nie muszą być nimi cytrusy. 

trafi  na coś, czego nie może stra-
wić – po prostu to wydala. 

Nie można jednoznacznie okre-
ślić, w jakim czasie to nastąpi, 
ponieważ motoryka układu pokar-
mowego jest inna u każdego z nas. 

wać do zimnej wody i nie ryzyko-
wać szoku termicznego. 

Wrzodów żołądka dostaje się 
od stresu i złego odżywiania 
Powyższe przekonanie funkcjo-
nowało przez lata, przychylali się 
do niego nawet lekarze. Obecnie 
wiadomo już, że winowajcą jest 
bakteria – Helicobacter pylori. 
Wrzodów można także nabawić 
się przyjmując niektóre leki. 

Nie należy pić wody 
podczas posiłku 
Naukowcy udowodnili, że popija-
nie jedzenia nie zaburza procesów 
trawiennych. Woda z przewodu 

pokarmowego jest wchłaniana 
bardzo szybko, dzięki czemu 
jej „rozcieńczający” wpływ na 

soki czy enzymy trawienne 
jest bardzo krótkotrwa-

ły. Dlatego, nawet gdy 
popijamy jedzenie, 
to i tak zostanie ono 
skutecznie strawione. 
Zarówno wodę, jak i in-

ne napoje, można pić w 

Jeżeli jednak połkniemy zbyt duży 
zwitek gumy, może on zablokować 
przepływ powietrza. Ale podobną 
sytuację możemy spowodować 
także wtedy, gdy przełykamy 
zbyt dużą porcję każdego po-

Nieprawdą jest również, że guma 
do  żucia przyklei się do  ściany 
żołądka czy jelita w taki sam spo-
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Pamiętajmy, że zanim trafi ą one 
do naszych sklepów, muszą prze-
być długą drogę, w czasie której 
antyseptyczne środki służące do 
ich konserwowania niszczą wita-
minę C. 

Na rynku dostępne są rodzime 
owoce i warzywa, które są bogat-
sze w witaminę C niż cytrusy. Na 
przykład: czarna porzeczka, czer-
wona papryka, natka pietruszki 
czy brukselka, która zawiera pra-
wie dwa razy więcej witaminy C 
niż cytryna. 

Witamina D zmniejsza ryzyko 
nowotworów i chorób serca 
Pozostańmy w temacie witamin i 
spójrzmy na witaminę D oraz jej 
dobrotliwy wpływ na nasz orga-
nizm. Od lat krążą informacje o 
ochronnym wpływie witaminy D 

na m.in. ryzyko rozwoju chorób 
serca, chorób autoimmunologicz-
nych czy raka. Jednak najnowsze 
badania tego nie potwierdzają. 

Amerykańscy naukowcy z VITAL 
Research Group przeprowadzili 
badanie, mające na celu określe-
nie wpływu suplementacji witami-
ny D i kwasów omega-3 na ryzy-
ko rozwoju nowotworów i chorób 
serca. Uczestnikami badania by-
ło ponad 25 tys. osób: mężczyźni 
po 50 roku życia i kobiety po 55 
roku życia. Grupa eksperymen-
talna otrzymywała codziennie 
2000 j. witaminy D3 i 1 g kwasów 
omega-3. Grupa kontrolna otrzy-
mywała placebo. Po średnio pię-
cioletnim okresie obserwacji nie 
stwierdzono ochronnego wpływu 
witaminy D3 na ryzyko rozwo-
ju nowotworów i chorób serca. 

Powyższe przykłady to tylko część 
medycznych mitów krążących w 
społeczeństwie. Internet aż kipi 
od różnorakich porad, doniesień 
i informacji, a to właśnie w sieci 
najczęściej szukamy odpowiedzi, 
nie czekając nawet na wizytę u le-
karza… I to w Internecie uzysku-
jemy porady w stylu „witamina D 
leczy raka”. 

Wszystkie te medyczne mity wa-
hają się od nieudowodnionych 
do nieprawdziwych. Podchodźmy 
więc do tego wszystkiego z rozsąd-
kiem i odróżniajmy przesądy na 
temat zdrowia od potwierdzonych 
naukowo faktów. 

Aleksandra Dobiecka 

Źródła: focus.pl, zdrowie.pl, 
medonet.pl, wyborcza.pl 
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Książka na dziś 
O słynnej sadze rodzinnej Małgorzaty Gutowskiej – Adamczyk słyszał chyba każdy 
miłośnik książek. Ja odkryłam ją dosyć późno, ale muszę przyznać, że trafiła w mój 
literacki gust. Jest to pozycja obowiązkowa i warta uwagi dla każdego miłośnika sag 
rodzinnych z historią w tle.

Cykl składa się z pięciu czę-
ści pod wspólnym tytułem 
„Cukiernia Pod Amorem”: 
Zajezierscy, Cieślakowie, 
Hryciowie, Ciastko z wróż-
bą i Dziedzictwo Hryciów. 
Na fali popularności cyklu 
o gutowskiej cukierni, au-
torka kontynuowała temat 
w dwóch częściach nowej se-
rii zatytułowanej „Podróż do 
miasta świateł”; tom pierw-
szy – Róża z Wolskich, tom 
drugi – Rose de Vallenrod.

Fabuła „Cukierni pod 
Amorem” rozgrywa się na 
dwóch planach czasowych; 
historycznym i współcze-
snym. Rozpoczyna się w 
1995 roku w Gutowie, ma-
łym, uroczym miasteczku 
ze słynną cukiernią „Pod 
Amorem”. Podczas prac 
wykopaliskowych na rynku, w 
jednym z podziemnych korytarzy 
archeolodzy odkrywają zmumifi-
kowane ciało kobiety z pierście-
niem na palcu. Odkrycie wzbudza 
zainteresowanie mieszkańców 
Gutowa, zwłaszcza Igi Hryć, która 
w pierścieniu rozpoznaje utraconą 
dawno rodzinną pamiątkę. Młoda 
studentka postanawia na własną 
rękę rozwikłać zagadkę pierście-
nia, który nierozerwalnie wiąże 
się z losami jej rodziny.  

I tak poznajemy skomplikowa-
ną historię szlacheckiego rodu 
Zajezierskich i jego potomków. 
Przenosimy się do XIX wieku i 
poznajemy hrabinę Barbarę, jej 
syna hrabiego Tomasza (prapra-
dziadka Igi) i jego żonę Adriannę 

z Bysławskich. Równocześnie 
mamy do czynienia z wydarze-
niami rozgrywającymi się współ-
cześnie, których bohaterami są 
Hryciowie spokrewnieni z rodem 
Zajezierskich przez nieślubnego 
syna hrabiego Tomasza – Pawła 
Cieślaka, który wprowadza do po-
wieści wątek amerykański. 

Autorka przeprowadza nas przez 
wydarzenia, które miały miejsce 
w Zajerzewicach i Gutowie, w 
czasach, kiedy Polski nie było na 
mapie, ale żyła w sercach bohate-
rów książki.  Dbając o szczegóły i 
detale przedstawia życie na XIX-
wiecznej polskiej prowincji, czasy 
powstania przeciw zaborcom, lata 
pierwszej i  drugiej wojny świato-
wej, życie polskich emigrantów na 

przełomie XIX i XX wieku, prze-
śladowania Żydów, powojenną 
odbudowę Polski, trudne czasy 
komunizmu, jak i przeobrażenia 
społeczne i polityczne zachodzące 
w kraju. 

Na pierwszy plan wysuwa się 
codzienne życie ludzi, którzy ro-
dzą się, umierają, walczą o swoje 
szczęście, emigrują, bogacą się lub 
tracą majątki i przeżywają rozcza-
rowania. W powieści nie brakuje 
silnych, zdecydowanych kobiet, 
przełomowych wydarzeń z historii 
Polski i miłosnych historii. 

„Cukiernia pod Amorem” to wie-
lowarstwowa opowieść o pokole-
niach ludzi, których życiem rządzi 
los, przypadek i historia. To opo-
wieść o ludzkich losach, rodzin-
nych więzach, miłości i przyjaźni, 
o wielkich uczuciach i namiętno-
ściach, zalotach i zemście, niespeł-
nionych obietnicach, zazdrości, 
rodzinnych tajemnicach i walce o 
majątek. To także historia naszego 
kraju i realistycznie opisany świat 
minionej epoki.

Autorka sagi – Małgorzata 
Gutowska – Adamczyk ukończyła 
Wydział Wiedzy o teatrze w war-
szawskiej PWST. Dziennikarka, w 
swoim czasie nauczycielka języka 
polskiego i łaciny. Scenarzystka 
serialu „Tata, a Marcin powie-
dział”, autorka dialogów serialu 
„Na Wspólnej”. Jako pisarka, au-
torka książek dla dzieci i młodzie-
ży odniosła znaczący sukces.

Gorąco polecam 
Agnieszka B.
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 Ciekawostki 

Po co komuś czyjaś 
używana chusteczka?  

Vaev, start-up z Los Angeles, sprze-
daje chusteczki, w które kichnął 
ktoś przeziębiony. Jedna sztu-
ka kosztuje prawie 80 dolarów. 
Założyciel fi rmy Duńczyk Oliver 
Niessen twierdzi, że to świetne 
rozwiązanie dla ludzi, którzy cenią 
sobie luksus „chorowania na wła-
snych warunkach” i budowania 
odporności zawczasu. 

Niessen dowodzi, że chusteczki 
Vaev to świetna alternatywa dla 
konwencjonalnej medycyny. Na 
pytanie, czemu ktoś miałby się 
czymś celowo zarażać, 34-latek od-
powiada, że warto sobie wyobrazić 
sytuację, że planujemy np. waka-
cje i zależy nam na zminimalizo-
waniu ryzyka, że coś je zepsuje. 

Eksperci ostrzegają, że z technicz-
nego punktu widzenia da się w ten 
sposób „zaszczepić” na jakiś czas 
przeciwko szczepowi z chusteczki, 
ale nadal można się zarazić wielo-
ma innymi wirusami. 

Start-up dysponuje dziesięcio-
ma dochodzącymi „kichaczami”. 
Kichają oni w chusteczki i odsyłają 
je do fi rmy. Tam są one pakowane, 
po czym zapieczętowane trafi ają 
do klientów. 

Niessen, pytany o to, czy nie uwa-
ża, że prawie 80 dolarów za zużytą 
chusteczkę to za dużo, odpowiada, 
że produkty są warte tyle, ile lu-
dzie chcą za nie zapłacić.  [Taka 
chusteczka] to produkt premium. 
Nie można jej przecież kupić ni-
gdzie indziej. 

Na stronie WWW Vaev można 
też przeczytać, że chusteczki za-
projektowano w taki sposób, by 
wchłaniały m.in. sole, enzymy, 
immunoglobuliny i glikoprote-
iny, np. laktoferynę czy mucyny, 
wytwarzane przez komórki kubko-
we nabłonka dróg oddechowych i 
gruczoły podśluzówkowe. 

Dostawa musi być szybka, zwa-
żywszy na ograniczony czas prze-
życia przenoszonych drogą kropel-
kową wirusów poza organizmem 
gospodarza. 

Bunkry – nowa moda 
najbogatszych 
Najpotężniejsi tego świata wyku-
pują bunkry i schrony, przekształ-
cając je w luksusowe siedziby. 
Trzecia wojna światowa? Meteoryt 
uderza w Ziemię? Zabójczy wirus 
dziesiątkuje ludzkość? Najbogatsi 
z całego świata przygotowują się 
na takie, nawet jeśli fi kcyjne, to 
jednak przerażające ewentualno-
ści i za gigantyczne sumy fi nansu-
ją budowy i adaptacje istniejących 
już schronów. 

Smutne i szare betonowe kory-
tarze? Nic podobnego – w tych 

bunkrach znajdziecie kina, hydro-
foniczne ogrody, medyczną klini-
kę, siłownie, a nawet spa. 

W Czechach znajduje się The 
Oppidum, uznany za największy 
luksusowy bunkier świata, któ-
rego dokładna lokalizacja jest se-
kretna. Jego budowa rozpoczęła 
się w 1984 roku i trwała 10 lat. 
Kompleks ma około 7 kilometrów 
kwadratowych, mieści w sobie nie 
tylko kino, basen, spa, ale nawet 
własny magazyn z winem. 
Widocznie koniec świata staje się 
mniej przerażający, jeśli można go 
oglądać z basenu, z kieliszkiem do-
brego wina w dłoni. 

Wystarczy uścisk dłoni 
Dziesięciosekundowy uścisk dło-
ni wystarczy, by przenieść DNA 
na obiekt, którego dana osoba w 
ogóle nie dotykała. Podczas eks-
perymentów z podawaniem ręki 
ustalono, że w ok. 7% przypadków 
osoba, która nigdy nie dotykała 
trzonka noża, była głównym źró-
dłem znajdowanego na nim ma-
teriału genetycznego. Okazało się 
również, że ostatnia osoba, która 
dotykała jakiegoś obiektu, czę-
sto nie jest kimś, kto pozostawił 
najwięcej DNA. Te i inne wyniki 
badań zaprezentowano na dorocz-
nej konferencji Amerykańskiej 
Akademii Nauk Sądowych. 

W ramach eksperymentu studen-
ci siedzieli przy stole i nalewali so-
bie napoje ze wspólnego dzbanka. 
Inni uczestnicy badania mogli w 
tym czasie wychodzić, rozmawiać 
itp., co miało oddawać warunki pa-
nujące w restauracji. Gdy każda 
osoba spośród zgromadzonych 
przy stole dotykała już dzbanka 
i plastikowego kubka, z ucha 



53lipiec-sierpień  2019 Antwerpia po polsku 

dzbanka, kubeczków i dłoni stu-
dentów pobrano wymazy. 

Okazało się, że DNA studentów by-
ło zarówno na rączce dzbanka, jak 
i na kubkach kolegów i koleżanek, 
mimo że ochotnicy dotykali tylko 
dzbanka i swoich kubków. 

Co więcej, „ujawniło się” też DNA 
ludzi, którzy kręcili się w pobliżu, 
choć obserwatorzy nie dotykali 
studentów przy stole, dzbanka 
czy kubeczków. Wygląda więc 
na to, że ich DNA rozniosło się 
na dzbanek i plastikowe naczy-
nia za pośrednictwem kropelek 
emitowanych podczas mówienia, 
kichania i kaszlu. 

Na podstawie ilości DNA pozosta-
wionego na obiektach naukowcy 
nie potrafi li stwierdzić, kto ostatni 
dotykał dzbanka, ani jak długo da-
na osoba dotykała dzbanka bądź 
kubka. Wyniki pokazują, że w sy-
tuacjach społecznych DNA może 
się łatwo roznosić w nieprzewidy-
walny sposób. 

Nostalgia ma zbawienny 
wpływ na zdrowie 
Wielu z nas lubi wspominać zda-
rzenia z przeszłości. Najczęściej te 
związane z rodziną i bliskimi, a tak-
że z naszą młodością. Jak dowodzą 
najnowsze badania, wspominanie 
dobrych zdarzeń z naszego życia 
poprawia nam nastrój, inspiruje 
oraz motywuje do dalszego życia. 

Ludzie, którzy z natury są no-
stalgiczni, lepiej radzą sobie w 
trudnych sytuacjach życiowych. 
Takie osoby dodatkowo są bar-
dziej skłonne do wyrażania swo-
ich emocji i mają lepsze kontakty 
społeczne z innymi ludźmi. 

Badania opublikowane w cza-
sopiśmie naukowym Journal of 
Alzheimer’s Disease wykazały, że 
nostalgia poprawia nastrój, pod-

nosi samoocenę, pomaga w roz-
wiązywaniu nowych problemów i 
chroni przed lękami związanymi 
ze śmiercią, starzeniem się oraz 
innymi zagrożeniami. 

Kolejne badanie opubliko-
wane w czasopiśmie nauko-
wym  Psychology & Health  wy-
kazało, że nostalgiczni ludzie z 
reguły są bardziej aktywni fi zycz-
nie, a przez to mają lepszą kon-
dycję zdrowotną. Takim osobom 
łatwiej też utrzymać długotrwałe 
związki. 

Czy w Polsce 
są wampiry? 
W 2018 roku Brytyjczycy 330 
000 razy potrzebowali pomocy 
dzwoniąc na numer dyżurny bry-
tyjskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Numer ten jest 
przeznaczony dla obywateli 
Wielkiej Brytanii przebywających 
za granicą. Niestety coraz częściej 
zdarza się, iż Brytyjczycy podczas 
zagranicznych wojaży traktują nu-
mer alarmowy MSZ jako infolinię. 

Dzwonią z błahostkami.
Brytyjski turysta podczas pobytu 
w Holandii oglądał w telewizji fi lm 
„Braveheart”. Zadzwonił, by spy-
tać, jak skończy się historia. Ktoś 
inny zadzwonił do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych z  Wysp 
Kanaryjskich z  żądaniem inter-
wencji w hotelu, ponieważ jakiś 
kot wszedł do pokoju i  nasikał 
na łóżko. 

Pewien Brytyjczyk chciał się upew-
nić, czy aby na pewno w Polsce nie 
ma wampirów. Poznał bowiem 
przez Internet Polkę. Chce się 
z nią spotkać, by lepiej ją poznać, 
ale boi się, bo spytała go o grupę 
krwi. 

Ktoś inny szukał w  New 
Delhi wegańskich kiełba-
sek. Inny Brytyjczyk, przy-

gotowując się do zawarcia związ-
ku małżeńskiego we Włoszech, 
prosił o polecenie kwiaciarni i po-
moc w zorganizowaniu spotkania 
z papieżem. 

Dlaczego pieprz ma 
tyle kolorów? 
Zielony, czarny, czerwony, biały. 
Kolorów pieprzu jest kilka, ale 
wszystkie pochodzą z tej samej 
rośliny – Piper nigrum. I ten sam, 
znajdujący się na wierzchu owo-
ców związek chemiczny – pipe-
ryna, odpowiada za jego ostrość. 
Kolor pieprzu zależy jedynie od 
momentu zbierania ziarenek i 
sposobu obróbki. Zielony jest 
najbardziej niedojrzały. Po zerwa-
niu jest szybko zamrażany i su-
szony w wysokiej temperaturze. 

Czarny pieprz zrywany jest dość 
szybko, gotowany, a potem podda-
wany procesowi suszenia. Z tego 
właśnie powodu ciemnieje i się 
marszczy. Biały pieprz zrywa się 
późno, a potem moczy w wodzie 
do dwóch tygodni. W tym czasie 
zaczynają zeń odchodzić skorup-
ki. Potem suszony jest aż do mo-
mentu uzyskania białego koloru. 
Najrzadziej można spotkać pieprz 
czerwony, który po zerwaniu mo-
czony jest w specjalnej solance lub 
occie. 
Niezależnie od koloru pieprz cią-
gle nazywany jest królem przy-
praw. Dziś jest najczęściej kupo-
waną przyprawą na świecie. 

Opracowała: Malwina Komysz 

Źródła: wprost.pl, focus.pl, ben-
chmark.pl, rmf24.pl, kopalnia-

wiedzy.pl, zmianynaziemi.pl przez Internet Polkę. Chce się 
z nią spotkać, by lepiej ją poznać, 
ale boi się, bo spytała go o grupę 

wiedzy.pl, zmianynaziemi.pl 
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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

Carnotstraat 104, 2060 Antwerpia

PSS u Rudej
Polski Sklep Spożywczy

W okresie wakacyjnym 
pracujemy bez zmian

www.facebook.com/pssurudej
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55lipiec-sierpień  2019 Antwerpia po polsku 

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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