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Co słychać w Antwerpii? 
Pierwsza w Belgii sala 
kinowa ScreenX 
W Kinepolis w Antwerpii otwar-
ta została sala kinowa z ekrana-
mi na bocznych ścianach. Dzięki 
tym dodatkowym ekranom obraz 
otacza widza, sięgając poza je-
go pole widzenia aż do kąta 270 
stopni. To zupełnie nowe kinowe 
doświadczenie, które daje wraże-
nie dosłownie „zanurzenia się” w 
filmie. Takich kinowych sal, gdzie 
ściany boczne są używane jako 
dodatkowe ekrany jest zaledwie 
około 300 na całym świecie. 

gva.be 

Koniec z nielegalnymi 
znakami zakazu 
parkowania 
W Antwerpii znaki zakazu par-
kowania używane są regularnie 
i często nielegalnie. Aby temu 
przeciwdziałać, za pośrednictwem 
strony internetowej: https://parke-
erverbod.info/, mieszkańcy mogą 
zgłaszać przypadki nielegalnie 
postawionych znaków zakazu 
parkowania. W każdym momen-
cie można sprawdzić, jak długo i 
gdzie obowiązuje taki zakaz. Jeśli 
zgłoszenie okaże się uzasadnione, 
miejskie służby usuną znaki. 

Bezprawne stawianie znaków 
zakazu parkowania traktowane 
jest jako zaśmiecanie i karane 
grzywną. 

Mieszkańcy i firmy mogą popro-
sić o znak zakazu parkowania 

za pośrednictwem https://parke-
erverbod.antwerpen.be. Miejski 
znak ma kod QR i tylko taki moż-
na legalnie stawiać. 

gva.be 

62 tony kokainy 
skonfiskowano w 
zeszłym roku w porcie 
w Antwerpii 
To o jedną czwartą więcej niż rok 
wcześniej – wynika z da-
nych belgijskich urzędów 
celnych. Brazylia, Ekwador 
i Kolumbia to trzy kraje, z 
których pochodziło najwię-
cej przejętej kokainy. 

W ostatnich latach nastąpił 
bardzo duży wzrost, jeśli 
chodzi o ilość tego narkoty-
ku skonfiskowanego w an-
twerpskim porcie. Jeszcze 
pięć lat temu ilość przejętej ko-
kainy rocznie nie przekraczała 
10 ton. 

Kokaina nie jest jedynym nar-
kotykiem wysyłanym do Europy 
przez Antwerpię. Jak podała tele-
wizja VRT, belgijska służba celna 
w zeszłym roku skonfiskowała 
tam także 1,8 tony heroiny, 0,5 
tony marihuany i 1,1 tony innych 
zakazanych substancji. Heroiny i 
marihuany przejęto mniej niż w 
2018 roku. 

VRT informuje jednak, że przeję-
ta w Antwerpii kokaina stanowi 
prawdopodobnie tylko niewielką 
część trafiających tam narkoty-
ków, bo sprawdzana jest tylko nie-
wielka część wszystkich kontene-
rów. Służby celne w najbliższych 
latach chcą jednak kontrolować 
ich więcej, wykorzystując w tym 
celu m.in. sztuczną inteligencję. 

wnp.pl 

Szkoła żydowska na 
cenzurowanym 
Żydowskie gimnazjum w 
Antwerpii otrzymało od inspek-
toratu oświaty ostatnią szansę. 
 „Bardzo duże braki w eduka-
cji ogólnej, przestarzałe metody 
nauczania, zbyt mała dbałość o 
jakość nauczania, zastraszanie 
uczniów, niedostosowane budyn-
ki” – taką opinię zawarł w raporcie 
miejski inspektorat oświaty. Rzecz 
dotyczy żydowskiej szkoły średniej 
Yavne w Antwerpii, która obejmu-

je także szkołę dla 
dziewcząt Benoth 
Jeruzalem. 

Szkoła ma dziewięć 
miesięcy na napra-
wienie powyższych 
zaniedbań, w prze-
ciwnym razie, w 
listopadzie rozpocz-
nie się procedura 
wycofania uznania 
placówki. 
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Temat szkoły pojawił się w wia-
domościach kilka miesięcy temu. 
Rodzice dzieci skarżyli się wów-
czas, że szkoła idzie zbyt daleko 
w interpretacji żydowskich zasad 
religijnych. Wychowanie i naucza-
nie jest zbyt konserwatywne, a 
uczniowie karani z 
błahych powodów, 
na przykład za obej-
rzenie w wolnym cza-
sie fi lmu z Kaczorem 
Donaldem. Rodzice są 
zdania, że kierownic-
two szkoły ma zapędy 
dyktatorskie i zastra-
sza dziewczęta ze spo-
łeczności żydowskiej. 

Sprawdzenie szkoły 
zostało przeprowa-
dzone w wyniku co-
rocznej kontroli ministerstwa 
edukacji szkół dotowanych przez 
państwo. 

atv.be 

Dane medyczne 
pacjentów skradzione 
ze szpitala 
Pod koniec ubiegłego roku w ZNA 
Middelheim  w Antwerpii skra-

dziono sześć komputerów, chro-
nionych hasłem, z informacjami 
medycznymi około 400 pacjentów. 

Kradzież komputerów miała 
miejsce w weekend 30 listopada 
i 1 grudnia. Niezidentyfi kowani 

do tej pory sprawcy włamali się 
do gabinetów ambulatoryjnych. 
Komputery nie zostały jeszcze 
znalezione. 

Pacjenci otrzymali od dyrekcji 
szpitala list z informacją o kradzie-
ży i środkach podjętych przez ZNA 
w celu zapobiegania takim incy-
dentom w przyszłości.  Twarde 

dyski wszystkich komputerów są 
już dodatkowo szyfrowane. W no-
cy i w weekendy obiekt jest dodat-
kowo chroniony i monitorowany. 

demorgen.be 

Dodatkowe środki 
bezpieczeństwa w 
stosunku do urzędników 
Przypadki agresji petentów wo-
bec urzędników są coraz częstsze. 
Wprawdzie w ostatnich latach ra-
da miejska w Antwerpii podjęła w 
tym temacie różnorakie działania, 
jednak nie zmniejszyły one agre-
sywnych zachowań. Przeciwnie, 
jest ich coraz więcej. 

W 2019 r. zgłoszono 472 przypad-
ki agresji w stosunku do urzęd-
ników, co stanowi wzrost o 16,26 
procent w porównaniu do 2018 r. 
(406). 
Dlatego władze miasta zdecydowa-
ły, że każdy, kto nieodpowiednio 
zachowuje się w urzędzie, może 
otrzymać tymczasowy zakaz wstę-
pu i nie zostać obsłużony. 

hln.be 

Opracowała: 
Barbara Kamińska 

Dodaj swoje 
ogłoszenie drobne 
wysyłając e-mail na adres: 

antwerpiapopolsku@gmail.com
W temacie wiadomości wpisz 

„ogłoszenie drobne”
• Szafa do ubrań w bardzo dobrym 

stanie, wys. 1,90, szer. 1,40, 3 szufl ady, 
kolor - jasny beż. GRATIS. Tel.: 0484 
61 26 69, 015 20 69 98.

• Mam na sprzedaż działki budowlane, 
uzbrojone, blisko lasy i jezioro, w lu-
belskim, miejscowość Rogòżno gmina 
Ludwin. Kontakt: tel.: +48 669 336 
374, e-mail: krystyna53@live.be

• Mercedes E270 rocznik 2005, automat. 
Przebieg 186000. Stan idealny, cena 
4500 euro. Tel. +32 488 794 383 lub 
migene@outlook.com.

POMOC DOMOWA
W regionie Waasland, Gent i Antwerpia

Aleksandra poda Ci więcej informacji pod numerem telefonu:
0484 57 78 49

ASYSTENT KOORDYNATORA REGIONALNEGO 
W regionie Waasland

Z umiejętnosciami administracyjnymi i komercyjnymi
Oraz bardzo dobrą znajomoscia języka polskiego i niderlandzkiego

Wyslij CV ze zdjeciem na: nancy@vanosta.net

KOORDYNATOR REGIONALNY z doswiadczeniem

W regionie Knokke - Eeklo
Z umiejętnosciami administracyjnymi i komercyjnymi

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

www.poetsdienst-vanosta.be

ą znajomoscia

Rozrastamy sie i szukamy: 
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Królewska córka 
Rodziny królewskie kryją w sobie wiele tajemnic. Jedna z nich, ta z belgijskiego dwo-
ru, ujrzała jednak światło dzienne. Były król Belgów Albert II przyznał, że ma nie-
ślubną córkę. Po wielu latach sądowych batalii i unikaniu wykonywania sądowych 
wyroków Albert II wreszcie publicznie oświadczył, że Delphine Boël jest jego biolo-
gicznym dzieckiem. 

Tajemnica poliszynela 
Delphine jest córką belgijskiej 
arystokratki, baronowej Sybille de 
Selys Longchamps, którą z królem 
Albertem II łączył wieloletni, trwa-
jący od 1966 do 1984 roku romans. 
Ponoć przyszły król zakochał się w 
niej tak bardzo, że był gotów roz-
wieść się z Paolą. W 1968 roku ba-
ronessa urodziła dziewczynkę, któ-
ra żyła w przekonaniu, że jej ojcem 
jest przemysłowiec Jacques Boël, 
mąż Sybille. Gdy Delphine miała 
18 lat, matka miała powiedzieć jej 
prawdę, lecz nadal pozostawało to 
rodzinną tajemnicą. 

W tamtym czasie Albert był żona-
tym księciem Liège, a na belgij-
skim tronie zasiadał jego brat król 
Baldwin I (Badounin). Być może 
prawdę ukryto pod naciskiem 
króla Baldwina, który był mocno 
wierzący. Nie mógł pozwolić na 
to, by skandaliczny romans brata 
oraz prawda o nieślubnym dziec-
ku ujrzały światło dzienne. 

W 1993 roku, w wyniku ataku 
serca, król Baldwin bezpotomnie 
zmarł, a korona przeszła w ręce 
Alberta. „Nie oczekiwał, że obej-
mie tron. Nie był do tego przygo-
towany, np. nie znał się na proble-
mach politycznych, bo przez lata 
zajmował się handlem zagranicz-
nym. Nie znał nawet szefów belgij-
skich partii” – pisała wtedy gazeta 
„Le Soir”. 

W 1999 roku historyk Mario 
Danneels ujawnił w wydanej bio-
grafii królowej Paoli, że Albert 
ma nieślubne dziecko. Media 

szybko podchwyciły temat i do-
tarły do mieszkającej w Londynie 
Delphine. Ta początkowa wszyst-
kiemu zaprzeczyła. Jednak po 
sześciu latach od publikacji 
Danneelsa Delphine przerwała 
milczenie i ogłosiła w wywiadzie 
dla francuskiej telewizji, że jej oj-
cem rzeczywiście jest król Belgów. 
W 2008 r. wydała książkę, w której 
przyznała, że cała sprawa bardzo 
ją boli. „Jestem pogrążona w wal-
ce, która z jednej strony wywołu-
je u mnie obrzydzenie, z drugiej 
złość” – pisała. 

W styczniu 2013 r. ojczym 
Delphine, Jacques Boël, wydzie-
dziczył ją z majątku wartego 760 
mln euro. Wtedy Boël, która przez 
cały czas przekonywała, że cho-
dzi jej wyłącznie o prawdę, a nie 
o pieniądze, ze zdwojoną energią 
zaczęła działać. Córkę wspierała 
matka, przekonując w wywiadach, 
że Delphine słusznie robi, doma-
gając się upublicznienia prawdy. 
W tym samym roku, z powodu sła-

bego zdrowia, król Albert abdyko-
wał na rzecz swojego syna Filipa, 
który został następnym królem 
Belgów. Wielu mieszkańców kró-
lestwa miało wtedy nadzieję, że 
Albert II wyjaśni tajemnicę poli-
szynela, o której od lat szeptano 
w całym kraju. Tym bardziej że 
w dniu, w którym król ustąpił z 
tronu, baronowa Sybille de Selys 
Longchamps, udzieliła wywiadu 
telewizyjnego, w którym po raz 
pierwszy publicznie opowiedzia-
ła o swoim romansie z królem. 
Były król przyznał później, że z 
żoną przeżywali kryzys małżeński, 
ale zaprzeczył romansowi. 

Belgowie szeroko komentowali 
upór króla, który konsekwentnie 
nie przyznawał się do ojcostwa. 
Znaczna część z nich uważała, że 
Albert powinien zachować się ho-
norowo i uznać nieślubną córkę. 
Zwłaszcza że Delphine zapowie-
działa, iż nie ustanie w staraniach 
i będzie domagać się ustalenia oj-
costwa. 

hln.be
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Albert, po zrzeczeniu się korony, 
przestał być chroniony przez kró-
lewski immunitet. Delphine Boël 
mogła więc rozpocząć dochodze-
nia swoich praw w sądzie. Pozwała 
byłego monarchę i zmusiła go do 
poddania się testowi DNA, w wyni-
ku czego ojcostwo Alberta zostało 
potwierdzone. Ale musiało minąć 
wiele lat, żeby ta prawda ujrzała 
światło dzienne. 

Jesteś moim ojcem 
Po raz pierwszy Delphine wystąpi-
ła z roszczeniami wobec Alberta II 
w 1999 roku tuż po ukazaniu się 
biografii królowej Paoli, która do-
myślała się, że posiada on dziecko 
z pozamałżeńskiego związku. 

W 2005 roku po raz pierwszy pu-
blicznie oświadczyła, że jest owo-
cem romansu swojej matki i króla. 
Belgijskie media wielokrotnie pi-
sały o związku Alberta z barones-
są Sybille de Selys Longchamps 
i ich córce, artystce-rzeźbiarce 
Delphine. Dwór królewski nie 
przyjmował tego do wiadomości 
i konsekwentnie zamiatał sprawę 
pod dywan. 

W czerwcu 2013 r. Boël wezwała 
syna Alberta, księcia Filipa (obec-
nie króla) i córkę Alberta księż-
niczkę Astrid do stawienia się w 
sądzie. Miała nadzieję na podsta-
wie testów DNA udowodnić, że 
jest córką Alberta. 

W lipcu 2013 roku, kiedy Alberta 
nie chronił immunitet i nie był już 
osobą nietykalną, Delphine zmie-
niła strategię i wycofała wniosek o 

przeprowadzenie badań DNA przy-
rodniego rodzeństwa. Wniosła do 
sądu pierwszej instancji sprawę o 
uznanie ojcostwa przez samego 
Alberta. Rzuciła wyzwanie królew-
skiej rodzinie, która przez lata ją 
ignorowała. 

Belgijscy konstytucjonaliści twier-
dzili wówczas, że Delphinie trudno 
będzie zmusić króla do przyznania 
się do ojcostwa, spekulowano na-
wet, że będzie musiała dochodzić 
swoich praw w Trybunale Praw 
Człowieka w Strasburgu. 

Prawne korowody trwały latami. 
Jesienią 2019 roku sąd orzekł, że 
Jacques Boël nie był biologicznym 
ojcem Delphine i polecił przepro-
wadzenie testów w celu porówna-
nia jej DNA z królem Albertem. 
Król poddawać się badaniom DNA 
nie miał zamiaru. Zmusił go do te-
go dopiero sędzia, który zagroził, 
że za każdy dzień zwłoki Albert 
będzie musiał zapłacić 5 tysięcy 
euro kary. 

Ostatecznie król przekazał do ba-
dań próbkę śliny, test przeprowa-
dzono, ale dzięki staraniom kró-
lewskich prawników, jego wyniki 
zostały utajnione. Wreszcie 13 
grudnia 2019 sąd kasacyjny naka-
zał ujawnienie wyniku. Wtedy oka-
zało się, że twierdzenia Delphine 
były prawdziwe. 

Co na to król? „Jego Wysokość 
Król Albert II zapoznał się z wy-
nikami testu DNA (…). Wnioski 
naukowe wskazują, że jest bio-
logicznym ojcem pani Delphine 
Boël” – takie oświadczenie wydał 
po upublicznieniu wyników testu 
prawnik króla, Alain Berenboom. 
„Chociaż istnieją argumenty i za-
strzeżenia prawne uzasadniające, 
że ojcostwo prawne niekoniecznie 
oznacza ojcostwo biologiczne, a za-
stosowana procedura wydaje się 
dyskusyjna, król Albert postano-

wił nie wykorzystywać tych argu-
mentów i skończyć z honorem i 
godnością tę bolesną procedurę” 
– stwierdził pełnomocnik. 

Prawnik Delphine Boël zdradził, 
że czuje się ona zraniona przez to, 
jak zimne było oświadczenie kró-
la. „Postawa, jaką przyjął Albert II 
nie zapowiada otwartości na dia-
log pomiędzy nim i jego córką. 
Ona jest na to otwarta, choć bez 
wielkich nadziei” – dodał. 
 
Prawnik kobiety powiedział: „Jej 
życie było długim koszmarem 
z powodu poszukiwania tożsa-
mości. Miała biologicznego ojca, 
który brutalnie ją odrzucił, gdy 
sprawa o uznanie ojcostwa ujrzała 
światło dzienne”. Dodał, że kobieta 
rozpoczęła batalię sądową po to, 
aby jej dzieci nie musiały dźwi-
gać tego ciężaru i by zakończyło 
się jej społeczne wykluczenie.  

Delphine, przyrodnia siostra kró-
la Filipa, zawsze podkreślała, że 
wniosła sprawę o ustalenie ojco-
stwa z powodu gniewu na rodzinę 
królewską, która zwyczajnie uda-
wała, że Boël nie istnieje. Delphine 
nie otrzyma żadnych pieniędzy od 
państwa, nie znajdzie się w kolej-
ce do tronu, nie będzie sprawować 
oficjalnych funkcji. Ale po śmierci 
ojca będzie mogła otrzymać część 
spadku. Oficjalnie król ma mają-
tek szacowany na ok. 12 milionów 
euro, choć nieoficjalnie mówi się, 
że jest to kwota wielokrotnie więk-
sza – nawet miliard euro. 

„Oczywiście może teraz skorzystać 
z prawa do dziedziczenia, jednakże 
zwycięstwo, jakiego szukała, jest 
przede wszystkim moralne” – po-
wiedział profesor prawa na VUB, 
Mark van den Wijngaert. Z drugiej 
strony, król zawsze może ją jeszcze 
wydziedziczyć…”. 

Anna Janicka 
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 Przegląd prasy belgijskiej 
„Nie wprowadzajcie 
LEZ”
Organizacja mobilności VAB prosi 
fl amandzkie miasta i gminy, aby 
nie wprowadzały w życie stref ni-
skiej emisji. Według VAB nie jest 
jasne, czy LEZ rzeczywiście ma 
wpływ na jakość powietrza i bez-
pieczeństwo ruchu. Jakość życia 
w miastach i gminach jest bardzo 
ważna, jednak strefa niskoemisyj-
na nie wydaje się najbardziej odpo-
wiednim środkiem do osiągnięcia 
tego celu. 
Należy również wziąć pod uwagę 
mieszkańców. Ci gorzej sytuowani 
stają się ofi arami błędnej polityki 
LEZ. Nie każdego stać na kupno 
nowego auta, a w 2025 roku 4 sa-
mochody prywatne na 10 nie będą 
już mogły wjeżdżać do LEZ. 

Badanie VAB, przeprowadzone 
wśród 300 gmin, wykazało, że 7 
na 10 gmin wolałoby wprowadzić 
strefę 30 lub centrum wolne od 
samochodów, niż strefę niskiej 
emisji. 

autofans.be 

Powstanie pierwszy 
w UE krajowy 
rejestr implantów 
Belgia, jako pierwszy kraj w Unii 
Europejskiej, zamierza utworzyć 
obowiązkowy krajowy rejestr im-
plantów. Ma to ułatwić wyśledze-
nie pacjenta, kiedy np. okaże się, 
że produkt jest wadliwy. 

Baza zawierać ma wszystkie in-
formacje dotyczące implantu: od 
numeru seryjnego po jego specy-
fi kację oraz dane pacjenta, jego 
wiek, miejsce operacji i nazwisko 
lekarza przeprowadzającego za-
bieg. Zwykle takie dane zbierają 
szpitale. Krajowy rejestr pozwolił-
by na zgromadzenie wszystkich 
informacji w jednym miejscu. 

Spis obejmie m.in. takie produkty 
medyczne jak: protezy stawu bio-
drowego, rozruszniki serca czy 
implanty piersi. Celem jest pełna 
możliwość identyfi kacji protez i 
implantów oraz możliwość wyśle-
dzenia pacjenta, jeśli okaże się, że 
dany produkt jest wadliwy, może 
powodować zagrożenie dla zdro-
wia pacjenta lub efekty uboczne. 

Implanty nie zawsze są bezpiecz-
ne. W 2018 r. Międzynarodowe 
Konsorcjum Dziennikarzy Śled-
czych (ICIJ) opracowało raport, 
z którego wynikało, że wadliwe 
implanty doprowadzają do śmier-
ci blisko 80 tys. osób rocznie na 
świecie i powodują problemy zdro-
wotne u 170 tys. 

Rejestr ma wejść w 
życie latem tego 
roku. Tym samym 
Belgia stałaby się 
pierwszym krajem 
UE, posiadającym 
obowiązkową bazę 
tego typu produktów.

rynekzdrowia.pl 

Ofi ary antysemityzmu 
i rasizmu będą mogły 
zgłosić nękanie on-line 
Dla niektórych osób wizyta na po-
sterunku policji jest zbyt dużym 
wyzwaniem. Z tego powodu już 
niedługo ofi ary antysemityzmu, 
dyskryminacji oraz rasizmu będą 
mogły zgłosić incydenty tego ro-
dzaju za pośrednictwem Internetu. 
Konieczne będzie użycie elektrycz-
nego dowodu osobistego. 

„Obecnie działa już system Police-
on-web, jednakże jest on ograni-
czony tylko do określonej liczby 
przestępstw” – przekazał minister 
spraw wewnętrznych Pieter De 
Crem. „Nakazałem policji rozsze-
rzenie możliwości Police-on-web, 
tak aby każdy z obywateli mógł 
zgłosić rasistowskie oraz antyse-
mickie incydenty przez ten kanał. 
Opcja ta będzie dostępna już nie-
długo” – zapewnił minister.

niedziela.be 

Rekordowa liczba osób 
zmieniła dostawcę 
energii elektrycznej 
i gazu 
W ubiegłym roku aż jedna czwarta 
klientów indywidualnych i bizne-
sowych zmieniła dostawcę energii 
elektrycznej – podaje fl amandzki 
urząd regulacji energetyki VREG. 

To znacznie więcej niż rok wcze-
śniej. W 2018 roku dostawcę ener-

gii elektrycznej zmieniło 20% 
klientów, a w 2019 roku 

– już 25,8% (dane doty-
czą Flandrii). W su-
mie zmiany dostawcy 
energii elektrycznej 
dokonało w 2019 ro-

ku około 893 tys. go-
spodarstw domowych i 

fi rm, czyli o 186 tys. wię-
cej niż rok wcześniej. 

obowiązkową bazę 
tego typu produktów.

rynekzdrowia.pl 

klientów, a w 2019 roku 

spodarstw domowych i 
fi rm, czyli o 186 tys. wię-

cej niż rok wcześniej. 
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Także w przypadku dostawców ga-
zu ziemnego doszło do rekordowej 
liczby zmian. Na taki krok zdecy-
dowało się aż 28,5% odbiorców (w 
2016 roku – 22,6% odbiorców). 

Dostawcę gazu ziemnego zmieni-
ło w 2019 roku łącznie 636 tys. go-
spodarstw domowych i klientów 
biznesowych. To o prawie 147 tys. 
więcej niż rok wcześniej. 

niedziela.be 

Wspólna liga piłkarska 
Holandia i Belgia chcą stworzyć 
wspólną ligę piłkarską o nazwie 
Beneliga. Za tym pomysłem jest 
już jedenaście najlepszych zespo-
łów z tych dwóch krajów. W obu 
państwach zrobiono już wstępne 
badania, czy taka liga byłaby opła-
calna. Wyniki zaskoczyły związki 
sportowe. Okazało się, że zarówno 
holenderski, jak i belgijski futbol 
mógłby na takiej zmianie zyskać 
sportowo i finansowo. 

Beneliga miałaby się składać z 
dziesięciu holenderskich i ośmiu 
belgijskich zespołów. Każdego ro-

ku spadałyby dwa kluby do niższej 
ligi – jeden z każdego kraju. Jak 
wynika z analizy, połączona eks-
traklasa zwiększyłaby znacznie 
zainteresowanie rozgrywkami, 
przyciągnęłaby nowych sponso-
rów i byłaby szóstą siłą w Europie 
(po Anglii, Hiszpanii, Niemczech, 
Włoszech i Francji). 

Kiedy rozgrywki miałyby wystar-
tować, jeszcze nie wiadomo. Teraz 
mają zostać przeanalizowane 
wszystkie szczegóły. 

polskieradio.pl 

Armia nie chce już 
patrolować ulic 
Szef sztabu armii belgijskiej Marc 
Compernol chce, by wojsko prze-
stało patrolować ulice Brukseli i 
Antwerpii i mogło znów zająć się 
obronnością. 

Od kilku lat, w odpowiedzi na 
zamachy terrorystyczne w Belgii 
i Francji, patrole wojskowe żoł-
nierzy z długą bronią pilnują ulic 
największych belgijskich miast. 
Dowództwo belgijskiej armii uwa-

ża jednak, że należy z tym skoń-
czyć. Całkowity koszt obecności 
wojskowej na ulicach w ciągu 
ostatnich pięciu lat wyniósł około 
200 mln euro. 

„Konieczne jest rozsądne wyko-
rzystywanie ograniczonych za-
sobów obronności kraju. W tym 
kontekście niezbędne jest znale-
zienie strukturalnego rozwiązania 
wspierającego policję, aby wojsko 
mogło ponownie skoncentro-
wać się na swojej głównej misji. 
Bezpieczeństwo Belgii zaczyna 
się za granicą i tam leży nasze po-
wołanie” – powiedział Compernol 
gazecie „De Standaard”. 

polskieradio24.pl 

„Hańba i wstyd” 
Premier Flandrii Jan Jambon 
uczestniczył w obchodach 75 
rocznicy wyzwolenia niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz, które zostały zor-
ganizowane przez Europejskie 
Stowarzyszenie Żydowskie w 
Krakowie i na terenie obozu 
Auschwitz. 
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Jan Jambon mówił o tym, jak 
ważna jest pamięć o horrorze z 
Auschwitz. Nawiązał też do wsty-
dliwych kart z belgijskiej historii 
– kolaboracji zarówno Flamandów 
jak i Walonów z hitlerowskimi 
Niemcami i pomocy w ekstermi-
nacji Żydów. – To było haniebne 
– podkreślił Jambon. 

Przez kilkadziesiąt lat po wojnie w 
Belgii milczano na temat roli, jaką 
państwo odegrało w prześladowa-
niach i deportacji Żydów. Zmieniło 
się to w 2005 roku, kiedy ówczesny 
premier Guy Verhofstadt, podczas 
wizyty w Jerozolimie, poprosił 
o wybaczenie. Dwa lata później 
belgijscy historycy opublikowali 
raport na temat współodpowie-
dzialności Belgii za Holokaust. Z 
tego kraju w czasie II wojny świato-
wej deportowano ponad 25 tysięcy 
Żydów. 

A po wojnie – jak ustalono – domi-
nowała niechęć do ścigania przy-
padków kolaboracji belgijskich 
władz z Niemcami. Przeważało 
przekonanie, że belgijskie pań-
stwo nie ponosi żadnej odpowie-
dzialności. 

Główne uroczystości rocznicowe 
odbyły się 27 stycznia w Miejscu 
Pamięci. Belgię reprezentował 
król Belgów Filip z królową 
Matyldą. 

polskieradio.pl

„Naruszenie 
prywatności danych 
medycznych jest 
oburzające”
Tak zareagowała minister zdrowia 
Maggie De Block, kiedy wyszło na 
jaw, że lekarze ubezpieczeniowi 
przeglądali cyfrową dokumenta-
cję medyczną pacjentów. Według 
De Block jest to nadużycie, oszu-
stwo i brak standardów wśród 
lekarzy z ubezpieczalni. – W ten 
sposób naruszają oni prawa i za-

ufanie pacjentów do podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną” 
– mówi minister. 

Pacjenci poinformowali gazetę 
De Morgen, że lekarze ubezpie-
czeniowi, bez ich wiedzy i pozwo-
lenia, przejrzeli ich elektroniczną 
dokumentację. Prawdopodobnie, 
w jednym przypadku, informacje 
zawarte w pliku zostały zmienione 
na korzyść firmy ubezpieczenio-
wej. 

Wszystkie szpitale w Belgii pra-
cują z elektronicznymi rejestrami 
pacjentów. Lekarze w szpitalu 
lub w pewnej grupie szpitali 
mają wgląd do danych pa-
cjentów. Lekarze ubezpie-
czeniowi również pracują w 
szpitalach, mają więc możli-
wość zapoznania się z karta-
mi chorych. A te informacje 
mogą być wykorzystane np. 
do zakwestionowania zwro-
tu kosztów ubezpieczenia. 

„Jeśli to prawda, to jest to oszu-
stwo” – mówi rzeczniczka pani 
minister. Przepisy w tym zakresie 
są bardzo jasne: tylko lekarze, któ-
rzy mają związek z pacjentem, mo-
gą za ich zgodą przeglądać akta 
medyczne. „Dokumenty w formie 
cyfrowej mają na celu ułatwienie 
wymiany danych medycznych, 
jeśli pacjent wyraził na to zgodę. 
Ale takiej zgody nie mają lekarze 
z ubezpieczalni”. 

standaard.be 

Dla niemowlęcia dotyk 
ojca tak samo ważny jak 
dotyk matki 
Z najnowszych badań belgijskich 
naukowców wynika, że mężczyź-
ni nie są tego świadomi i często 
nadmiernie odsuwają się od no-
wo narodzonego dziecka, gdy 
tymczasem ich bliskość ma do-
kładnie taki sam wpływ na dziec-
ko, jak bliskość matki. Wykazały 

to badania monitorujące oddech 
oraz rytm serca niemowląt piesz-
czonych najpierw przez matki, a 
następnie przez ojców. 

Kontakt fizyczny pomiędzy rodzi-
cami i ich dzieckiem ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju noworodka. 
Jest szczególnie ważny w pierw-
szych miesiącach życia, kiedy od-
biera ono świat i miłość głównie 
przez dotyk. Tym samym bliskość 
fizyczna pobudza rozwój inteligen-
cji (także emocjonalnej), wspoma-
ga bowiem szybsze powstawanie 
połączeń między synapsami w 
mózgu. 

Badanie dość jasno pokazuje, że 
kontakt fizyczny ze strony ojca 
przynosi takie same pozytywne 
efekty, jak dotyk matki. „Dziś ojco-
wie są znacznie bardziej obecni w 
życiu dziecka, niż miało to miejsce 
w przeszłości, choć wciąż wielu z 
nich zachowuje dużą ostrożność 
i z dystansem podchodzi do spra-
wowania opieki nad dzieckiem, 
zwłaszcza w pierwszych miesią-
cach jego życia. Mężczyźni czę-
sto uzasadniają to faktem, że od 
samego początku kobiety mają 
nad nimi fizjologiczną przewagę 
związaną z ciążą, co z kolei pro-
wadzi do zakorzeniania się uczu-
cia niepewności wśród ojców. 
Trzeba to zmienić” – przekazała 
profesor Van Puyvelde z Wolnego 
Uniwersytetu w Brukseli. 

niedziela.be 

Opracowała:  
Karolina Morawska 
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Nowe graffiti w Haven 
Ponad 80 młodych artystów wspólnie zrealizowało kolejny ciekawy projekt street 
artu w Antwerpii. Mur o długości ponad 900 metrów i 4,5 wysokości w antwerpskim 
porcie zwraca teraz uwagę wszystkich. Niektórzy kierowcy zwalniają, inni zatrzymu-
ją się i robią zdjęcia. 

Nic dziwnego. To wyjątkowe graf-
fiti, bo tworzyli je różni artyści, ale 
łączy temat: natura i marynistyka. 
Poszczególne graffiti bardzo się 
różnią, ale razem tworzą spójną 
całość. Artyści zrealizowali cały 
projekt w bardzo krótkim czasie, 
bo zaledwie w trzy dni i bez wyna-
grodzenia, ale otrzymali wszystkie 
potrzebne materiały do pracy. 

Czym jest graffiti? Istnieje wiele 
definicji, ale najprościej mówiąc 
jest to nazwa zbiorcza napisów 
lub rysunków na ścianach do-
mów, parkanach, chodnikach 
zazwyczaj o treści politycznej lub 
humorystycznej. Osobną kwestią 

jest technika, bo graffiti można na-
malować sprayem lub pędzlem, z 
użyciem szablonu lub bez. 

A co łączy graffiti i street art? W 
publikacjach prasowych i litera-
turze fachowej znajdziemy sporo 
informacji o tym, co łączy oba 
pojęcia i jakie są różnice między 
nimi, ale sami twórcy mówią czę-
sto, że „street art wymaga umie-
jętności, graffiti wymaga jaj”. To 
duże uproszczenie, ale bardzo 
prawdziwe. 
Inicjatywa wykorzystania muru 
w celach artystycznych wypłynęła 
od Wallin’ VZW z Gandawy. Wallin 
jest organizacją specjalizującą się 

w realizacji projektów artystycz-
nych szeroko pojętego street artu 
i graffiti. 
Zrzesza ona młodych artystów, dla 
których opracowuje i przygotowu-
je poszczególne projekty, które 
są dostosowane do warunków, a 
nadrzędnym celem jest ożywie-
nie przestrzeni ulicznej poprzez 
sztukę. 

Mur z graffiti, biegnący wzdłuż te-
go odcinka ulicy De Scheldelaan, 
jest jednym z elementów systemu 
zabezpieczenia przeciwpowodzio-
wego (Plan Sigma) w tej części 
Antwerpii. Plan Sigma to projekt 
realizowany od lat, a narodził 
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się po powodzi w roku 1976. W 
ramach tego planu realizowane 
są projekty zapobiegające powo-
dziom, czyli budowa wałów prze-
ciwpowodziowych i terenów zale-
wowych we Flandrii. 

De Scheldelaan, czyli droga nu-
mer N101, to jedna z najdłuższych 
ulic w Antwerpii i jedna z ważniej-
szych dróg w porcie. Jej długość 
to około 30 kilometrów i biegnie 
ona wzdłuż rzeki Skaldy, a mur z 
graffiti znajduje się na wysokości 
rafinerii Total. 

Iwona Maculewicz





Carnotstraat 104, 2060 Antwerpia

PSS u Rudej
Polski Sklep Spożywczy

Prze
dłuża

my Wakacje!!!

www.facebook.com/pssurudej

Z okazji Dnia Kobiet, 
pragniemy złożyć Wam życzenia, 

wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, 
by w każdym dniu roku, 

uśmiech na Waszych twarzach, 
gościł tak samo często, jak w tym dniu!

Przyjmujemy zamówienia świąteczne na: 
- ciasto
- wyroby garmażeryjne
- wędliny wiejskie z przydomowych 
   wędzarni z Podlasia i Podkarpacia
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 W jakim języku mówi się w Belgii? 
Postanowiłam napisać o językach w Belgii, bo gdy czasem czytam wypowiedzi roda-
ków na forach internetowych, to nie wierzę w to, co widzę. Na przykład jakaś Gra-
żyna chwali się, że mieszka w Belgii 10 lat, a zaraz potem wymienia angielski jako 
język urzędowy. Inni przekonują naiwnych, że po angielsku dogadają się w każdym 
urzędzie. 

Nie wiem, po co ludzie mają 
Internet, skoro nie potrafi ą z niego 
zrobić użytku i sprawdzić choćby 
podstawowe informacje na temat 
kraju, do którego przybyli. A kolej-
ni to podłapują i bez weryfi kacji 
podają dalej. Czy tak trudno wpi-
sać pytanie w wyszukiwarkę? A 
może zdobywanie wiedzy boli, 
albo powoduje wysypkę? 

Zacznijmy od faktów.  W Belgii 
obowiązują 3 (słownie trzy) języki 
urzędowe: francuski, niderlandzki 
i niemiecki. Z tym że to nie działa 
tak, jak się niektórym wydaje. To, 
że są trzy języki, nie oznacza bynaj-
mniej, że znając jeden z nich mo-
żesz się w całej Belgii dogadać, czy 
pozałatwiać sprawy w urzędzie. 

Każdy z tych trzech języków 
obowiązuje bowiem w innej 
części kraju. U nas, we 
Flandrii (północna część 
kraju, czyli ta u góry), ję-
zykiem urzędowym jest 
niderlandzki i w urzędach 
państwowych ten język 
jest obowiązkowy. We 
fl amandzkich urzędach 
gminy nie dogadasz się 

w innym języku! Urzędnicy ma-
ją bowiem odgórny prikaz i nie 
mogą rozmawiać z petentami w 
innym języku, nawet gdyby zna-
li osiem różnych. Często nawet 
wiszą takie informacje w kilku 
językach na drzwiach, ścianach, 
okienkach. 

Oczywiście jak się trafi  na miłego 
urzędnika – tak jak było w naszym 
przypadku – to może on wysłu-
chać jak mówicie po angielsku 
czy francusku i odpowiadać po ni-
derlandzku. W ten sposób można 
się dogadać, ale to dzieje się raczej 

w małych gmi-
nach, niż 

w mia-
stach. 

Swego czasu mieliśmy o tym 
rozmowę na jednej z lekcji ni-
derlandzkiego. Nasza wykładow-
czyni opowiadała, że nauczyciele 
języków już kilkakrotnie próbo-
wali interweniować w urzędzie 
gminy i zmienić w tym zakresie 
prawo. Taki nauczyciel wie jak 
nikt, że jak wczoraj przyjechałeś 
do Belgii, to dziś nie mówisz jesz-
cze po niderlandzku, a pierwsze 
sprawy urzędowe po przyjeździe 
załatwiasz właśnie w gminie i mu-
sisz tam gadać po niderlandzku. 
Mało logiczne, ale cóż, prawo jest, 
jakie jest. 

To samo tyczy się szkół. We fl a-
mandzkich szkołach rozmawia 
się tylko po niderlandzku!!! 
Mówię tu o kontakcie uczniów z 
nauczycielami i języku obowią-
zującym na przerwie. Niektóre 

szkoły wyjątkowo pozwalają na 
rozmowy na przerwie w in-
nych językach, ale nie jest to 
mile widziane. W niektórych 
jest całkowity zakaz, a nieprze-

strzeganie go jest karane. 

Rodzice też kontaktują się 
z nauczycielami tylko po ni-

tak, jak się niektórym wydaje. To, 
że są trzy języki, nie oznacza bynaj-
mniej, że znając jeden z nich mo-
żesz się w całej Belgii dogadać, czy 
pozałatwiać sprawy w urzędzie. 

Każdy z tych trzech języków 
obowiązuje bowiem w innej 
części kraju. U nas, we 
Flandrii (północna część 
kraju, czyli ta u góry), ję-
zykiem urzędowym jest 
niderlandzki i w urzędach 
państwowych ten język 
jest obowiązkowy. We 
fl amandzkich urzędach 
gminy nie dogadasz się 

się dogadać, ale to dzieje się raczej 
w małych gmi-

nach, niż 
w mia-
stach. 

jakie jest. 

To samo tyczy się szkół. We fl a-
mandzkich szkołach rozmawia 
się tylko po niderlandzku!!! 
Mówię tu o kontakcie uczniów z 
nauczycielami i języku obowią-
zującym na przerwie. Niektóre 

szkoły wyjątkowo pozwalają na 
rozmowy na przerwie w in-
nych językach, ale nie jest to 
mile widziane. W niektórych 
jest całkowity zakaz, a nieprze-
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derlandzku. Przed wywiadówkami 
dostaje się informację, że należy 
przyjść na spotkanie z tłumaczem, 
jeśli nie mówi się po niderlandzku. 

Wielu nauczycieli i szkół nie robi 
jednak problemów i rozmawiają 
po angielsku, jeśli takowy znają, 
czy po francusku albo hiszpańsku, 
albo niemiecku. Zwykle nie ma też 
problemu z zapisaniem dziecka do 
szkoły używając innego niż nider-
landzki języka. Jednak pamiętaj-
cie, że mogą (i mają do tego peł-
ne prawo) odmówić rozmowy w 
innym języku! 

W innych miejscach zwykle o 
wiele łatwiej jest się dogadać w 
innym języku niż niderlandzki. 
Po angielsku czy francusku bez 
problemu dogada się człowiek u 
lekarza, prawnika, w urzędzie po-

datkowym, u mechanika, fryzjera, 
księgowego, w sklepie, restauracji 
i zwyczajnie z ludźmi. 

Pamiętać jednak należy, że po 
pierwsze: ludzie nie mają obowiąz-
ku znać języków obcych, ani tym 
bardziej w nich rozmawiać, a po 
wtóre, każdy normalny człowiek 
najchętniej rozmawia w języku oj-
czystym, zwłaszcza w swoim wła-
snym domu czy kraju. A jak się 
do kogoś przychodzi w gości, to 
wypada się dostosować do zasad 
i obyczajów u niego panujących 
a nie oczekiwać, żeby tubylcy się 
dostosowywali. Dla mnie jest to 
oczywiste, ale z moich obserwacji 
wynika, że dla innych już nieko-
niecznie. 

Co jeszcze jest istotne we Flandrii 
to fakt, że przeciętny Flamand od 

małego nie lubi Walona oraz języ-
ka francuskiego. A że francuski 
jest obowiązkowym językiem we 
Flandrii, nie ma najmniejszego 
znaczenia. Frankofoni to samo zło. 

Tak, francuski jest obowiązko-
wym językiem we flamandzkich 
szkołach od 5 klasy szkoły pod-
stawowej. Język angielski, łacina, 
niemiecki, hiszpański, włoski (za-
leżnie od szkoły i kierunku) do-
chodzą w szkole średniej. 

Znajomość francuskiego jest ko-
nieczna do otrzymania pracy w 
niektórych zawodach czy otwarcia 
własnej działalności. 

Francuskim posługujemy się na-
tomiast obowiązkowo w Walonii, 
czyli w południowej części kra-
ju.  W Walonii dogadanie się 
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gdziekolwiek po niderlandzku 
to już – z tego co mi wiadomo – 
graniczy z cudem. Nawet jak do 
knajpy wejdziesz i przywitasz się 
po niderlandzku, już cię nienawi-
dzą. Mam kilka doświadczeń w tej 
kwestii. Wszystko jednak zależy 
od tego, na kogo się trafi . Ludzie 
są tylko ludźmi. 

Po niemiecku mówi się w bardzo 
małej części Belgii, tuż przy grani-
cy z Niemcami. Zasady jak wyżej. 

Specyficznym miejscem pod 
względem języków (i nie tylko ję-
zyków) jest stolica. Bruksela jest 
ofi cjalnie dwujęzyczna. Wszystkie 
nazwy ulic, urzędów itp. zapisane 
są w dwóch językach: po francu-
sku i po niderlandzku. Urzędnicy 
mają obowiązek rozmawiać w tych 
dwóch językach. 

Teoretycznie tyczy się to też skle-
pów i wszystkich innych punktów 
usługowych. Ale tylko teoretycz-
nie. W praktyce jest tak, że w 
Brukseli coraz trudniej znaleźć ko-
goś, kto mówi po niderlandzku. W 
sklepach dziunie tylko buzie roz-
dziawiają i patrzą z nienawiścią na 
człowieka. Choć czasem bardzo, 
ale to bardzo się starają (raczej w 
bardziej eleganckich sklepach i 
restauracjach niż na przykład w 
Quicku), by wszystko po nider-
landzku powiedzieć, nawet jak 

widzą, że już po 
francusku zro-
zumiałeś. Jak 
wszędzie i tu 

są ludzie i ludziska, a nawet tro-
chę parapetów. 

Z językiem angiel-
skim Belgia nie ma 
nic wspólnego. Jednak 
większość ludzi w 
sklepach, urzędach, 
punktach obsłu-
gowych, informa-
cyjnych, dworcach, 
restauracjach itd. 
itp. gada po an-
gielsku przy-
najmniej na 
p o z i o m i e 
podstawo-
wym. 

Nie należy też 
zapominać, że w 
Belgii mieszka masa róż-
nych narodowości mówią-
cych w domu najdziwniej-
szymi językami i dialektami. 
A ci wszyscy ludzie pracują 
w najróżniejszych miejscach 
na najróżniejszych sta-
nowiskach i w najróż-
niejszych zawodach, w 
których częstokroć znajomość 
języka niderlandzkiego (czy fran-
cuskiego) nie jest tak istotna jak 
umiejętności, talenty i doświadcze-
nie zawodowe. 

W związku z tym często spotyka 
się na swojej drodze ludzi, którzy 

co prawda mó-
wią w swojej 
pracy po nider-
landzku (czy 

francusku), niektó-
rzy mają nawet 

obywatelstwo 
belgijskie, 
ale ich język 
bardzo trud-

no jest zrozu-
mieć ze względu na 

akcent, wymowę i w ogóle 
słabą znajomość tego języka. 

Słuchając takich ludzi, którzy 
przecudacznie 
wypowiadają po-
szczególne sło-
wa i nawet jak 

wymawiają nazwę 
mojej miejscowości, 

to nie jestem w stanie 
tego zrozumieć, zawsze sobie 

uświadamiam, że mój nider-
landzki prawdopodobnie 
brzmi dla nich i rodowi-
tych Belgów podobnie. 

Ale to jest właśnie faj-
ne w tym kraju – te 

wszystkie ję-
zyki, ta 
w i e ż a 

B a b e l . 
Dla człowieka wychowanego w 
Polsce, gdzie wszyscy mówią tym 
samym językiem, to niesamowite 
doświadczenie i niezapomnianie 
pierwsze wrażenia. 

Szkoda, że wielu Rodaków zamy-
kając się tylko w polskojęzycznym 
środowisku i unikając kontaktu 
z innymi narodami, a częstokroć 
gardząc innymi i ich językami, nie 
potrafi  tego niesamowitego zjawi-
ska docenić. 

Inne moje przemyślenia i obser-
wacje poczynione na belgijskiej 
ziemi znajdziecie na blogu: 
belgianasznowydom.blogspot.be 
i w dalszych numerach
“Antwerpii po polsku“.

Magdalena B-P
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ACV Voeding en Diensten
(Nareszcie) jest propozycja porozumienia w sektorze czeków usługowych!

145.000 pracowników zatrudnio-
nych w tym sektorze należy do 
grupy najmniej zarabiających w 
kraju. Stawka godzinowa brutto 
wynosi tu €11,50. 

Firmy działające w sektorze cze-
ków usługowych długo nie zgadza-
ły się na podwyżkę płac. 

Pracownicy z tego sektora od 
miesięcy walczyli o uzasadnione 
podwyżki. Wychodzili na ulice i 
prowadzili akcje, by usłyszano ich 
żądania dotyczące przyzwoitego 
poziomu płac.
Zmobilizowali się jak nigdy do-
tąd i walczyli ramię w ramię z tą 
niesprawiedliwością. Ich wysiłki 
się opłaciły: 3 lutego ostatecznie 
został osiągnięty projekt porozu-
mienia. 

Czego dotyczy  
projekt porozumienia?
• Podwyżki płacy brutto o 0,8% od 

1 stycznia 2020.
• Cadeaucheque o wartości 20 

euro. 
• Podwyżka premii związkowej w 

2019 ze 105 EUR na 110 EUR, w 
2020 we 110 EUR na 120 EUR

• Zwrot kosztów w wysokości 10% 
płacy brutto dla osób, które pra-
sują w domu.

Punkty do konsultacji
• Rozszerzenie premii motywa-

cyjnych za urlop wychowawczy 
oraz w przypadku opieki nad 
osobami, które nie są w stanie 
same funkcjonować.

• Przeciwdziałanie niewłaściwym 
praktykom i zapobieganie utra-
ty płacy przez pracownika w 
przypadku nieobecności klien-
ta. 

• Wprowadzenie środków zapo-

biegawczych w przypadku nie-
właściwego traktowania pra-
cowników, niewłaściwego lub 
niedopuszczalnego zachowania 
klientów wobec pracowników.

• Wprowadzenie środków zapew-
niających pracownikom pracę 
w odpowiedniej odległości od 
miejsca zamieszkania.

Dlaczego 
zaakceptowaliśmy  
tę propozycję?
Dążyliśmy do podwyżki płac o 
1,1% (= 12 centów na godzinę) a 
osiągnęliśmy podwyżkę o 0,8%  
(= wzrost o 9 centów za godzinę). 
1,1 % to maksymalna podwyżka o 
jaką mogliśmy walczyć. Jeśli weź-
miemy pod uwagę inne korzyści 
zawarte w propozycji porozumie-
nia, jesteśmy niedaleko naszego 
celu. Pamiętajmy, że pierwsza pro-
pozycja ze strony pracodawców 
była mało korzystna, mianowicie 
0,4% w postaci ecocheque.

0,8% czy 1,1%,  
to jednak niewiele?
Oczywiście! Jednak poziom wzro-
stu płac o 1,1% jest określony przez 
prawo. Dlatego chcielibysmy do-
prowadzić do zniesienia tych 
„słynnych” przepisów dotyczących 
norm płacowych, które uniemozli-
wiają negocjacje powyżej limitu.

Czy otrzymam coś 
więcej niż tylko  
0,8% podwyżki?
Tak. Korzyści, które przedstawi-
liśmy wyżej, a ponadto, oprócz 
podwyżki o 0,8%, indeksację płac 
w sektorze o 2%. 

To jeszcze nie koniec 
naszych działań
Nasza walka nie kończy się na 

negocjacjach branżowego układu 
zbiorowego pracy. Naszym kolej-
nym krokiem będzie zwrócenie 
się do polityków o wyższe dotacje. 
Nadal dążymy do porozumienia w 
sprawie lepszych warunków pracy 
i płac. Praca w tym sektorze jest 
trudna i ciężka, dlatego pracow-
nicy muszą być szanowani i lepiej 
wynagradzani. 

Co dalej?
W najbliższych dniach spotkamy 
się z naszymi delegatami związ-
kowymi, aby przedstawić im ten 
projekt porozumienia branżowe-
go. Będziemy Państwa na bieżą-
co informować. Na bieżąco mogą 
Państwo śledzić informacje rów-
nież naszej stronie na Facebooku.
w języku niderlandzkim: 
DienstenchequesACV/

Negocjacje porozumienia oraz 
wynegocjowane już warunki do-
tyczą pracowników ze wszystkich 
trzech regionów Belgii: Flandrii, 
Brukseli i Walonii.

Wszelkie uwagi oraz pytania pro-
simy kierować do regionalnych 
sekretariatów ACV Voeding & 
Diensten / CSC Alimentation & 
Services, dane kontaktowe znajdą 
Państwo na stronie:
www.hetacv.be/acv-voeding-en-
diensten-sporta

ACV Voeding & Diensten 
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 Stres dłużnika. 
Jak dać sobie pomóc 
„Kup dziś, zapłać za pół roku”. „Kredyt 0%”. „Szybkie zakupy”. „Wygoda i bezpieczeń-
stwo”. „Proste rozwiązania na nieplanowane wydatki”. „Niska rata”. „Decyzja w 15 
minut”. To tylko niektóre hasła, które przyciągają klienta do banku po zaciągnięcie 
pożyczki. 

Konsumpcyjne społeczeństwo 
rozrasta się i nakręca spiralę po-
życzania, zaciągania kredytów. 
Jedna pożyczka, druga, trzecia 
plus składki socjalne, podatki, 
bieżące rachunki… i zobowiąza-
nia rosną. 

Perspektywa korzyści, które uzy-
skujemy poprzez zaspokojenie 
potrzeb posiadania, spełnienia 
marzeń, przesłania koszty, które 
są integralną częścią zobowiązań 
fi nansowych. Krótkowzroczność 
w tym temacie może doprowadzić 
do utraty kontroli nad płynnością 
fi nansową, a ta spowodować sytu-
ację zadłużenia. Nie tylko „gorsze” 
decyzje fi nansowe mogą doprowa-
dzić nas do bankructwa, ale wy-
starczy tylko splot niekorzystnych 
wydarzeń takich jak np.: utrata 
pracy, niewypłacalność zlecenio-

dawcy czy choroba i w jednej chwi-
li stajemy się dłużnikami. 

Bycie w sytuacji zadłużenia, 
perspektywa niewypłacalności, 
monity, komornicy to sytuacja 
stresogenna. Brak poczucia bez-
pieczeństwa, niemożność zaspa-
kajania swoich potrzeb, nawet 
tych podstawowych, lęk o przy-
szłość, budzą stan zagrożenia. 
Kiedy stan napięcia związany ze 
stresem utrzymuje się dłużej, to 
w widoczny sposób wpływa nie-
korzystanie na nasze zdrowie 
psychiczne i somatyczne. 

Reakcje na stres mogą być różne. 
Bardzo często sposobem poradze-
nia sobie z sytuacją zadłużenia jest 
„ucieczka od problemu”. Typowe 
zachowanie dłużnika może spro-
wadzać się do tego, iż unika on te-
matu związanego z zadłużeniem, 
nie odbiera telefonu z banku, nie 
odbiera poczty, ucina rozmowy na 
temat zaciągniętych zobowiązań 
itp. 

Często do problemów psycho-
logicznych dłużnika zaliczyć 
możemy również depresję. W 
głowie dłużnika uruchamia się 
negatywne postrzeganie siebie 
„jestem bankrutem, wszystko 
przegrałem, jak ja się 
pokażę żonie”, nega-
tywne postrzeganie 
przyszłości „nic już do-
brego się nie wydarzy”. 
Bezradność na to, co się 
stało, niekiedy bezsilność 
„nic już nie poradzę”, nakręcają 

spiralę złego samopoczucia. Brak 
lepszej perspektywy przy niskim 
poczuciu własnej wartości „jestem 
nieudacznikiem”, porażki w pró-
bach rozwiązania problemu mogą 
w dość prosty sposób doprowadzić 
do syndromu wyuczonej bezrad-
ności. 
W psychologii wyuczona bezrad-
ność rozumiana jest jako zjawisko, 
które polega na tym, iż człowiek 
przekonany jest, że bez względu 
na to, co by nie zrobił, to i tak nie 
wpłynie to na jego sytuację ży-
ciową. Taka postawa zamyka po-
tencjalne możliwości na zmianę, 
rozwiązanie sytuacji zadłużenia. 
Stąd zasadna i bardzo pomocna 
staje się pomoc psychologiczna, 
terapeutyczna. 

Objawy, zachowania 
na podstawie których 
można stwierdzić, że 
problem zadłużenia 
jest poważny i wymaga 
specjalistycznej pomocy. 
• Długi powodują problemy ro-

dzinne, konflikty, kłamstwa, 
agresję, przemoc. 

• Długi powodują zaburzenia emo-
cjonalne. 
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• Długi powodują zaburzenia 
snu. 

• Długi powodują, że jedną po-
życzką spłacam drugą. 

• Długi uruchamiają mechanizm 
ucieczki, izolowania się od lu-
dzi. 

• Długi powodują sytuację napię-
cia, którą próbuję rozładować 
za pomocą alkoholu. 

• Długi powodują poczucie osa-
czenia, bezsilności, rozpaczy, 
masz myśli samobójcze. 

• Długi prowokują sytuację, w 
której zaczynam pracować „na 
czarno”, aby komornik nie zajął 
pensji. 

• Długi powodują, że staram się 
wymyślić jakiś nierealny złoty 
interes, albo wierzę, że wygram 
pieniądze  np.: w grach loso-
wych. 

Bardzo istotna w procesie wycho-
dzenia z zadłużenia jest aktywna 
współpraca z profesjonalistą (me-
diatorem, księgowym, pracowni-
kiem CPAS, itp.). 

Zawsze dobrze jest zacząć od 
otwarcia wszystkich wezwań do 
zapłaty, ułożenia ich tematycznie 
i zaprowadzenia porządku w do-
kumentach. To z pewnością uła-
twi pracę specjaliście i pozytywnie 
wpłynie na świadomość dłużnika 
co do sytuacji, w jakiej się znajduje. 
Koniecznie należy spisać również 
na papierze, jakie nasza rodzina 
ma miesięczne dochody oraz wy-
datki, dopisując do tego wydatki 
rzadsze tj. podatki, składki, ubez-
pieczenia, wakacje, itp. i dzieląc 
to przez 12 i dodając tę sumę do 

comiesięcznych wydatków. Jeżeli 
budżet jest dobrze zbilansowany i 
pozostają wolne środki, to należy 
przeznaczyć je koniecznie na spła-
tę zaległych zobowiązań. Mediator 
nawiąże kontakt z komornikiem 
lub innym wierzycielem, celem 
ustalenia możliwego do wykona-
nia planu spłat. 

Są sytuacje, w których domowy 
budżet nie pozwala już na spłatę 
istniejących długów. W takiej sy-
tuacji jest możliwe, że zajdzie ko-
nieczność ogłoszenia upadłości 
bądź poddania się procedurze są-
dowego umarzania długów RCD. 

W takich okolicznościach dobrze 
skompletowane dokumenty tym 

bardziej pozwolą na łatwiejsze 
poradzenie sobie z nową sytuacją. 

Wyjście ze spirali zadłużenia na 
pewno nie jest procesem łatwym. 
Niemniej jednak istnieją narzę-
dzia prawne, które pozwalają na 
wyjście z zadłużenia przy zacho-
waniu godności osobistej (np. lista 
dóbr oraz część pensji, które nie 
podlegają zajęciu, itp.) 
Należy pamiętać, że sytuacja 
zadłużeniowa dotyka nie tylko 
dłużnika, ale wpływa również na 
funkcjonowanie jego rodziny, na 
relacje w związku. To ważne, aby 
zadbać o siebie oraz o bliskich i 
podjąć to wyzwanie! 

Agnieszka Sita 

Agnieszka Sità – prawnik, certyfi kowany mediator długów. Absolwentka Prawa i Kryminologii 
Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego na 
Uniwersytecie w Katanii, posiada dyplom Interdyscyplinarnych Studiów z zakresu Wiktymologii 
oraz Psychotraumatologii Uniwersytetu Paryż V oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer 
w Brukseli. W Belgii mieszka od ponad 12 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowała w insty-
tucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych. Obecnie pracuje jako prawnik w 
Stowarzyszeniu Trampolina vzw. 

Brukselskie Stowarzyszenie TRAMPOLINA vzw/asbl świadczy 
usługi doradztwa prawnego oraz pomocy psychologicznej  dla Polonii 
mieszkającej w Belgii. W ramach sesji wyjazdowych świadczymy usługi 

konsultacyjne z zakresu egzekucji komorniczej, prawa rodzinnego 
oraz prawa pracy teraz TAKŻE W ANTWERPII!

Doradca prawny oraz mediator długów przyjmie Cię 
w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 17.00

Adres: Eduard van Steenbergenlaan 46, 2100 Antwerpia.
Rejestracja telefoniczna: 0495. 28.98.24. pn-pt  w godz 9.oo-11.00

www.trampolina.be, info@trampolina.be

DORADZTWO PRAWNE
MEDIACJA DŁUGÓW, 

SPRAWY KOMORNICZE , 
RODZINNE, PRACOWNICZE 

ORAZ RENTOWO-EMERYTALNE

Trampolina
ASBL

Trampolina
VZW
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Nowy rok – nowe kontrole 

W tym roku belgijskie służby 
finansowe będą kontrolować 
poprawność naliczania podatku 
VAT na fakturach za rok 2017.  
Jest to bardzo ważne dla wszyst-
kich firm, które wykonują prace 
w sektorze budowlanym i nieru-
chomości w Belgii. 
 
W tym sektorze firmy rozliczają 
się na zasadzie odwrotnego ob-
ciążenia (BTW verlegd), czyli nie 
mogą naliczać belgijskiego po-
datku VAT. Reguła ta obowiązuje 
jednak tyko wtedy, gdy klient to:  
* firma mająca siedzibę w 
Belgii, zobowiązana do składa-
nia okresowej deklaracji VAT;  
* podatnik niebędący rezydentem 
i posiadający przedstawiciela w 
Belgii. 

W Belgii obowiązują 4 stawki 
podatku VAT: 0%, 6%, 12%, 21%.  
Jeżeli kontrahent posiada numer 
VAT, jednak nie jest jego płatni-
kiem i nie ma obowiązku składa-
nia miesięcznych, bądź kwartal-
nych deklaracji, musimy naliczać 
mu stawkę 21%. 

Wyjątkiem są agencje nierucho-
mości bądź firmy, które wynaj-
mują mieszkania osobom pry-
watnym. W takim przypadku do 
każdej faktury musimy dołączyć 
atest kontrahenta o obniżonej, 

6% stawce VAT. Jeżeli klient 
wyda nam taki atest niezgod-
nie z prawdą, a swoje nieru-
chomości wykorzystuje do 
innych celów niż wynajem 
osobom prywatnym lub nimi 
handluje, to w razie ewentu-
alnej kontroli zostanie pocią-
gnięty do odpowiedzialności 
za poświadczenie nieprawdy 
i unikanie płacenia podatku. 

Jest więc bardzo ważne, aby 
do każdej faktury wystawionej 
z 6% stawką VAT dołączyć atest! 
 
Jeżeli obie strony są płatnikami 
VAT i składają periodykalne dekla-
racje, nie należy naliczać VAT-u. 
Trzeba jednak zaznaczyć na faktu-
rze jego stawkę – 0% oraz dopisać 
podstawę jej nienaliczania „BTW 
verlegd” (zastępuje to wcześniej-
szą regułę „Btw te voldoen door 
de medecontractant – artikel 20 
K.B. nr 1”). 
 
Do tej pory wielu kontrahentów 
korzystało z europejskiej strony 
internetowej VIES w celu ustale-
nia czy należy zastosować system 
odwrotnego obciążenia. Strona ta 
weryfikuje jednak tylko posiada-
nie numeru VAT, a nie to, czy jego 
posiadacz musi składać okresowe 
deklaracje VAT w Belgii. 

Wielu kontrahentów nieprawi-
dłowo wystawiało faktury z prze-
niesieniem podatku VAT na bel-
gijskich przedsiębiorców, którzy 
posiadają ważny numer VAT, ale 
nie składają okresowych dekla-
racji VAT, takich jak małe firmy 
lub spółki całkowicie zwolnione 
z obowiązku posiadania majątku. 
W takich przypadkach organy po-
datkowe żądają podatku VAT od 
tych faktur podczas kontroli, a 
także grzywien i odsetek. 

Za pośrednictwem strony 
INTERVAT ( https://financien.bel-
gium.be/nl/E-services/Intervat  ) 
można sprawdzać ważność nume-
ru VAT firmy belgijskiej, datę jego 
aktywacji lub dezaktywacji oraz to, 
czy firma składa periodykalne de-
klaracje. 
 
Dzięki zakładce „btw-regimes” w 
INTERVAT można teraz uniknąć 
tych problemów. Wykonawcy, któ-
rzy chcą przygotować faktury za 
prace związane z nieruchomościa-
mi w Belgii z klienta przeniesie-
niem podatku VAT, powinni zatem 
sprawdzić numer VAT za pośred-
nictwem INTERVAT a nie za po-
średnictwem europejskiej strony 
internetowej VIES. 

Zwolnienie z podatku 
VAT dla małej firmy 

Co oznacza określenie  
„mała firma”?
To każda firma lub osoba prowa-
dząca działalność na własny ra-
chunek, których roczny obrót nie 
przekracza 25 000 euro. Status lub 
forma spółki nie odgrywa w tym 
wypadku żadnej roli. 

Nie ma znaczenia, czy jesteś przed-
siębiorstwem, czy jednoosobową 
firmą, czy podejmujesz działalność 
w pełnym wymiarze, czy jako do-
datkową działalność dochodową. 

Zalety systemu zwolnienia  
z podatku VAT? 
Freelancer, osoba prowadząca 
działalność na własny rachunek 
lub firma, która chce skorzystać 
z systemu zwolnień, nie ma obo-
wiązku podatku VAT. Oznacza to, 
że nie możesz naliczać podatku 
VAT, nie musisz składać deklaracji 
VAT i nie musisz prowadzić doku-
mentacji VAT. 
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Wady zwolnienia z podatku VAT
W przypadku zwolnienia z po-
datku VAT nie możesz obciążać 
swoich klientów podatkiem od 
wartości dodanej. Z drugiej stro-
ny podatku od otrzymanej faktury 
nie można odliczyć na podstawie 
rozporządzenia o zwolnieniu. 
 
Jak ustalić próg 25 000 euro? 
Wielkość obrotów jest ograniczo-
na do 25 000 euro na rok kalen-
darzowy. Co jeśli nie jest to pełny 
rok kalendarzowy? W takim przy-
padku należy ponownie obliczyć 
maksymalny obrót roczny w na-
stępujący sposób:
25 000 euro x liczba pozostałych 
dni / 365. 

Jak obliczyć przypuszczalny  
obrót przy niepełnym roku  
działalności? 
Na przykład zaczynasz swoją 
działalność 1 czerwca. Oznacza 
to kolejne 214 dni do 31 grudnia 
(jeśli nie jest to rok przestępny). 
Nasz przypuszczalny obrót ob-
liczamy w następujący sposób: 
25 000 x 214/365 = 14 658 euro.  
Kwotę 14 658 euro należy uwzględ-
nić jako maksymalny obrót za ten 
rok. Jeżeli przekroczymy tę kwotę, 
nie możemy wtedy korzystać ze 
zwolnienia z obowiązku VAT dla 
małych firm. 

Obowiązki w zakresie zwolnienia 
z podatku VAT 
Firmy, korzystające z systemu 
zwolnień, muszą wystawiać fak-
tury zgodnie z tymi samymi zasa-
dami co dla podatników – aczkol-
wiek bez naliczania podatku – i 
zastosować następujące oświad-
czenie na fakturze: 

„Kleine onderneming onderwor-
pen aan de vrijstellingsregeling 
van belasting. Btw niet toepasse-
lijk”. (Małe firmy objęte systemem 
zwolnień podatkowych. VAT nie 
dotyczy). 

Czy to coś dla mnie? 
Wybór początkujących przedsię-
biorców i samozatrudnionych wy-
daje się być dokonywanym szyb-
ko. Dotyczy to również freelancera 
ze skromną stawką godzinową i 
niezależnych specjalistów, którzy 
sami prowadzą księgowość. 

Przy dokonywaniu wyboru nale-
ży jednak wziąć pod uwagę kilka 
elementów: 

• Program dla małych przedsię-
biorstw usuwa znaczną część 
obowiązków podatkowych i 
administracyjnych specyficz-
nych dla podatników. Z drugiej 
strony nie otrzymasz odliczenia 
podatku VAT. Również nie przy 
(dużych) inwestycjach. 

• Drugim elementem jest Twój 
obrót – z pewnością pierwszy 
rok, aby ocenić, czy kwalifiku-
jesz się do programu zwolnień 
z obowiązku VAT. 

• Ostatni element dotyczy ewolu-
cji twojej działalności. Ze zwol-
nieniem jesteś o 21% tańszy niż 
„zwykła” osoba prowadząca 
działalność na własny rachu-
nek. Jeśli twoje obroty rosną 
i nie kwalifikujesz się już do 
zwolnienia, stajesz się nagle o 
21% droższy dla klienta. Może 
to kosztować cię wielu klientów, 
jeśli twoja klientela składa się 
z osób prywatnych. W środowi-
sku B2B nie odgrywa to żadnej 
roli z powodu odliczenia podat-
ku VAT przez klientów. 

W związku ze zmianami w eu-
ropejskich przepisach o delego-
waniu, wchodzącymi w życie od 
lipca 2020, w drugiej połowie 
marca organizujemy drugą 
edycję info sesji związanej z tym 
tematem. 
Szczegóły wkrótce na naszej 
stronie: Facebook Centrum 
biznesu i administracji w Belgii

Omawiać będziemy  
między innymi:  

• Wytyczne o delegowaniu i je-
go wpływie na działalność pol-
skich firm w UE. 

• Zmiany w przepisach o delego-
waniu i o poświadczaniu formu-
larzy A1, zmiany w zasadach 
delegowania. 

• Model delegowania „na dwa 
kraje”. 

• Zmiany dotyczące okresu pracy 
w Polsce przed delegowaniem 
i wydłużonego okresu karencji 
między delegowaniami. 

• Kto nie będzie mógł delegować 
od 2020 roku? Kto może delego-
wać? 

• Prawa i obowiązki polskiego 
przedsiębiorcy w Belgii. 

• Wycofywanie A1 wydanych w 
ostatnich 5 latach. 

• LIMOSA. 
• Minimalne stawki wynagro-

dzeń, czas pracy, praca w week-
end i w nocy. 

• Obowiązkowe składki na 
PDOK/OPOC – czy można ich 
uniknąć? 

• Obligatoryjne dodatki w przy-
padku delegowania do Belgii. 

• Opodatkowanie polskiej firmy 
działającej w Belgii, podwyko-
nawstwo i praca tymczasowa 
na terenie Belgii, kontrole w 
firmach delegujących do Belgii. 

Centrum biznesu
i administracji w Belgii
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Przegląd prasy polskiej 
Nie przyjdziesz na 
wizytę, zapłacisz karę? 
Z danych NFZ wynika, że tylko 
w 2019 r. lekarze nie udzielili 17 
milionów porad tylko dlatego, że 
pacjenci nie decydowali się na po-
informowanie, że nie stawią się na 
umówioną wizytę. Takie podejście 
Polaków przeważa zwłaszcza w 
przypadku wizyt u specjalistów, 
do których przecież czeka się naj-
dłużej. 

Podobno zdarzają się nawet przy-
padki, gdy pacjenci nie stawiają 
się na umówioną operację. Jak 
łatwo sobie wyobrazić, wiele osób 
mogłoby znacznie wcześniej sta-
wić się u lekarza, gdyby tylko 
wcześniej było wiadomo, że jest 
taka możliwość. 
 
Janusz Cieszyński, wicemi-
nister zdrowia, przyznaje, że 
Ministerstwo Zdrowia rozważa 
wprowadzenie pewnych opłat za 
niestawienie się u specjalisty – ta-
ki pomysł podsuwają zresztą mini-
sterstwu same placówki zdrowia. 
Ponadto podobne rozwiązania 
obowiązują także w innych kra-
jach. 
 
Opłata nie byłaby duża – nieofi-
cjalnie mogłaby wynosić między 
20 a 50 zł, i to w sytuacji, gdyby 
ponownie chciał wpisać się na li-
stę oczekujących do tego samego 
specjalisty. Wizja takiego wydatku 
mogłaby jednak sprawić, że przy-
najmniej część nieodpowiedzial-
nych pacjentów odpowiednio 
wcześniej odwołałaby wizytę. 
 
Rozwiązanie samo w sobie wy-
daje się jak najbardziej słuszne. 
Należy jednak pamiętać o kilku 
kwestiach. Po pierwsze – kluczo-
we będzie to, jaki czas pacjent 
będzie mieć na odwołanie wizyty. 

Po drugie – zastanawiające jest to, 
czy resort zamierza uwzględnić w 
jakimkolwiek stopniu wypadki lo-
sowe, które uniemożliwiłyby pa-
cjentowi stawienie się na miejsce 
– ale nie z jego winy. 
 
Nie zmienia to jednak faktu, że 
blokowanie terminów to poważny 
problem i wyciąganie konsekwen-
cji z niedbalstwa i zapominalstwa 
części pacjentów wydaje się kro-
kiem w dobrą stronę.

fakt.pl 

Bezpieczeństwo 
pieszych. Jest projekt 
zmian w przepisach. 
Ustawa przewiduje szereg roz-
wiązań mających na celu popra-
wę bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego, w tym przede 
wszystkim pieszych, którzy w zde-
rzeniu z rozpędzonym pojazdem 
nie mają żadnych szans. 

Zgodnie z  projektem kierowcy, 
podjeżdżający do przejścia dla 
pieszych, będą musieli przepuścić 
nie tylko osoby, które już są na pa-
sach, ale także te, które chcą na nie 
wejść. Przed każdym przejściem 
trzeba będzie drastycznie zwolnić, 
a kiedy w pobliżu stoją ludzie, któ-
rzy chcą na nią wejść – zatrzymać 

się i ich przepuścić. Nowe przepi-
sy nie likwidują obowiązku zacho-
wania ostrożności przez pieszych.  

Zaproponowane zmiany doty-
czą też obniżenia dopuszczalnej 
prędkości w  terenie zabudowa-
nym  z  obecnych 60 kilometrów 
na godzinę do 50. „Obecnie Polska 
jest jedynym krajem w UE, który 
nadal dopuszcza jazdę z prędko-
ścią 60 km/h w obszarze zabudo-
wanym” – podkreśla resort infra-
struktury. 

Autorzy zmian chcą też, by piraci 
drogowi drastycznie przekraczają-
cy prędkość (o więcej niż 50 kilo-
metrów na godzinę) prawo jazdy 
tracili nie tylko w terenie zabudo-
wanym, ale także poza nim. 
Wejście w życie zmian w przepi-
sach zostało zaplanowane na 1 
lipca 2020 r.

rmf24.pl 

Kosztowne polskie picie 
Państwowa Agencja Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych szacuje, że nadmierne 
spożycie alkoholu przez Polaków 
kosztuje rocznie aż 30,8 mld zło-
tych. Obliczenia PARPA pokazu-
ją, że gospodarcze koszty picia są 
2,5-krotnie wyższe od dochodów z 
alkoholowej akcyzy. Wpływy z ak-
cyzy od trunków sięgają niespełna 
12 mld zł. 

Leczenie chorób wywołanych 
przez alkohol kosztuje ponad 
poł miliarda rocznie. Związane z 
napojami wyskokowymi koszty 
więziennictwa sięgają 213 mld zł. 
Wcześniej sporo pracy mają poli-
cja (56,6 mln zł), prokuratura (128 
mln zł) i sądy (165 mln zł). 

Najwięcej, bo aż 25 mld zł, kosz-
tuje przedwczesna śmiertelność 
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wywołana spożywaniem trunków. 
Kosztowne jest także leczenie w 
szpitalach, interwencje pogotowia 
i policji, praca sądów. 

rp.pl 

Przybywa 
nieszczepionych dzieci 
Od stycznia do października 2019 
r. zanotowano w Polsce aż 44,5 tys. 
odmów szczepień. Wojewodowie 
karzą rodziców grzywnami, a sądy 
kary podtrzymują. 

Z danych Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego wynika, że 
o ile jeszcze w 2010 r. odnotowano 
3437 odmów szczepień, to w 2015 
r. – 16 689, w 2017 r. – 30 090, w 
2018 r. – 40 342, a tylko od stycznia 
do października 2019 r. aż 44 475. 

W przeliczeniu na tysiąc osób w 
wieku 0-19 lat odsetek odmów 
szczepień w 2012 r. wynosił 0,7, w 
2015 r. – 2,3, w 2017 – 4,1, a w 2018 
– 5,5 i aż 6,1 w niepełnym 2019 r. 

Znany jest przypadek, w którym 
jeden z rodziców uważał, że obo-
wiązek szczepień łamie art. 31 ust. 
2 Konstytucji, który mówi o szano-
waniu wolności i praw innych oraz 
że nikogo nie wolno zmuszać do 
czynienia tego, czego prawo mu 
nie nakazuje. 

Rodzic powołał się także na kon-
wencję o ochronie praw człowie-
ka z 1950 r., a dokładnie na punkt 
brzmiący „Każdy ma prawo do po-
szanowania swojego życia prywat-
nego i rodzinnego, swojego miesz-
kania i swojej korespondencji”. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
stanowczo stwierdził, że obowią-
zek szczepień nie łamie konstytu-
cji. Dodał, że z art. 64 ust 4 konsty-
tucji wynika, że istnieje obowiązek 
władz publicznych do zwalczania 
chorób epidemicznych. 

gazetawyborcza.pl 

Młodzież i e-papierosy 
56 proc. młodych ludzi wskazuje, 
że przynajmniej raz w tygodniu 
korzysta z e-papierosów. Co trzeci 
młody Polak, który nie deklaruje 
korzystania z e-papierosów, mó-
wi, że zacznie z powodu wpływu 
społecznego swojej grupy. Oto 
niektóre wnioski z badań przepro-
wadzonych przez Instytut Zdrowia 
Publicznego na temat korzystania 
z e-papierosów przez młodzież. 

Ponad połowa badanych nasto-
latków wapuje, jak potocznie 
określa się korzystanie z elektro-
nicznych papierosów. Są miejsca 
na mapie kraju, gdzie nałogowi 
oddaje się dwie trzecie młodzie-
ży. Przykładem może być Łódź, w 
której z e-papierosów korzysta już 
67 proc. młodych respondentów. 
Tylko 3 proc. spośród badanych 
nastolatków zadeklarowało, że w 
ich otoczeniu nikt nie sięga po uza-
leżniającą zabawkę. Najczęściej 
wskazywaną konkretną przyczyną 
korzystania z papierosów elektro-
nicznych była moda. 
 
Zaburzenia zdrowia spowodowa-
ne korzystaniem z e-papierosów 
doczekały się już nawet własnej 
jednostki chorobowej. To EVALI, 
czyli choroba płuc związana z wa-
powaniem. 

fakty.interia.pl

Zatrważający wzrost 
liczby nietrzeźwych 
kierowców 
 W ubiegłym roku po-
licja ujęła ich aż 111 
tysięcy. Po kilku latach 
spadków w ubiegłym 
roku nastąpił zwrot i 
kierowców z promilami 
przybyło, a ich liczba 
wzrosła o ponad 6,3 tys. 
Policjanci zatrzymali 
niemal 111 tys. kierow-
ców po alkoholu, a rok 
wcześniej 104 tys. 

W ciągu zaledwie 12 dni stycznia 
policja ujęła 2 651 prowadzących 
pod wpływem alkoholu. To rekor-
dowo dużo, bo o ponad 14 proc. 
więcej niż w tym samym okresie 
minionego roku. Na domiar złego 
więcej niż połowa miała powyżej 
0,5 promila, więc dopuściła się 
przestępstwa. Według policjantów 
i ekspertów to w dużej mierze efekt 
większego spożycia alkoholu.
rp.pl 

NFZ szykuje zmiany dla 
chorych na raka 
Narodowy Fundusz Zdrowia pra-
cuje nad umożliwieniem przecho-
dzenia chemioterapii przez pacjen-
ta w swoim domu. Jest to krok 
w  kierunku potrzeb pacjentów 
chorujących na nowotwory, popra-
wienie ich komfortu i umożliwie-
nie kuracji w znajomym otoczeniu.  

„Chcemy, aby pacjenci – mimo 
choroby – byli aktywni zawodo-
wo. Czuli się ważną częścią społe-
czeństwa i własnej rodziny. Dzięki 
specjalnym infuzorom, które 
stale podają cytostatyk (lek prze-
ciwnowotworowy – przyp. red.), 
mogą normalnie żyć i pracować. 
Urządzenie jest niewielkie, dlate-
go można nosić je w kieszeni lub 
w  pokrowcu) – pisze na swojej 
stronie NFZ. 

fakty.interia.pl 

Opracowała:  
Katarzyna Frankowska 
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Uroczystość otwarcia Szkoły Polskiej w nowej lokalizacji 
Szkoła Polska w Antwerpii cieszy się ogromną popularnością wśród Polonii, co jest powodem jej bardzo 
szybkiego rozwoju. Przed dwudziestu dwu laty, kiedy rozpoczynaliśmy zajęcia w Sint Jan Berchmanscollege, 
na liście było 35 uczniów. Dziś jest o 650 więcej. To wielka satysfakcja, ale także zobowiązanie do szukania 
lepszych, profesjonalnych warunków dla realizacji zadań edukacyjnych. Po długich i trudnych staraniach 
o nową lokalizację marzenia stały się faktem. To, co wydawało się niemożliwe, przybrało realne rozmiary: 
rozświetlone słońcem klasy, ogromna biblioteka, sala do uroczystości, jadalnia, sekretariat oraz pokój 
nauczycielski a także przepiękny ogród i to wszystko w centrum miasta. 

Oczywiście nie bez sentymentu rozstawaliśmy się z Sint Jan Berchmanscollege. Dziękujemy za dwudzie-
stodwuletnią gościnę. 
 
25 stycznia 2020 r. był dniem otwartym dla Rodziców i Gości. Piękną i wzruszającą uroczystością rozpo-
częliśmy nowy etap w życiu szkoły. 

W uroczystości udział wzięli: 
Pan Artur Orzechowski, Ambasador RP w Królestwie Belgii, Pan Senator Kazimierz Ujazdowski, 
Przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Pan Piotr 
Wojtczak, Ambasador Rzeczpospolitej Polski w Wielkim Księstwie Luksemburga, Pan Dirk van Rossem, 
Przedstawiciel Biskupa Antwerpii do Spraw Edukacji, Pani Veoronique van Dyck, Dyrektor Sint Lucas 
wraz z pracownikami, Panie Konsul Maria Czechowicz i Agnieszka Paciorek, Dyrektorzy Szkół Polskich i 
Polonijnych, Prezes Macierzy Szkolnej Pani Barbara Wojda, Prezesi przedstawiciele organizacji polonijnych 
w Belgii, Rodzice i przyjaciele Szkoły. 

Wstępem był krótki film z życia szkoły w ostatnich jej miesiącach reżyserii nauczyciela Pani Anny Piekut. 
Uroczystość ubogacił występ uczniów klasy VC, przygotowany przez nauczyciela Panią Anetę Waszkiewicz. 
O oprawę muzyczną zadbał Pan Michał Bandurski z grupą artystyczną ScholAntwerpia, a profesjonalne 
oświetlenie przygotował nam Brat Rafał Chwedorczuk. Uczniowie Pani Doroty Gospodarowicz z klasy IC 
słowiczymi głosami odśpiewali „Biało-czerwone jest moje serce”. Rangę i powagę uroczystości podkreśliła 
Grupa Rekonstrukcyjna Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej Antwerpia, wprowadzając sztandar Związku 
Kombatantów Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej Benelux. Ogromnym zaszczytem dla naszych uczniów 
było wystawienie pocztu sztandarowego, Sztandaru Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Belgii. 

Z życia polskiej szkoły
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Pan Ambasador Artur Orzechowski odczytał list Pana Adama Kwiatkowskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. List był pełen gratulacji oraz pełnego wsparcia dla naszej szkoły. Z kolei Pan 
Senator Kazimierz Ujazdowski w imieniu Senatu RP złożył wyrazy szacunku: „…za energię, kompetencje i 
determinację, za odwagę i moc waszych wyborów”. Następnie dodał ważne słowa: „Nie byłoby tego dzieła, 
gdyby nie decyzja każdego z was o stałej łączności z kulturą polską…”. Pan Senator przekazał szkole medal 
pamiątkowy Senatu RP, który ma symbolizować obecność Senatu RP we wspólnocie szkolnej. 

Niebywale emocjonalną częścią uroczystości były podziękowania dyrektor Moniki Pruskiej dla Rodziców, 
którzy zaangażowali się w przeprowadzkę oraz przygotowanie szkoły do zajęć a byli to: Bartłomiej Solarski, 
Grzegorz Szemro, Kazimierz Podleśny, Elżbieta i Mateusz Karabanowscy, Agnieszka Krzciuk, Marcin 
Toporowski, Katarzyna Kupiec, Wioletta Sarzała, Monika Kaziród, Paweł Jakóbik, Mariusz Waszkiewicz, 
Małgorzata Korba, Marta Zabora, Magdalena Sawicka -Wątroba, Kamila i Damian Samol, Edyta Pożarowska 
oraz Bracia Marcin Derdziuk i Rafał Chwedorczuk. 

Część ofi cjalną zakończyła modlitwa i poświęcenie pomieszczeń przez Brata Marcina Derdziuka oraz po-
święcenie krzyży przygotowanych przez Siostrę Małgorzatę Lubas. 

Końcowym towarzyskim akcentem była recepcja przygotowana przez Radę Rodziców. 

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Kowal, właścicielowi sklepu „U Kowala” za pomoc w przygotowaniu po-
częstunku. 

DLA NAS NOWA SZKOŁA TO NOWE WYZWANIA!

Zapisy uczniów do klas I-szych Szkoły Podstawowej i Liceum 
Ogólnokształcącego w Szkole Polskiej im. gen. St. Maczka przy 
Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii rozpoczną się w dniu 
01 marca 2020 roku. Wstępne zgłoszenie dziecka odbędzie się poprzez 
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego 
wraz z regulaminem rekrutacji (zapisów) na stronie internetowej szkoły 
www.antwerpia.orpeg.pl. 

ZAPRASZAMY. 
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 „Kobiecy Challenge” kobieca idea 
wkrótce w Belgii! 
Polki na emigracji czują się często samotne, zagubione, tracą wiarę we własne siły, 
możliwości i decydują się na pracę poniżej własnych kwalifi kacji. Z myślą o nich 
stworzony został projekt „Kobiecy Challenge”, w ramach którego Izabela Tomiczek-
-Pitlok organizuje warsztaty dla kobiet na terenie Europy. 

Idea „Kobiecego Challenge’u” 
narodziła się dwa lata temu we 
Frankfurcie nad Menem. Celem 
projektu jest inspirowanie Polek 
na emigracji do działania, samo-
rozwoju i odkrywania własnej 
mocy. Jak mówi jego twórczy-
ni – Izabela Tomiczek-Pitlok 
– „Budujemy wspierające ple-
mię Polek – emigrantek w całej 
Europie. Plemię, które stawia na 
rozwój i działanie”. 

Do udziału w warsztatach zapra-
szani są eksperci z różnych dzie-
dzin. Poruszana jest tematyka 
rozwoju osobistego, poszukiwa-
nia własnej drogi, odnajdywania 
wewnętrznej siły oraz zdrowego 
stylu życia. Warsztaty to również 
doskonała okazja do nawiązywa-
nia relacji, przyjaźni, współpracy 
i wzajemnego wspierania się. 

„Kobiecy Challenge” 
w Belgii! 
Twórczyni projektu „Kobiecy 
Challenge” – Izabela Tomiczek-
Pitlok wkrótce po raz pierw-
szy zawita do Belgii. Odwiedzi 
Antwerpię i Brukselę. Podczas 

spotkań z Polkami na emigracji 
opowie o idei projektu. Life co-
ach Sylwia Piątek zmotywuje do 
działania, a brafitterka Barbara 
Ceska-Szatkowska opowie o pro-
fesjonalnym dobo-
rze biustonosza do 
kształtu i wielkości 
biustu oraz jego 
wpływie na profi-
laktykę zdrowych 
piersi. 

Szczegółowe in-
formacje doty-
czące obu spo-
tkań na stronie: 
www.kobiecychal-
lenge.com. 

Cieszymy się, że 
łączy nas wspólna 
idea pomagania 
kobietom i mo-
żemy liczyć na 
wsparcie Polek w 
Belgii. „Kobiecy 
Challenge” bar-
d z o  d z i ę k u j e 
Sylwii Piątek, 
Brukselskiemu 

Klubowi Polek za zaproszenie i 
organizację spotkania, a redakcji 
miesięcznika „Antwerpia po pol-
sku” za medialne wsparcie inicja-
tywy „Kobiecego Challenge’u”. 



31marzec 2020 Antwerpia po polsku 

Polski Wieczór z Jerzym Trelą
Jerzy Trela w przedstawieniu „Wielkie Monologi”

Jerzy Trela jest iko-
ną polskiej sceny te-
atralnej i filmowej. Od 
1970 roku związany 
z Teatrem Starym w 
Krakowie. Legendarny 
Konrad w „Dziadach” 
K. Swinarskiego. 
Młodsza publiczność 
zna go m.in. z takich 
filmów jak „Pan Tade-
usz”, „Ida”, „Quo 
Vadis”, „Ekstradycja”, 
„Historie Miłosne”, 
„Anioł w Krakowie”, 
„Lawstorant” czy 
„Karolina”.

Pracował między in-
nymi z takimi reżyse-
rami jak: J. Jarocki, K. 
Swinarski, A. Wajda, K. 
Kutz, J. Grzegorzewski, 
K. Lupa, J. Morgenstern, K. 
Kieślowski, J. Hoffman, F. Bajon, 
P. Szulkin, M. Grabowski, K. 
Janda, K. Babicki.

Ma na swoim koncie ponad 140 
ról teatralnych, filmowych i tele-
wizyjnych i ponad 26 znaczących 
nagród za działalność artystyczną.

Były rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Krakowie, a 
obecnie jej profesor, wykładowca.
„Trela….on ma taki głos…On jak 
stanie, jak wyda z siebie głos, to 
zdaje się takie mądre wszystko, 
co powie.”
— Jerzy Stuhr.

„Wielkie Monologi” to ulubione 
przedstawienie Polonii na całym 
świecie, oklaskiwane od lat. Na 
spektakl składają się monologi 
Adama Mickiewicza, Stanisława 
Wyspiańskiego, Kamila Cypriana 

Norwida. Oprawę muzyczną stano-
wią mazurki, etiudy, preludia i nok-
turny Fryderyka Chopina. Całość 
jest „ciszą pełną słów, dźwiękami 
wypełnionymi ciszą…”

Aktorowi towarzyszy Michał 
Białek, pianista koncertujący na 
całym świecie, na co dzień miesz-
kający w Austrii. .

“Pianista łączy mistrzostwo pia-
nistyczne z instynktem wykonaw-
czym. Kształtuje dźwięki, wsłu-
chuje się w ich ducha i odkrywa 
ich ukryte tajemnice. Pod jego 
palcami akordy rozbrzmiewają 
jak organiczne, naturalne pro-
cesy, nie jako stateczne próby.” 
— Andrè Podschun

Po spektaklu nastąpi spotkanie z 
artystami. Będzie też miejsce na 
humor i anegdoty ze świata teatru 
i filmu. 

Sprzedaż biletów:
28 marca 2020 
Godzina: 19:00 
Czas trwania: 60 minut 
Lokacja: 
Restauracja Klein 
Zakopane 
Kerkstraat 55 
6987 AB Giesbeek

SPECJALNA OFERTA 
na  28 marca  w Klein 
Zakopane:
• 3-daniowy obiad ze spe-
cjałami polskimi połączo-
ny z przedstawieniem i 
spotkaniem z artystami.
• Goście są mile widziani 
od godz. 16:30.

Z powodu ograniczonej ilo-
ści miejsc, szybka rezerwa-
cja wskazana. Oferta jest 

ważna do 10 marca.
Cena biletów (przedstawienie i spo-
tkanie z artystami ): €22,50 od osoby 
Cena specjalna  (obiad, przed-
stawienie i spotkanie z artysta-
mi): €45,00 od osoby

29 marca 2020 
Godzina: 15:00 
Czas trwania: 60 minut 
Lokacja: 
Laaktheater 
Ferrandweg 4-T  
2523 XT Den Haag
Cena biletów  (przedstawienie i 
spotkanie z artystami ): €22,50 od 
osoby

• Przedstawienie 12+
• Zniżki dla grup powyżej 15 

osób dostępne. 

Skontaktuj się z nami.
Kontakt Hanna Grosfeld-Buda 
tel. +31 6 45782935



UNI DAK EN RENOVATIE
Ponad 20 lat doświadczenia

∙ Herstellingen
∙ Isolatiewerken
∙ Roo�ng
∙ EPDM
∙ Resitrix
∙ Rhepanol
∙ PVC
∙ ...

UNI DAK EN RENOVATIE
BTW. BE 0722.826.083

Krzysztof Zgnilec
Dak en Renovatie
unidak38@gmail.com

Mattheus Corvensstraat 95
2100 Deurne (Antwerpen)

0485 58 69 26
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Luksemburg: skromny blichtr  
i dyskretny splendor 
Luksemburg to jeden z najmniejszych krajów Europy, w którego krajobrazie królują 
lasy, pagórki i wzniesienia, a także zamki, pałacyki i rezydencje położone w zalesio-
nych dolinach. Zamiast biegać po lasach, wybrałam się jednak do stolicy Luksembur-
ga, czyli do Luksemburga. Spodziewałam się dużo większego stężenia burżujstwa, 
złota i pieniędzy na ulicach, wielkich gmachów banków i Bentleyów. Nic z tych rze-
czy. Luksemburg jest normalny, no może poza nienormalnie wysokim odsetkiem 
„białych kołnierzyków” (nawet w porównaniu z Brukselą) biegających z obłędem w 
oczach i załatwiających Bardzo Ważne Interesy. 

Mus Mozołu  
vs. blask i blichtr 
Instynktownie nastawiałam się 
na blichtr, splendor i fajerwerki. 
Wszak Luksemburg to  jeden z 
najbogatszych krajów w Europie, 
w którym znajdują się siedziby 
ponad 100 banków, a także waż-
ne instytucje Unii Europejskiej. 
Wkraczam więc do lepszego świa-
ta, mlekiem i miodem płynącego. 
Czy jestem w ogóle godna z moim 
mozołem przekroczyć granice tej 
zacnej krainy? Wygląda na to, że 
chyba tak, bo przekroczyłam i nie 

wydarzyło się nic spektakularne-
go. Nie poraził mnie blask bogac-
twa, banknoty euro nie leżały na 
ulicy, nawet ludzie – mimo że bie-
gali w garsonkach i garniturach 
w trzydziestostopniowym upale, 
wydawali się jacyś tacy znajo-
mi.  Luksemburg jest całkiem 
zwyczajny – bogactwo nie wylewa 
się na ulice, ale slumsów mimo 
wszystko próżno tam szukać. 

W kraju mieszka pół miliona ludzi, 
z czego jedynie nieco ponad poło-
wę stanowią Luksemburczycy. To 

chyba świadczy o tym, że nie żyje 
się tam źle. Także turyści chętnie 
wpadają tu z wizytą, choć raczej na 
chwilę – Luksemburg corocznie 
odwiedza ok. 5 milionów osób, ale 
jedynie co piąta nocuje w tym kra-
ju (czyżby jednak było tu drogo?!). 
20% ludności księstwa mieszka 
w stolicy. Oficjalnie używa się tu 
trzech języków: francuskiego, nie-
mieckiego i luksemburskiego, ale 
bez problemu porozumiecie się 
także po angielsku. 

Miasto Luksemburg było waż-
ną fortecą władców z rodu 
Habsburgów, stąd  do dziś za-
chowane mury obronne i bastio-
ny. Zaskoczyło mnie, jak wiele jest 
tu zieleni. Dookoła rozciągają się 
doliny rzek Alzette i Pétrusse, a 
wąwozy przecinające miasto wy-
znaczają granice poszczególnych 
dzielnic. 

Oczywiście turyści przybywający 
do Luksemburga swoje pierwsze 
kroki kierują na Stare Miasto, które 
wpisane jest na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i 
Przyrodniczego  UNESCO.  Jest 
też i nowa część miasta, w któ-
rej znajdują się Bardzo Ważne 
Budynki instytucji europejskich 
(np. Trybunał Sprawiedliwości), 
ale nie zapuszczałam się w tamte 
rejony, wiedziona silnym przeczu-
ciem, że to nie może być ciekawe. 

Widok na miasto z okolicy Chemin de la Corniche
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Stare miasto z 
najpiękniejszym 
balkonem Europy 
Starówka w Luksemburgu zacho-
wała swój średniowieczny układ, 
choć budynki pochodzą głównie 
z XVIII i XIX wieku. Poza piękny-
mi kamienicami, gwarnymi pla-
cami, kościołami i muzeami, we 
wschodniej części Starego Miasta 
podziwiać można także  mury 
obronne i bastiony, a także kaza-
maty (schron w twierdzy, w tym 
przypadku w skale, w którym 
chroniono się przed ogniem ar-
tyleryjskim oraz przechowywano 
zapasy). 

W trakcie spacerów po mieście 
z pewnością traficie na  plac 
d’Armes oraz na plac Guillaume 
II. Pierwszy z nich zastawiony jest 
kawiarnianymi stolikami, często 
organizowane są tu darmowe kon-
certy, a w sobotę rozstawia się tu 
(podobno) bardzo drogi pchli targ. 
Na placu Guillaume II znajduje 
się pomnik Wilhellma II, a przy 
placu stoi strzeżony przez parę 
miedzianych lwów Hôtel de Ville 
(ratusz). Tak się złożyło, że kiedy 
byłam w Luksemburgu, miasto 
przypominało  jeden wielki plac 
budowy – wszędzie piętrzyły się 
żurawie, ogrodzenia, zagrodzenia 

i objazdy. Jak widać, nawet blichtr 
trzeba czasem odświeżyć, nieste-
ty jednak to nie ułatwia robienia 
zdjęć. 

Luksemburski parlament to dość 
okazały budynek wzniesiony w 
XVI wieku, a później wielokrotnie 
przebudowywany. Ciekawsza od 
budynku jest jednak zmiana war-
ty przed wejściem i zabawny chód 
gwardzistów przechadzających się 
w tę i we w tę. 
W Luksemburgu znajdziecie tak-
że katedrę Notre Dame, bo każde 
szanujące się miasto powinno 
mieć jakiś kościół pod wezwa-

Takie pianina znajdziecie w różnych częściach miasta. Choć 
żadna z nas nie umie grać, to focia być musi! Zmiana warty przed parlamentem
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niem Naszej Pani. W tej świąty-
ni z charakterystyczną czarną 
wieżą znajduje się m.in. siedem-
nastowieczna figura Madonny z 
Dzieciątkiem, która jest najwięk-
szą świętością mieszkańców tego 
małego państwa. 

Miło wspominać będę przechadz-
kę uliczką  Rue de la Corniche, 
która nazywana bywa najpiękniej-
szym balkonem Europy. Roztacza 
się stąd imponujący widok na 
miasto, przede wszystkim na 
położoną niżej dzielnicę Grund. 
Luksemburg to w ogóle  miasto 
kilkupoziomowe  – czasem na 
mapie wydaje się, że ulica, której 
szukamy, jest dwa kroki stąd, po 
czym okazuje się, że owszem, to 
rzut beretem, tylko że na szczycie 
wzgórza. Na szczęście ktoś kiedyś 
odrobił pracę domową i ze Starego 
Miasta do położonych poniżej do-
lin Petrusse oraz Alzette można 
dostać się nie tylko schodami, ale 
także windą jadącą przez wydrą-
żoną skałę. 

W skalnym labiryncie kazamatów 
W X wieku hrabia Zygfryd z 
Lotaryngii zbudował na ska-
le  Rocher du Bock  twierdzę, 
wokół której powstało miasto 
Luksemburg. W XVIII wieku pod 
tą fortecą Hiszpanie wybudowali 
labirynty, których korytarze mia-
ły łącznie ok. 20 km. długości. 

Znajdowały się tutaj magazyny, 
pomieszczenia gospodarcze, 
kuchnie i zbrojownie. 

Dziś kazamaty Bock (Casemates 
du Bock) można zwiedzać i zdecy-
dowanie warto to zrobić, no chy-
ba że cierpicie na klaustrofobię. 
Polecam szczególnie w upalne 
dni, bo w środku skały panuje 
przyjemny chłód (uwaga! Zdarzają 
się ślepe uliczki!). 

Dawna dzielnica 
robotnicza Grund 
Najpierw przyglądałyśmy się jej z 
wysoka, potem zeszłyśmy na dół, 
bo dzielnica Grund znajduje się 
w dolince. Ach, ten Luksemburg! 
Trzeba się trochę nachodzić, ale w 
tym przypadku warto. W dzielni-
cy Grund, poza urokliwymi doma-
mi, znajdziemy barokowy kościół 
św. Jana Chrzciciela, Muzeum 
Historii Naturalnej i kaplicę św. 
Kwiryna z XIV wieku. Ja miło 
wspominam naszą przerwę obia-
dową pod ścianą kazamatów, z 
których chwilę wcześniej wyszły-
śmy. Grund – proszę dopisać do 
listy „must see” w Luksemburgu! 

Gdybym miała przyznać jakie-
muś miastu order Musu Mozołu, 
Luksemburg z pewnością by taki 
otrzymał. Dolinki, wzgórza, stro-
me urwiska, schody i podejścia – 
Luksemburczycy wiedzą dobrze, 

czym jest mus mozołu! Mimo że 
nie widziałam wszystkiego, co 
oferuje to miasto, to i tak jestem 
usatysfakcjonowania. 

Spodziewałam się czegoś trochę 
innego, czegoś na wzór Monako 
– wyidealizowanego miasta z prze-
sadnie zadbanymi domami, przy-
strzyżonymi trawnikami i skle-
pami wypełnionymi produktami 
marek przeznaczonych dla wyż-
szych kast. A tymczasem patrzcie 
– tak tu klimatycznie, może nawet 
trochę bajkowo. Luksemburg po-
zytywnie mnie zaskoczył. I może 
dobrze, że nie poszłam w końcu 
do dzielnicy europejskiej, bo moż-
liwe, że moje pozytywne wrażenie 
rozpadłoby się na tysiąc małych 
kawałków… 

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

Agnieszka Legat

Spacer najpiękniejszym balkonem Europy Grund – prawie jak Wenecja!
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Nie martwić się na zapas 
Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie przeżywał w swoim życiu psychicznych 
katuszy (godzin, dni, miesięcy, czasem lat) nieustannego zamartwiania się, bezsen-
nych nocy i emocjonalnie przytłaczających chwil. 

No właśnie… zamartwianie się… 
sprawia, że wszystko zamiera, za-
styga w bezruchu, a my nijak nie 
widzimy sposobu wyjścia z sytu-
acji. I tak trwamy w odrętwieniu, 
trawieni wewnętrznym smutkiem 
i strachem o to, co przyniesie przy-
szłość, jak potoczą się sprawy. I nie 
ma takiej rzeczy na świecie, nie 
ma takiej sytuacji czy zdarzenia, 
z powodu którego człowiek nie 
mógłby się martwić. 

Zamartwiamy się i dręczymy do-
słownie wszystkim. Tym czym po-
winniśmy, a coraz częściej także 
tym, czym nie powinniśmy i na co 
nie mamy żadnego wpływu. Sen 
z powiek spędzają nam sprawy 
ważne, jak i te, które obiektywnie 
zupełnie nie zasługują na naszą 
uwagę. A jednak powodują w nas 
lęk i nieprzyjemne odrętwienie. 

Zamartwianie się, często na zapas, 
sprawia, że nie może być żadnej 
mowy o czerpaniu przyjemności 
z życia. Cały nasz umysł i nasze 
jestestwo wypełnia lęk, który le-
ży u podstaw martwienia się. I że-
by choć nasze martwienie się w 
czymś pomogło, posunęło sprawy 
w dobrym kierunku. A ono tym-
czasem ani nie jest produktywne, 
ani nie sprawia, że sytuacja zmie-
rza ku pozytywnemu rozwiązaniu, 
ani też niczego nie przyspiesza. 

Sprawia jedynie, że z tego smutku 
i lęku zaczynamy się w sobie i w 
swoich czarnych myślach coraz 
bardziej zapadać. I tak pozostaje-
my w paraliżującej serce i umysł 
czarnej dziurze po brzegi wypeł-
nionej zmartwieniem. 

Zwróćmy uwagę, że już w samym 
słowie „zamartwianie się” 
czy „martwienie” jest czy-
nienie martwym, uśmier-
canie, w słowie „martwić 
się” zawiera się mar-
twość. Martwość stanu 
ducha, czegoś, martwość 
sytuacji. I najdobitniej 
mówiąc tym właśnie jest 
martwienie się. Jest czy-
nieniem siebie, a czasem 
także i wszystkiego wokół 
siebie w jakimś sensie 
martwym. To tak, jakby 
obserwować otaczający 
świat nie dostrzegając w 
nim realnego życia. 

Z zamartwianiem się jest 
zresztą trochę tak jak z 
magicznym zaklęciem 
o potężnej sile rażenia. 
Martwiąc się tworzymy 

milion mrocznych scenariuszy, 
wyobrażamy sobie wszystko co 
najgorsze w najróżniejszych moż-
liwych konfiguracjach, nie dopusz-
czając do siebie choćby nikłej szan-
sy na pozytywny rozwój zdarzeń. 
Nie śpimy, nie jemy, czasami nie 
chodzimy do pracy, jesteśmy od-
rętwiali i czekamy na koniec… ko-
niec świata, koniec życia, koniec 
naszej przyszłości. Powiedzmy so-
bie jednak uczciwie… ile razy było 
tak, że już, już koniec się zbliżał, a 
my jednak powoli lub czasem za 
sprawą nieoczekiwanych dobrych 
zdarzeń bardzo szybko wyszliśmy 
na prostą. 

Już w starożytności mądrze ma-
wiano „pantha rei”, czyli „wszyst-
ko płynie”. Tak, w naszym życiu 
wszystko nieustannie się zmienia 
i w zasadzie jedyną stałą w naszym 
życiu jest to, że nic nie jest stałe. 
A to z kolei oznacza, że każda sy-
tuacja, nawet ta najbardziej nie-
sprzyjająca i dramatyczna, może 
się zmienić na co najmniej kilka 
sposobów. Czasem zależy to od 
nas, czasem nie. Mało tego, pod-
jęcie jakiejś decyzji wcale nie musi 
sprawić, że stanie się tak, jak po-
stanowiliśmy, bo życie być może 
będzie sobie życzyło, żeby było 
inaczej. Ale inaczej przecież nie-
koniecznie musi oznaczać gorzej. 

Z martwieniem się jest jak z sa-
mospełniającą się przepowiednią. 
Jeśli spodziewamy się najgorsze-
go, jeśli nieustannie swoją życiową 
postawą oraz myślami przywołu-
jemy najczarniejsze scenariusze, 
jeśli siebie straszymy, to właśnie 
to od życia otrzymujemy. I w ten 
sposób czarnowidztwem i stra-
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szeniem siebie sprawiamy sobie i 
kreujemy nasz własny los. 

A czy nie rozsądniej, czy nie mą-
drzej i zdrowiej byłoby zamiast 
udręczać się i zamartwiać, zebrać 
informacje i opracować strategię 
działania albo nawet kilka strate-
gii? Czy takie zachowanie nie jest 
racjonalne i zbawienne dla nasze-
go psychicznego dobrostanu? Bo 
przecież od samego zamartwiania 
sytuacja się nie poprawi. A my, na-
stawieni psychicznie na odbiór 
jedynie negatywów i czarnych 
scenariuszy, tylko tak widzimy 
rozwiązanie problemu. 

Trudno w takiej sytuacji o racjo-
nalne myślenie. W ogóle trudno 
głowie zajętej martwieniem się o 
znalezienie konstruktywnego pla-
nu. Nie ma w niej bowiem już na 
to miejsca. 

Kiedy zatem złapiemy się już na 
tym, że zaczynamy się czymś nie-
ustająco martwić, to trzeba po-
wiedzieć sobie basta i wszystkimi 
możliwymi sposobami spróbować 
zablokować negatywne myśli. One 
przecież i tak nie doprowadzą nas 
do wyprowadzenia naszego życia 
na prostą. 

Zawsze można sobie głęboko po-
stanowić, że jeśli to, co przychodzi 
nam do głowy, faktycznie się wy-
darzy, to wtedy dopiero będziemy 
rozważali, co zrobić. W innym bo-
wiem przypadku jest to martwie-
nie się na zapas. A czy jest sens 
w zapasowym martwieniu się? Bo 
jeżeli nie wiem, co się zdarzy, to 
po co mi snuć w głowie najgorsze 
scenariusze? 

Co zatem mądrego możemy zro-
bić aby martwić się mniej? Nie ma 
magicznej formuły, która zadziała 
na wszystkich, z pewnością jednak 
możemy postarać się uporządko-
wać swoje myśli wspomagając się 

następującym 
scenariuszem: 

Zasada 
pierwsza 
Staraj się na 
miarę swoich 
możliwości żyć 
odgrodzony 
od przeszłości 
i przyszłości. 
Nie przejmuj 
się tym, co bę-
dzie, bo albo 
będzie albo nie będzie. Po prostu 
żyj od poranka do zmierzchu. Żyj 
tu i teraz, ponieważ przeszłości już 
nie wrócisz, a przyszłości jeszcze 
nie ma. 

Zasada druga 
Kiedy dopadną cię prawdziwe 
kłopoty, wypróbuj następującą 
formułę: 
a) Przemyśl, jakie mogą być naj-

gorsze konsekwencje tego, co 
się wydarzyło.

b) Przygotuj się psychicznie na 
ich przyjęcie (przygotuj się 
psychicznie to nie znaczy za-
cznij się martwić i cierp z tego 
powodu na ból serca lub głowy).

c) Potem spokojnie próbuj, co tyl-
ko się da ocalić od najgorszego. 
Napisz na kartce, co możesz w 
danej sytuacji zrobić. Pewne 
bardzo mądre przysłowie pt. 
„Nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło” jest najlep-
szym zobrazowaniem naszych 
czasem bardzo pozornych i z 
perspektywy czasu nieistot-
nych strat i kłopotów. 

Zasada trzecia 
Nie zapominaj, że zdrowie jest 
najwyższą ceną, jaką możesz za-
płacić za zmartwienia. Staraj się 
zatem zrobić wszystko, aby zacho-
wać swój dobrostan psychiczny 
także i w ciężkich życiowych 
momentach. Nikt Ci bowiem 
zdrowia nie wróci i nikt nie 

ukoi Twojej udręczonej zmartwie-
niami duszy. 

W dzisiejszym zwariowanym i peł-
nym złowieszczych wiadomości 
świecie, w nieustannie zmieniają-
cej się rzeczywistości trudno jest 
nam się nie martwić. Nasz umysł i 
serce narażone są na stres i stany 
lękowe. Trzeba jednak starać się 
zrobić wszystko, co można, aby 
przestawić swój tok myślenia na 
efektywne sposoby radzenia sobie 
z zamartwianiem się. 

Życie mamy jedno i warto je prze-
żyć w pokoju i bez zmartwień, które 
spędzają nam sen z powiek, które 
nas pozbawiają energii i odbierają 
siły. Martwienie się nie zabierze 
nam jutrzejszych problemów, ale 
zabierze dzisiejszy spokój. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog 
dobre nie wyszło” jest najlep-
szym zobrazowaniem naszych 
czasem bardzo pozornych i z 
perspektywy czasu nieistot-
nych strat i kłopotów. 

Nie zapominaj, że zdrowie jest 
najwyższą ceną, jaką możesz za-
płacić za zmartwienia. Staraj się 
zatem zrobić wszystko, aby zacho-
wać swój dobrostan psychiczny 
także i w ciężkich życiowych 
momentach. Nikt Ci bowiem 
zdrowia nie wróci i nikt nie 
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Słowa trafiające w próżnię 
Rozmowa z dzieckiem czasami przypomina przechodzenie przez zaklęty krąg.  
My mówimy, młody człowiek patrzy nam prosto w oczy, ale odnosimy wrażenie, że 
nasze słowa trafiają w próżnię. Nie wiemy, czy odbiera nasze słowa jako kolejne 
polecenie, a może nie dociera do niego, o co nam chodzi? Zastanawiamy się co spowo-
dowało, że nie umiemy rozmawiać z własnym dzieckiem. Czy nasze dziecko w ogóle 
chce jeszcze z nami rozmawiać? 

Słuchać, to  
nie znaczy słyszeć 
Dziecko potrzebuje wysłuchania. 
Jeśli jednak nie uszanujemy jego 
emocji, jeśli niezależnie od tego co 
mówi i jak mówi, nie usłyszymy 
tego, co ma nam do powiedzenia, 
jeśli nie wykażemy minimalnego 
zainteresowania jego słowami, na-
tychmiast wyczuje nieszczerość i 
się do nas zrazi. Nie wiadomo kie-
dy, jeśli kiedykolwiek, ponownie 
przyjdzie do nas ze swoim proble-
mem. 

Najczęściej popełnianym przez 
dorosłych błędem jest przerywa-
nie dzieciom ich wypowiedzi i 
natychmiastowe komentowanie 
bez wysłuchania ich do końca. 
Nieważne, czy te słowa dotyczą 
niesprawiedliwej ich zdaniem 
oceny w szkole, czy też kłótni z 
kolegą. Dla młodego człowieka 

są to bardzo ważne spra-
wy, a rodzice na ogół je 
bagatelizują. Dorośli 
muszą wysłuchać ca-
łości długiego, czasem 
bezładnego monologu 
pociechy i nie wtrącać 
swoich „trzech groszy”. 
Powinni tak popro-
wadzić rozmowę, aby 
dziecko samo wyciągnę-
ło wnioski z zaistniałej 
sytuacji i prawidłowo ją oceniło. 

Pomocne są tu wyrażenia: „intere-
suje mnie to, co ty o tym myślisz”, 
„to bardzo ciekawe” i tym podob-
ne. Nie wolno dawać dziecku rad 
w stylu: „jak mogłeś tak postąpić”, 
„mówiłam, żebyś nauczyła się na 
klasówkę”, „ja na twoim miejscu”, 
„przecież nic się nie stało, nie dra-
matyzuj”. 

Tylko nie krzycz 
Rodzice krzyczą, kiedy sytuacja 
ich przerasta. Czują się bezradni 
i sfrustrowani, kiedy nie potrafią 
nakłonić dziecka do takiego, a nie 
innego zachowania. Podniesiony 
głos rodzica dziecko odbiera ja-
ko atak na siebie, więc się broni 
tak, jak umie i może: zaczyna 
zachowywać się „jeszcze gorzej”, 
na przykład płacze, rzuca się na 
podłogę, kopie, gryzie czy trzaska 
drzwiami. Rozmowa przeradza się 
w kłótnię. 

Jeśli krzyczenie wejdzie rodzicom 
w nawyk, nie będą już potrafili ko-
munikować się z dziećmi w żaden 
inny sposób, bo na spokojne słowa 

dzieci nie będą już zwracać uwagi. 
Dla młodego człowieka akceptacja 
i zrozumienie rodziców są bardzo 
ważne. Chce być przez nich chwa-
lony i doceniany. Nie odnajdzie się 
w sytuacjach, kiedy z jednej strony 
rodzice zapewniają go o swojej mi-
łości, z drugiej zaś bez przerwy na 
niego krzyczą. 

Dlaczego dzieci 
krzyczą? 
W każdym starciu z rodzicami 
dzieci są na przegranej pozycji. 
Dorośli są więksi, silniejsi, wszyst-
ko im wolno i zawsze mają rację 
(albo tak im się wydaje). Niektóre 
dzieci podporządkowują się ro-
dzicom z racji prawa silniejszego, 
jednak emocje w nich pozostają. 
Inne, znając słabe punkty rodzi-
ców, zaczynają z nimi walczyć, 
jeszcze inne będą tak długo krzy-
czeć, tupać i rzucać czym popad-
nie, aż postawią na swoim. 

Krzyk dziecka jest dla rodziców 
sygnałem, że przekroczyli granice 
jego emocjonalnego terytorium. 
Bywa reakcją na stres, kiedy dziec-
ko w żaden inny sposób nie potrafi 
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poradzić sobie ze swoimi emocja-
mi. Może też być wyrazem buntu, 
upokorzenia lub chęci podnie-
sienia własnej samooceny. Kiedy 
dzieci nie będą już reagować na 
krzyk rodziców, co wtedy mamie 
i tacie pozostanie? 

Krótko, zwięźle 
i na temat 
Rodzice mają tendencję do mó-
wienia do dzieci za dużo, za długo 
i mało konkretnie. Zadają dziec-
ku pytania w taki sposób, że nie 
potrafi  ono na nie odpowiedzieć. 
Ich wypowiedzi to „rodzicielskie 
kazania”, których sami kiedyś nie 
znosili. 
Dziecko powinno otrzymać krót-
ki i jasny komunikat, a nie dłu-
gie i trudne w odbiorze zdania. 
Zwłaszcza małe dziecko szybko 
traci cierpliwość. Jeżeli skazane 
będzie na tyrady rodziców, rozpro-
szy swoją uwagę albo po prostu się 
wyłączy i całą gadaninę puści mi-
mo uszu, co wbrew pozorom jest 
całkowicie naturalne. 

W sytuacjach problematycznych 
rodzice powinni być opanowani, 
mówić do dziecka spokojnie, kon-
kretnie i wyrażać się jasno. 

Zamiast mówić: „ tyle razy ci mó-
wiłam, żebyś wreszcie 
posprzątał swój po-
kój, jak ty możesz 
żyć w takim ba-
łaganie, nie 

wiesz gdzie, co leży, nie możesz 
nic znaleźć i może pozbierałbyś te 
brudne rzeczy i wrzucił do pralni, 
nie dość, że piorę twoje skarpet-
ki… „ lepiej po prostu powiedzieć: 
„proszę, posprzątaj swój pokój”. 

Dziecko jest mniejsze niż rodzice. 
Trudno mu prowadzić rozmowę, 
kiedy zadziera wciąż głowę do 
góry. Rozmawiając, lepiej jest pa-
trzeć rozmówcy w oczy, bo rozmo-
wa na tym samym poziomie jest 
o wiele bardziej komunikatywna. 
Jeżeli więc dziecko siedzi, należy 
usiąść koło niego. Jeżeli leży – po-

łożyć się obok, lub jeśli stoi, to 
przykucnąć i poświęcić ma-

łemu człowiekowi maksi-
mum swojej uwagi. 

Dopiero dzieci w wie-
ku gimnazjalnym po-
trafi ą skoncentrować 
się na dwóch czyn-

nościach jednocze-
śnie. Mniejsze 

po prostu tego 
nie potrafi ą. 

Żeby słu-
cha-

ły, trzeba skupić na sobie ich 
uwagę. Nie powinno się tego robić 
krzykiem i w sposób agresywny. 
Najlepiej podejść do dziecka, do-
tknąć je, nawiązać kontakt wzro-
kowy i powiedzieć spokojnie to, co 
ma się do powiedzenia. 

Akceptacja i czułość 
W wielu rodzinach nie ma ani 
rozmowy ani porozumienia. 
Jest wszechobecna krytyka. 
Negatywne opinie, negatywne 
uwagi i brak akceptacji. Rodzice 
nie zdają sobie sprawy z tego, ile 
złego wyrządzają dziecku bez prze-
rwy je krytykując. Dochodzi ono 
do wniosku, że najlepszym dla nie-
go rozwiązaniem jest zachowanie 
swoich myśli i odczuć tylko dla 
siebie. Wybiera więc milczenie, 
chociaż i wtedy nie jest wolne od 
krytyki rodziców. 

Według psychologów, każdy nega-
tywny komentarz ma tak niszczą-
ce działanie na dziecięce poczucie 
własnej wartości, że potrzeba aż 
czterech pozytywnych uwag, by 
odwrócić jego skutki. Dzieci ak-
ceptowane czują się kochane i 
doceniane, rozwijają się o wiele 
lepiej pod względem fi zycznym i 
psychicznym. 

posprzątał swój po-
kój, jak ty możesz 
żyć w takim ba-
łaganie, nie 

przykucnąć i poświęcić ma-
łemu człowiekowi maksi-
mum swojej uwagi. 

Dopiero dzieci w wie-
ku gimnazjalnym po-
trafi ą skoncentrować 
się na dwóch czyn-

nościach jednocze-
śnie. Mniejsze 

po prostu tego 
nie potrafi ą. 

Żeby słu-
cha-
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Nie wystarczy, że rodzic akcep-
tuje dziecko. Musi przekazać to 
uczucie w taki sposób, by dziec-
ko mogło je wyraźnie zrozumieć. 
Najlepsze jest nieprzeszkadzanie, 
niepouczanie i niewtrącanie się. 
I pozytywny przekaz: „Wierzę, że 
sobie z tym poradzisz”. 

Razem
Dobrym sposobem na nawiązanie 
rozmowy z dzieckiem jest wspól-
na zabawa, podczas której można 
nawiązać do zaistniałej problema-
tycznej sytuacji i spokojnie o tym 
porozmawiać. Dzieci przejawiają 
chęć rozmowy podczas wspólnie 
wykonywanych czynności. Jak 
wykazały badania psychologów, 
regularne posiłki spożywane w 
gronie rodziny mają dla dzieci 
niemalże terapeutyczną moc. 
Poprawiają zdrowie, uczą odpo-
wiedniego odżywiania, dziecko 
staje się pewniejsze siebie, jego 
emocje stabilniejsze, a wyniki w 
nauce lepsze. Dziecka trzeba słu-
chać także sercem, aby zrozumieć, 
kiedy jego głos będzie pełen ra-
dości, a kiedy pełen niepewności, 
rozpaczy i wołania o pomoc. 

Im wcześniej rodzice zaczną słu-
chać i słyszeć swoje dziecko, tym 
większe są szanse, że wspólne ko-
munikowanie się będzie czymś na-
turalnym. Rozmowa z dzieckiem 
to nawiązanie z nim kontaktu, po-
znanie jego uczuć i potrzeb, a nie 
rzucanie w biegu różnych komuni-
katów podczas myślenia o tym, że 
trzeba pójść do pracy, posprzątać, 
zrobić zakupy. Słuchanie to nie to 
samo, co słyszenie. Jeśli dzieci bę-
dą słyszały rodziców, będą też im 
posłuszne. 

Sylwia Jaworska 
Źródła: dobryrodzic.fdn.pl, 

dzieci- sawazne.pl, babyonline.pl, 
mama-du.pl,

 matkapolka.com.pl, 
mjak-mama24.pl 

On lub ona pije? Nie radzisz sobie?
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim doświadczeniem, 

siłą i nadzieją. Nasze mitingi są w każdy wtorek 

od 19:30 do 21:00.

Sterlingerstraat 4, Borgerhout 2140 
Tel kontaktowy: 0483 67 48 26
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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 - 19
niedziela: 10 - 16

GARMAzERKA:

-pierogi : ruskie , 
z miesem, serem, 
szpinakiem, 
kapusta i grzybami 

-de volaille
-kotlety schabowe
-kotlety miel� e
-codziennie zupa
-paszteciki
i wiele innych...
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WEWNĘTRZNE DZIECKO 
Każdy, kto ociera się o terapię, ociera się o pracę z 
wewnętrznym dzieckiem. Ale czasami jakieś infor-
macje o nim znajdujemy na kursach rozwojowych, 
czasem w artykułach lub książkach – poradnikach. 

• Czy wiemy, skąd się wzięła ta koncepcja i o co 
w niej chodzi? 

• Przecież już jesteśmy dorośli… skąd zatem to 
dziecko? 

• Po co się nim w ogóle zajmować? Często in-
tuicyjnie sobie to tłumaczymy, że wewnętrzne 
dziecko to ta część w nas, która jest skora do 
zabawy, spontaniczna, emocjonalna. Ale to nie 
wszystko. 

• Do czego jest wykorzystywana ta metafora 
i w czym może nam pomóc? 

Zapraszamy na spotkanie z WEWNĘTRZNYM DZIECKIEM - gdzie podczas ćwiczeń i rozmów w przyjaznej atmosferze 
spróbujemy zajrzeć w głąb siebie, czy to dziecko jeszcze jest w nas, a jeśli jest, to jakie jest to nasze wewnętrzne dziecko? 
Czego ono potrzebuje? Jak się przejawia teraz w naszym życiu codziennym, teraz kiedy już nie jesteśmy dziećmi. 
Co wyniesiesz z takiego spotkania? Większa samoświadomość. Wiedzę, która pozwala przyjrzeć się swoim problemom z innej 
perspektywy.

Wykład zostanie poprowadzony przez Iwoną Rogowską Widacką - psycholog z 20-letnim stażem w pomaganiu zarówno w 
pracy terapeutycznej jak i interwencji kryzysowej. Więcej informacji znajda państwo na stronie psychologonline.be/o-mnie.

Bilety i informacje: Sylwia Piątek, 0498 31 26 48

Aktualności, porady, wydarzenia 

- zapraszamy!
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 Leki przeciwbólowe bez recepty. 
Jak bezpiecznie je przyjmować? 
Jesteśmy europejskim liderem w zażywaniu leków przeciwbólowych. Każdego roku 
połykamy aż 2 miliardy tabletek, z czego zaledwie 8 procent stanowią medykamenty 
przepisane przez lekarza. Na dodatek nie czytamy dołączonych do nich ulotek, co 
powoduje, że taka kuracja może być nie tylko nieskuteczna, ale i groźna dla zdrowia. 

Bardzo często leki przepisuje-
my sobie sami, kupujemy je bez 
recepty, oraz dawkujemy i zaży-
wamy według własnego uznania. 
Trzymamy je w domowej apteczce 
tak na wszelki wypadek, gdyby za-
bolał nas ząb, stawy czy głowa. Nie 
sprawdzamy, jak i kiedy je zaży-
wać, jaka jest reakcja organizmu 
na łączenie ich z innymi substan-
cjami. Odruchowo wyjmujemy 
tabletkę z opakowania i łykamy, 
nie zastanawiając się nad tym, że 
działa ona nie tylko na miejsce 
bólu, ale wraz z krwią rozprowa-
dzana jest po całym organizmie. 

Kiedy, jak i na jaki 
rodzaj bólu można 
stosować leki 
przeciwbólowe 
bez recepty? 
Żaden lek nie jest obojętny dla na-
szego zdrowia, a ten artykuł ma 
tylko charakter informacyjny i nie 
stanowi zaleceń w zakresie kura-
cji przeciwbólowej. Ale jeśli ktoś 
decyduje się przyjąć jakikolwiek 
lek bez konsultacji z lekarzem, 
powinien wiedzieć, że: 

Leki o działaniu przeciwbólowym 
i przeciwzapalnym przezna-
czone są do krótkotrwałego 

tłumienia bólu o  małym 
lub umiarkowanym nasi-

leniu. Nie radzą sobie 
one z  silnym bólem, 
na  który stosuje się 

leki wydawane na recep-
tę. Oprócz działania przeciwbó-

lowego wykazują także działanie 
przeciwgorączkowe, dlatego by-
wają pierwszą pomocą podczas 
grypy i przeziębienia. Tu warto też 
pamiętać, że podwyższona tempe-
ratura ciała jest naturalną reakcją 
obronną organizmu. 

Leki mogą być podawane w formie 
tabletek, czopków, żelów, maści, 
kremów, plastrów. Dostępne są też 
w aerozolu. Po leki przeciwbólo-
we i przeciwzapalne powinniśmy 
sięgać doraźnie, a  jeżeli nie  za-
obserwujemy poprawy w czasie 
trzydniowej kuracji, trzeba udać 
się do lekarza. 

Najczęściej stosowane 
leki przeciwbólowe 
dostępne bez recepty: 
• Paracetamol: działa przeciwgo-

rączkowo i przeciwbólowo. 
Pomaga w zwalczaniu gorącz-
ki, bólów głowy, bólów menstru-
acyjnych, kostnych, reumatycz-
nych czy nerwobólów. 

• Ibuprofen: wykazuje działanie 
przeciwbólowe, przeciwgorącz-
kowe i przeciwzapalne. Pomaga 
na bóle głowy, mięśni, zębów, 
bóle menstruacyjne, bóle przy 
grypie i przeziębieniu, i te to-

warzyszące chorobie zwyrod-
nieniowej stawów. 

• Aspiryna (kwas acetylosalicylo-
wy): wskazania do przyjmowa-
nia aspiryny to: przeziębienie 
i grypa, ból zębów, głowy lub 
mięśni. Aspiryna spowalnia 
rozwój miażdżycy oraz pomaga 
w jej leczeniu. Przyjmowana re-
gularnie obniża ryzyko zawału 
serca. Działa przeciwbólowo, 
przeciwgorączkowo i  prze-
ciwzapalnie. 

• Pyralgina (metamizol): wykazu-
je działanie przeciwgorączkowe 
i przeciwbólowe. W niewielkim 
stopniu rozluźnia mięśnie. 

• Kwas tolfenamowy: pomocny w 
leczeniu migreny. Ma działanie 
przeciwzapalne, przeciwbólowe 
i przeciwgorączkowe. Mogą 
wystąpić łagodne niepożądane 
działania na przewód pokar-
mowy (nudności, ból brzucha, 
biegunka, wymioty). 

Na rynku dostępne są też prepara-
ty, w których składzie znajdziemy 
zarówno paracetamol, jak i ibupro-
fen oraz  dodatkowe substancje 
m.in. pseudoefedrynę i kofeinę. 
Wszystkie te leki bez recepty po-
winny być przyjmowane we wła-
ściwych dawkach oraz w zaleca-
ny przez producenta lub lekarza 
sposób. 

Stosowanie leków 
przeciwbólowych 
Dawka leku przeciwbólowego po-
winna zostać dopasowana do ma-
sy ciała. Nie wolno przyjmować 
zarówno zbyt dużych dawek, 

powoduje, że taka kuracja może być nie tylko nieskuteczna, ale i groźna dla zdrowia. 

Bardzo często leki przepisuje-

Leki o działaniu przeciwbólowym 
i przeciwzapalnym przezna-
czone są do krótkotrwałego 

tłumienia bólu o  małym 
lub umiarkowanym nasi-

leniu. Nie radzą sobie 

leki wydawane na recep-
tę. Oprócz działania przeciwbó-

lowego wykazują także działanie 
przeciwgorączkowe, dlatego by-
wają pierwszą pomocą podczas 
grypy i przeziębienia. Tu warto też 
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ale  także zbyt małej ilości sub-
stancji przez co  lek okazuje się 
nieskuteczny. Podobna sytuacja 
ma miejsce w przypadku leków 
o działaniu przeciwgorączkowym 
oraz przeciwzapalnym. 

Należy pamiętać, że każdy z takich 
leków może zawierać substancje 
o  działaniu przeciwbólowym, 
przeciwzapalnym i  przeciwgo-
rączkowym, czyli  paracetamol 
lub ibuprofen oraz kwas acetylo-
salicylowy. Zażycie w krótkim cza-
sie dwóch lub więcej leków może 
prowadzić do przedawkowania 
i zwiększenia ryzyka wystąpienia 
skutków ubocznych terapii. 

Paracetamol ma działanie prze-
ciwbólowe i obniżające gorączkę. 
Ibuprofen działa przeciwzapalnie, 
ból koi jakby przy okazji. Warto 
też wiedzieć, że ibuprofen jest 
znacznie silniejszy, przez co bar-
dziej skuteczny ale i bardziej szko-
dliwy dla żołądka. 

Połączenie paracetamolu i ibupro-
fenu nie jest potencjalnie niebez-
pieczne. Często stosuje się te leki 
zamiennie np. w przypadku, gdy 
jeden z nich nie działa efek-
tywnie. Problemem jest łą-
czenie kilku preparatów, 
które zawierają tę  samą 
substancję czynną oraz łą-
czenie niesteroidowych le-
ków przeciwzapalnych np. 
ibuprofenu z kwasem acety-
losalicylowym. 

Nie  każdy ból wy-
maga zastosowania 
farmaceutyków. 
W wielu przypad-
kach nawracają-
cego bólu głowy 
lepiej działa pra-
widłowe nawod-
nienie organizmu 
niż przyjęcie tablet-
ki przeciwbólowej. 

W dołączonej do 
preparatu ulotce 
znajdziemy dokład-
ne informacje o 
działaniach ubocz-
nych, niepożąda-
nych skutkach i 
możliwych działa-
niach alergicznych. 
Także o dawkowa-
niu, ewentualnych 
interakcjach z in-
nymi lekami, zażywaniu leków w 
czasie ciąży, podczas karmienia 
piersią i dawkowaniu dla dzieci, 
(jeśli mogą je zażywać). 

Kiedy i jak zażywać 
lek przeciwbólowy? 
Najlepiej po jedzeniu, popijając 
czystą, najlepiej przegotowaną 
wodą. Kawa, herbata, napoje 
gazowane, soki, mleko mogą 
zmienić działanie leku. Preparat 
zacznie działać po ok. 30 minu-
tach (w niektórych przypadkach 
nawet po godzinie). Należy o tym 
pamiętać, zanim weźmie się kolej-
ną dawkę leku w przekonaniu, że 
poprzednia nie zadziałała (tylko w 
reklamach lekarstwa działają na-

tychmiast). 

Nie wolno mieszać leków z 
alkoholem. Niektóre leki 
w połączeniu z napojami 
wysokoprocentowymi 
mogą uszkadzać wątro-
bę. Poza tym takie połą-

czenie zmniejsza 
krzepliwość 

krwi i zwięk-
sza ryzyko 
krwotoku 
wewnętrz-
nego.
Mieszanie 
l e k ó w 
z  alko-
holem 

osłabia też 
skuteczność 

leków. 

W przypadku znanego i przewi-
dywalnego bólu, dobrze jest zażyć 
preparat przed pojawieniem się 
najsilniejszego ataku bólu. Jeśli 
to lekarz zlecił przyjmowanie leku 
przeciwbólowego przez kilka dni, 
należy przyjmować go regularnie, 
w równych odstępach czasu. Jeśli 
po trzech, czterech dniach ból nie 
przejdzie, trzeba bezwzględnie 
skonsultować jego przyczynę z 
lekarzem. 

W ulotce znajdują się informacje, 
czy lek nie upośledza sprawności 
psychoruchowej i nie spowalnia 
reakcji, co oznaczałoby, że na czas 
ich przyjmowania trzeba zrezygno-
wać z prowadzenia pojazdów me-
chanicznych oraz wykonywania 
zadań wymagających wysokiej 
koncentracji. Najbardziej popular-
ne leki przeciwbólowe dostępne 
bez recepty nie oznaczają rezygna-
cji z prowadzenia samochodu. 

Wiele leków o różnych nazwach 
to w rzeczywistości ten sam pre-
parat. Dlatego należy uważnie 
przeczytać ulotkę i  sprawdzić, 
czy nie bierzemy dwóch leków 
o identycznej substancji czynnej, 
albo takich, które wzajemnie się 
zwalczają. Najlepiej zapytać o zda-
nie farmaceutę. 

Ewa Janik 

Źródła: 
twojezdrowie.rmf24.pl, zdrowie.

wprost.pl, zdrowie.gazeta.pl 
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od poniedziałku do piątku
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 Kaizen – fi lozofi a małych kroków 
Dawno temu, w japońskiej kulturze i praktyce zarządzania, wykształciła się pew-
na wyjątkowa fi lozofi a – fi lozofi a kaizen. Oznacza ona ciągłe doskonalenie poprzez 
wprowadzanie drobnych zmian. 

Jeśli jesteś osobą, której brakuje 
pewności siebie przy wprowadza-
niu wielkich rewolucji w swoim ży-
ciu, fi lozofi a kaizen to coś, w czym 
z pewnością się odnajdziesz. 

Lęk przed  dużymi rewolucjami 
często uniemożliwia nam wpro-
wadzenie ważnych dla nas zmian, 
które mogłyby znacząco wpłynąć 
na jakość naszego życia. Filozofi a 
kaizen to podejście, które eliminu-
je ten lęk. Przyjęcie tego podejścia 
sprawia, że  jesteśmy w  stanie 
wprowadzić (choć w  dłuższym 
okresie czasu) każdą zaplanowa-
ną zmianę. 

Wyobraź sobie, że  możesz się 
rozwijać całkowicie bez wysiłku 
i  bez  żadnego lęku!  Po prostu, 
naturalnie wykonując drobne kro-
ki, zapewniać sobie ciągły rozwój 
i dążenie do osiągnięcia swoich 
celów. Tak naprawdę robisz to ca-
ły czas – z tym, że teraz zaczniesz 
to robić świadomie. 

Spójrz teraz na swoje życie. Czy to, 
kim teraz jesteś, jest wynikiem 
kilku rewolucyjnych momentów 
z przeszłości, czy raczej wypadko-
wą nieskończonej ilości małych 
kroków – decyzji, pomysłów, itp.? 

W większości przypadków 
będzie to ta druga opcja. 
Oczywiście niektóre waż-
ne wydarzenia są w  sta-
nie w  znaczący sposób 
zmienić sposób naszego 
myślenia oraz jakość na-
szego życia, natomiast naj-
większy w tym udział ma 
suma całej masy drobnych 
elementów, które dzieją 
się każdego dnia. 

Zrozumienie tego pozwoli Ci od-
rzucić sposób myślenia, w  któ-
rym Ty ciągle czekałeś na wielką 
zmianę, wielką rewolucję, któ-
rej brak frustrował Cię i napawał 
brakiem pewności siebie. Jeśli 
nie jesteś gotów na duże zmiany, 
odpuść je sobie. Według miesz-
kańców Kraju Kwitnącej Wiśni 
największa siła tkwi w drobnych 
krokach, które gwarantują Ci sta-
bilny rozwój. 

Filozofi a kaizen to niekończące 
się drobne ulepszenia. Ta idea 
jest bardzo wyraźna w sposobie 
działania japońskich firm. Jest 
to przeciwieństwo tego, jak w za-
chodnich firmach wprowadza 
się zmiany. Tam są to za-
zwyczaj spore innowacje, 
które w  jednym mo-
mencie wprowadzają 
zmianę wielu ele-
mentów w sposobie 
działania fi rmy. Co 
więcej, te innowacje 
wprowadzane są 
przez wysoko po-
stawionych mene-
dżerów – zwykły 
pracownik nie ma 
tam nic do gadania. 

W japońskich fi rmach jest nato-
miast zupełnie inaczej. Brakuje 
tam pojedynczych rewolucji, 
a  za  to  cały czas dokonuje się 
drobnych ulepszeń. Każdy pra-
cownik ma prawo zgłosić jakąś 
propozycję zmiany, która  jest 
brana pod uwagę przez jego prze-
łożonych. Przykładowo, w fi rmie 
Toyota co roku pracownicy zgła-
szają 1,5 miliona takich wniosków, 
z czego aż 95% jest wprowadzana 
w  życie! Japońskie firmy dążą 
do  doskonałości poprzez ciągły 
rozwój, krok po kroku ulepszając 
wszystkie obszary działalności. 

Zbiór zasad filozofii kaizen jest 
bardzo przydatny dla ludzi z duży-
mi ambicjami, u których na ambi-
cji się kończy. Przychodzi do mnie 
wiele osób mówiąc, że postawili 
sobie wielki, ambitny cel i że bar-
dzo chcą go zrealizować, ale jakoś 
ich to przerasta i nie mogą zabrać 
się za  działanie. Nic dziwnego, 
skoro zapisują sobie wielkie cele 
w jednym zdaniu (na przykład „za-
łożę fi rmę”) – i tak to pozostawiają. 

Taki cel jest zbyt duży, żeby w jakiś 
sposób go ruszyć, a przecież zakła-

danie fi rmy to proces zło-
żony z całej masy drob-

nych kroków, które 
trzeba jeden po dru-

gim wykonać. 
Wizja wielkiego 
celu wywołuje lęk, 
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mencie wprowadzają 
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cel jest mniejszą częścią czegoś 
dużego, lęk znika a zamiast tego 
pojawia się dostęp do motywacji 
oraz umiejętności, które pomogą 
Ci w jego osiągnięciu. 

Krok po kroku, 
aż do osiągnięcia 
dużego celu 
Filozofi a kaizen może Ci się przy-
dać praktycznie w każdym kon-
tekście życiowym. Gdy  uczysz 
się czegoś nowego, przyswajaj 
wiedzę element po  elemencie, 
nie od razu starając się zapamię-
tać całość. Gdy budujesz swoją ka-
rierę, nie oczekuj sukcesu w jeden 
dzień – rozwijaj się i buduj to krok 
po kroku. Jeśli chcesz mieć wy-
jątkowe relacje z innymi ludźmi, 
dbaj o nie  i  twórz je od samych 
fundamentów. Ucząc się umiejęt-
ności występowania publicznego 
najpierw zadbaj o swoją postawę, 
głos, mowę ciała, potem dodawaj 
kolejne drobne elementy. Jeśli po-
stawiłeś sobie duży cel – zawsze 
rozbijaj go na małe zadania, które 
będą dla Ciebie łatwe i przyjemne. 
Potrzebujesz bardziej konkretnych 
przykładów zastosowania fi lozofi i 
kaizen? Oto one: 

• Chcesz wstawać wcześniej, 
jednak przestawienie budzika 
o godzinę wcześniej po pro-
stu dla Ciebie nie działa? Nic 
prostszego. Przestawiaj budzik 
o dwie minuty każdego dnia. 
Po  miesiącu będziesz wsta-

wać godzinę wcześniej i nawet 
nie zauważysz różnicy! 

• Planujesz nauczyć się języka 
obcego, ale brakuje Ci czasu, 
aby to zrobić. Wstawaj więc 10 
minut wcześniej (poprzedni 
sposób Ci w tym pomoże) i każ-
dego dnia poświęcaj te 10 mi-
nut na naukę nowych słówek. 
Codzienny kontakt i ciągłe roz-
wijanie słownictwa dadzą Ci 
spore efekty w umiejętnościach 
posługiwania się tym językiem. 

• Postanowiłeś popracować 
nad swoim związkiem? Umów 
się ze swoim partnerem, że każ-
dego dnia poświęcicie 5 lub 10 
minut na  rozmowy na  temat 
waszych potrzeb i  oczekiwań 
w stosunku do drugiej osoby. 
Możecie rozmawiać też o tym, 
co Wam nie pasuje lub o pla-
nach na  przyszłość. Dobrym 
pomysłem jest też wykorzy-
stanie tego czasu na różnego 
rodzaju ćwiczenia, medytację, 
itp. Bierzcie jeden temat na raz 
i każdego dnia poświęcajcie so-
bie ten czas, przeznaczony tyl-
ko na rozwój związku. Zdajesz 
sobie sprawę z tego, jak dużo 
może się zmienić już po mie-
siącu? 

Wprowadzenie tego podejścia 
do swojego życia jest bardzo pro-
ste. Sedno filozofii kaizen tkwi 
w tym, że seria małych kroków jest 

dla nas czymś 
bardzo naturalnym. Wystarczy, 
że  będziesz bardziej doceniał 
wszystkie te drobne kroki, które 
i tak robiłeś do tej pory. Tym razem 
jednak przykładaj do nich większą 
wagę, bo to one sprawiły, że jesteś 
tym, kim jesteś. Dzięki temu wy-
ciągniesz maksimum z nawet po-
zornie najzwyklejszych części swo-
jego działania i doświadczenia. 

A gdy wszystkie te kroki w odpo-
wiedniej perspektywie czasowej 
połączą się tworząc synergię, 
zauważysz wielkie zmiany, któ-
re zajdą w Twoim życiu. Działaj 
więc,  ciągle kultywując drobne 
ulepszenia w  swoim świecie. 
Bez pośpiechu, będąc prawdziwie 
pewnym kierunku, w którym po-
dążasz, osiągniesz wtedy wszystko, 
co sobie zaplanowałeś. A Twój roz-
wój stanie się rzeczą naturalną, od-
bywającą się bez żadnego wysiłku. 

Michał Pasterski

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 książ-
ki “Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z najpopu-
larniejszych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego i edukacji 
Michalpasterski.pl. W ciągu ostatnich 8 lat napisał ponad 400 arty-
kułów, które czyta więcej niż milion osób rocznie. 
Jego celem jest zmiana systemu edukacji na świecie poprzez tworze-
nie alternatywnych metod i narzędzi edukacyjnych.
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Książka na dziś 
Heather Morris to nowozelandzka pisarka, mieszkająca obecnie w Australii. Pracu-
jąc w szpitalu w Melbourne, przez kilka lat uczyła się pisać scenariusze filmowe. W 
2003 r. znajomi przedstawili jej Lale Sokołowa, starszego pana, który poprosił ją o 
spisanie wspomnień z czasów pobytu w Auschwitz. To spotkanie zmieniło życie ich 
obojga. 

Początkowo jego historia miała 
postać scenariusza, jednak osta-
tecznie autorka przekształciła ją w 
debiutancką powieść „Tatuażysta 
z Auschwitz” (2018 r.) to oparta 
na faktach opowieść człowieka, 
który spędził trzy lata w obozie. 
Książka została przetłumaczona 
na kilkanaście języków i stała się 
bestsellerem. 

Na początku grudnia 1941 roku 
słowacki premier podpisał z nie-
mieckim ambasadorem porozu-
mienie umożliwiające deportację 
tamtejszych Żydów na terytorium 
Trzeciej Rzeszy. Dwa miesiące póź-
niej Berlin wystosował prośbę o 
wysłanie dodatkowych robotni-
ków do pracy w niemieckich fa-
brykach na terenie okupowanej 
Polski. 

Każda rodzina słowackich Żydów 
miała oddelegować osobę do 
pracy. Dwudziestosześcioletni 
Sokołow, chcąc chronić rodzinę, 
dobrowolnie zgłosił się do podję-
cia pracy w jednej z fabryk. 

Lale, tak jak tysiące jego ro-
daków, w bydlęcym wagonie 
został przetransportowany do 
obozu Auschwitz. Tam przez 
sześć tygodni chorował na tyfus. 
Teoretycznie nie miał szans na 
przeżycie. Ale jeden z mężczyzn, 
który mieszkał z nim w tym sa-
mym baraku, ściągnął go z wozu 
śmierci, którym miał jechać do 
komory gazowej. Tym mężczyzną 
był Pepan, nauczyciel akademicki 
z Paryża, pełniący w obozie funk-

cję tatuażysty. Lale został jego 
pomocnikiem. Bał się tego, co 
miał robić, ale nie miał wyj-
ścia. Kiedy Pepan „zniknął”, 
Lale został obozowym tatu-
ażystą. 

Jego praca polegała na tatu-
owaniu numerów na prze-
dramieniu więźniów. Praca 
lżejsza dla ciała, ale obciąża-
jąca duszę – naznaczanie dru-
giego człowieka i zadawanie 
mu bólu. Ten ból był jego 
największym koszmarem. 
Cierpiał, ale robił to, co mu-
siał, bo chciał przeżyć. „Jeśli 
budzisz się rano, to znaczy, że 
jest dobry dzień” – powtarzał 
sobie każdego dnia. 

Lalemu żyło się lżej niż po-
zostałym więźniom. Osobne 
pomieszczenie, większe ra-
cje żywnościowe i swoboda w 
poruszaniu się po obozie. To była 
jego szansa na przetrwanie, która 
jednak nie gwarantowała przeży-
cia. 

Pewnego dnia w kolejce do tatu-
ażysty stanęła Gita. Lale zakochał 
się w dziewczynie. Każda wspól-
nie spędzona chwila dawała mu 
nadzieję na lepsze jutro, siłę by 
walczyć o uratowanie siebie, Gity 
i o ich wspólną przyszłość. Robił 
wszystko, co tylko możliwe, aby 
choć trochę złagodzić ukochanej 
pobyt w obozie. Załatwiał lekar-
stwa, gdy zachorowała, dzielił się 
z nią racjami żywieniowymi, a na-
wet zdobył dla niej czekoladę. 

Ich uczucie przetrwało piekło 
obozu. Pobrali się i razem spę-
dzili resztę życia. Lale przez lata 
skrywał swoją tajemnicę. Dopiero 
po śmierci ukochanej żony zdecy-
dował się na opowiedzenie swojej 
historii. 

„Tatuażysta z Auschwitz” to 
książka, którą trzeba przeczytać. 
Napisana powściągliwym języ-
kiem, koncentruje się przede 
wszystkim na przeżyciach główne-
go bohatera, oszczędzając czytel-
nikowi drastycznych i brutalnych 
opisów. 

Polecam, 
Agnieszka B. 



JANEK BVBA
bezettingswerken

metselwerken
dakwerken

tegelswerken
schilderwerken
gyprocwerken

gevelwerken
elektriciteitswerken
loodgieterijwerken

ramen en deuren

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

10 lat na rynku belgijskim

janek.bvba@gmail.com
+32 484.679.239

Aannemer
Bouw- en renovatiewerken



Verf
Sigma Superlatex 10L 75,00 €
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 7,00 €
Mixem Basic 6,85 €
Mixem Light 9,40 €
Fix Finish 13,90 €

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 8,90 €
Atlas K-20 11,80 €
Caparol 190 S          PROMO 7,50 €
Caparol 190 grijs    PROMO 8,90 €

Gipsplaat
waterdicht groen 12,5x2600x1200mm 9,80 € st
witte 12,5x2600x1200mm 6,90 € 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) 13,80 €
SMS 15 (0-15mm) 14,80 €
SAM 150 (15-60mm) 12,80 €

Openingsuren Ma.-Vr.: 6.00 - 17.00 Zaterdag: 7.00 - 13.00
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