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Zostań w domu! Nie wychodź,  
nie przenoś, nie ryzykuj! 
„Mnie to nie dotyczy” – mówią niektórzy. Dotyczy. Ciebie, mnie i nas wszystkich. 
Wciąż nie jesteśmy świadomi ryzyka, na jakie jesteśmy narażeni. Myślimy, że ta  
choroba akurat nas nie dotknie, że nowe zakażenia i kolejne zgony, to tylko liczby.  
Ale za nimi kryje się człowiek. 

Trochę za późno zda-
liśmy sobie sprawę 
z zagrożenia, jakim 
jest koronawirus. 
Dopiero teraz za-
czynamy rozumieć 
konsekwencje tej 
epidemii. Niestety 
nie wszyscy. W par-
kach nadal dużo 
ludzi, jeżdżą na rol-
kach, grają w piłkę, 
dzieci się bawią. Jak 
gdyby nic się nie 
stało. Wychodzimy z 
domu pod byle pre-
tekstem; na spacer, do apteki, do 
znajomych. Może częściej myjemy 
ręce… 

Zaczynamy przyzwyczajać się 
do koronawirusa. Nabieramy na 
niego odporności – ale nie biolo-
gicznej, lecz emocjonalnej. Skoro 
do tej pory nic nam się nie stało, 
to jakoś to będzie. Statystyki nie 
robią już na nas takiego wraże-
nia jak na początku epidemii. 
Bo ile można czytać i słuchać o 
kolejnych zakażeniach. – Ludzie 
umierają? Przecież to TAM – we 
Włoszech, Hiszpanii, Francji… To 
nie u nas, to nas nie dotyczy. Ale 
tak samo myśleli Włosi… 

Zostańmy w domu! To nie jest czas 
na spotkania z przyjaciółmi, ani na 
okolicznościowe imprezy. Dzisiaj 
cały świat mierzy się z czymś no-
wym, z nieznanym zagrożeniem 
na niespotykaną dotąd skalę, któ-
re nie jest jeszcze rozpoznane ani 
zbadane. 

Pomyślmy o innych ludziach. 
Tych, którzy muszą pracować na-
rażając na zakażenie siebie i swoje 
rodziny. I tych w podeszłym wieku, 
najbardziej na zakażenie narażo-
nych. 

Toczymy walkę z niewidzialnym 
wrogiem. Część z nas może prze-
chodzić chorobę bez objawów i 
roznosić ją dalej. Dlatego zostań-
my w domu! Niepotrzebnymi 
wyjściami nie narażajmy siebie 
i innych, także naszych bliskich. 

W czasie odizolo-
wania, przymu-
sowego bezro-
bocia lub pracy 
zdalnej i rodzin-
nych niezamie-
rzonych domó-
wek stosujmy 
się do zaleceń 
służb, dbajmy o 
najbliższych, to-
nujmy emocje i 

nastroje. Korzystajmy 
ze sprawdzonych źró-
deł informacji i nie 
ulegajmy panice. 

To, jak postępuje-
my teraz, będzie 
miało konsekwen-
cje w przyszłości. 
Odpowiedzialność 
spoczywa na każdym 
z nas. Dlatego, w imię 
szacunku dla ludzi 
i miłości dla najbliż-
szych, zostańmy w 
domu! 

„Zagrożenie, jakie niesie koro-
nawirus, odbije się na każdym 
aspekcie naszego życia. − Nigdy 
nie będzie już tak, jak było. To 
pierwsza tak wielka epidemia 
od 100 lat. Ona zostanie w naszej 
świadomości. Zmienią się nawyki, 
zachowania. Jak dokładnie będzie 
wyglądało życie po koronawirusie, 
trudno dziś przewidzieć” – mini-
ster zdrowia, Łukasz Szumowski. 

Redakcja 
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Koronawirus – co musisz 
wiedzieć? 
Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, zadzwoń na specjalną infoli-
nię lub zwróć się po pomoc lekarską. Nie zwlekaj, liczy się czas. Wykrycie infekcji od-
powiednio wcześnie nie tylko zwiększa szanse na wyleczenie i uniknięcie powikłań, 
ale zmniejsza również ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród innych 
osób. 

Koronawirus SARS-Cov-2 najczę-
ściej atakuje układ oddechowy, 
co objawia się gorączką, kaszlem, 
dusznościami, bólami mięśni, 
zmęczeniem, czasem również bie-
gunką. W cięższych przypadkach 
może powodować zapalenie płuc 
lub powikłania prowadzące nawet 
do śmierci. 

Niektóre osoby po zara-
żeniu się koronawirusem 
nie wykazują żadnych ob-
jawów i nie czują się źle. 
Większość osób dochodzi 
do siebie po chorobie bez 
konieczności specjalnego 
leczenia. Mniej więcej 1 na 
6 osób chorych, dotkniętych 
wirusem COVID-19, choruje 
poważnie i ma trudności z 
oddychaniem. Osoby starsze 
i osoby przewlekle chore, z 
wysokim ciśnieniem krwi, 
chorobami serca lub cukrzycą, 
częściej chorują na poważną po-
stać choroby. 

Kilka podstawowych 
faktów 
Wirus roznosi się przez bezpo-
średni kontakt z osobą zarażoną 
lub drogą kropelkową. Może roz-
przestrzeniać się między ludźmi 
poprzez wydzielinę z nosa lub ust, 
która roznosi się, gdy osoba z ko-
ronawirusem kaszle lub wydycha 
powietrze. Wydzieliny te lądują na 
przedmiotach i powierzchniach 
wokół zarażonej osoby, mogą też 
być wdychane przez osoby, które 
znajdują się w bliskiej odległości. 

Koronawirusem można też zara-
zić się przez kontakt ze skażony-
mi powierzchniami. Po dotknięciu 
klamki, telefonu lub innych przed-
miotów, których używała osoba za-
każona, można przenieść wirusa 
z ręki do swoich ust, nosa, oczu. 

Występowanie COVID-19 u zwie-
rząt nie zostało jeszcze potwier-

dzone. Nie ma żadnych dowodów 
na to, że zwierzęta domowe mogą 
być źródłem infekcji, ani że mogą 
zachorować na Covid-19. 

Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) podkreśla, że osoby 
zdrowe, bez objawów grypy lub 
COVID-19, nie muszą nosić ma-
seczek. WHO zaleca stosowanie 
masek tylko w przypadku osób z 
objawami COVID-19, osób opie-
kujących się chorymi (pracowni-
cy służby zdrowia, opiekunowie 
chorych, pracownicy domów 
opieki, hospicjów), osób podejrze-
wających, że mogą być zakażone 
wirusem. 

Nie ma szczepionki przeciw SARS-
Cov-2. Chociaż prace nad takimi 
preparatami trwają, to żadna ze 
szczepionek nie została oficjalnie 
dopuszczona do obrotu. 

Nie ma konkretnych leków prze-
ciwwirusowych przeznaczonych 
do leczenia zakażenia korona-
wirusem. Chorobę COVID-19 

leczy się objawowo. Osoby z 
poważnymi objawami choro-
by muszą być hospitalizowa-
ne. Większość tych pacjentów 
wraca do zdrowia. 

Antybiotyki nie działają prze-
ciwko wirusom, działają tyl-
ko na infekcje bakteryjne. 
Dlatego prewencyjne zaży-
wanie antybiotyków nie leczy 
zakażenia SARS-Cov-2. WHO 
ostrzega, że niektóre popular-
ne środki nie są skuteczne w 

zwalczaniu koronawirusa, a mogą 
szkodzić. Światowa Organizacja 
Zdrowia nie zaleca palenia papie-
rosów, picia alkoholu i zażywania 
preparatów ziołowych. 

Pamiętajmy! Jesteśmy świadka-
mi i uczestnikami największej 
kwarantanny w dziejach ludz-
kości. Koronawirus rozprzestrze-
nia się przerażająco szybko i jest 
przyczyną śmierci zatrważającej 
liczby osób! 

 
Na podstawie:  

zdrowie.radiozet.pl, medonet.pl 

Opracowała: Barbara Kamińska 
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Czy pandemia koronawirusa 
zmieni nasze życie? 
Koronawirus pojawił się w grudniu 2019 roku na targu w chińskim w Wuhan.  
Teraz jest przyczyną pandemii. 

To może być koniec świata takie-
go, jaki znamy – mówią eksperci. 
W miarę postępowania epidemii, 
będziemy mieć coraz więcej pro-
blemów w każdej dziedzinie życia. 
Czarnych scenariuszy nie można 
wykluczać. A nawet powinniśmy 
szykować się na te najgorsze. 

Może się okazać, że pandemia 
wyhamuje i konsekwencje nie 
będą aż tak bardzo poważne. 
Ale być może negatywne skutki 
pandemii będą o wiele gorsze i 
bardziej długotrwałe, niż kryzys 
finansowy sprzed dwunastu lat. 
Choć przyczyny tamtego kryzysu 
były inne, tutaj chodzi o rozmiar 
skutków. Wtedy świat na szereg 
lat pogrążył się w ekonomicznym 
kryzysie. Teraz, w trakcie pande-
mii i po jej ustąpieniu, kryzys mo-
że być jeszcze bardziej dotkliwy i 
długotrwały. 

Obecna sytuacja może potrwać kil-
ka, kilkanaście miesięcy i zweryfi-
kować całe nasze dotychczasowe 
życie. Jeśli pandemia nie odpuści, 
ludzie będą chorować lub zostaną 
poddani kwarantannie i przesta-
ną chodzić do pracy, gospodarka 
się zatrzyma lub bardzo spowolni. 
A nie wszędzie można pracować 
zdalnie. 

Ludzkość staje przed wyzwaniem: 
na ile dla poszczególnych państw 
będzie ważny ich interes i dobro 
ich obywateli, a na ile cała ludz-
kość zjednoczy wysiłki i stworzy 
wspólny front przeciwko proble-
mom związanym z kryzysem. Nie 
chodzi tylko o finanse i gospodar-
kę. 

Koronawirus powoli zmienia na-
sze nawyki, upodobania, przyzwy-
czajenia. W pewnym momencie 
nauczymy się z nim żyć, oswoimy 
się z tą nową rzeczywistością. Jak 
poradzą sobie poszczególne pań-
stwa? Co się stanie z turystyką, ka-
wiarniami, restauracjami, branżą 
budowlaną, fryzjerem, szewcem, 
dostawcami, pracownikami na 
produkcji, kierowcami transpor-
tu miejskiego i małymi lokalnymi 
firmami, które nie mogą działać 
na zasadzie telekonferencji? 

Dla milionów pracowników, któ-
rzy zamienili swoje miejsca pracy 
na pracę zdalną, jest to rewolucja. 
Ta forma zatrudnienia może utrzy-
mać się także po wygranej walce 
z pandemią. Nie oznacza to oczy-
wiście, że wszyscy będą mogli pra-
cować w domu. 

Nauczyciele wrócą do szkół, urzęd-
nicy do biur, dostawcy do samo-
chodów. Otworzą się restauracje, 
zakłady fryzjerskie. Ale więcej 
spraw będziemy załatwiać przez 
Internet. Telekonferencje zyskają 
na popularności, a praca zdalna 
będzie przynosić wymierne ko-
rzyści. Na przykład ograniczy ko-
nieczność dojazdu, mieszkania w 
pobliżu miejsca pracy, niższe będą 
koszty utrzymania pracowników, 

lokali biurowych, samochodów 
służbowych, ograniczona zosta-
nie liczba wyjazdów związanych z 
pracą – redukcja bądź ogranicze-
nie kosztów pobytu w hotelu, prze-
lotu samolotem oznacza kolejne 
oszczędności. 

Może być to prawdziwa rewolucja 
na rynku pracy. Zakupy będziemy 
częściej robić przez Internet. Takie 
decyzje milionów konsumentów 
będą miały ogromny wpływ na 
gospodarkę. Zamiast wizyty w 
galerii handlowej – zakupy przez 
Internet. Żywność z dowozem do 
domu – zamiast wizyty w restau-
racji. Lista takich wyborów jest 
długa, i to będzie rzutować na po-
szczególne branże. Jest to widocz-
ne już teraz. W wielu branżach bę-
dzie mniej przychodów i zysków, 
na przykład tańsze bilety do kina, 
atrakcyjne ceny w biurach podró-
ży itp. 

Ludzie umierają, brakuje lekarzy, 
personelu medycznego i sprzętu, 
gospodarka jest sparaliżowana, a 
lekarstwa na koronawirusa wciąż 
nie ma. 

Nadciągającego kryzysu gospo-
darczego, który mocno uderzy 
w nasze portfele, nie da się po-
wstrzymać przesunięciem zapła-
ty podatków czy działaniami od-
suwającymi w czasie tego, co i tak 
nastąpi. To są próby chwilowego 
łagodzenia skutków kryzysu. Ale 
obywatel i tak odczuje je na wła-
snej skórze. I zapamięta. 

W sytuacjach kryzysowych ludzie 
chcą mieć zaufanie do władzy, 



katalog firm
praca w Belgii

ogłoszenia

co-gdzie-kiedy

wiadomości

poradnik emigranta

www.niedziela.be
Portal Polaków w Belgii
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chcą sprawnych instytucji opie-
ki i podejmowania skutecznych 
działań. Ile rządów to potrafi? 
Nikt przecież na coś takiego nie 
był przygotowany. Żaden rząd, żad-
na władza. 

Wprawdzie epidemie dotykają 
ludzkość od wieków, ale obecna 
przypada na czas wyjątkowego roz-
woju cywilizacji w różnych dziedzi-
nach, jak na przykład w zakresie 
nowych technologii. Dlatego ocze-
kiwania ludzi są inne, niż przed 
laty. Ale nawet najsprawniejsze 
państwo nie jest w stanie dać so-
bie rady z wszystkimi problemami 
i ochronić swoich obywateli przed 
wszystkimi konsekwencjami tak 
poważnego kryzysu. 

Wygrają te kraje, które skutecznie, 
suchą stopą, przeprowadzą ludzi 
przez pandemię, które poważnie 

i odpowiedzialnie podejdą do pro-
blemu. Przegrają te, które zbaga-
telizowały zagrożenie. 

Każdy z nas przechodzi obecnie 
trudny test. Ciągle nie wiemy, 
jak będzie się żyło po pandemii, 
czy czekają nas podwyżki podat-
ków, zawrotne ceny w sklepach. 
Takiego kryzysu nigdy wcześniej 
nie było. Przyszedł niespodzie-
wanie, ale trzeba się przed nim 
bronić. Ta epidemia wszystkich 
nas dotyka w jednakowy sposób. 
Widać, jakim problemem dla świa-
ta jest koronawirus. Kontrolować 
się go nie da. Bagatelizować też 
nie wolno. 

Coś się kończy. Świat, który 
znamy, zmienia się na naszych 
oczach. Zmienia go pandemia ko-
ronawirusa. Pewne obszary życia 
będziemy dzielić na te „przed” i 

„po” epidemii. Jeśli przyjmiemy 
pesymistyczny scenariusz, świato-
we gospodarki jeszcze przez wie-
le miesięcy będą sparaliżowane, 
ludzie będą umierać aż w końcu 
ludzkość obudzi się w nowej rze-
czywistości. 

Na taki scenariusz nikt nie jest go-
towy. A najmniej gotowi są obywa-
tele, przyzwyczajeni do pewnego 
dobrobytu, wolności, niezależno-
ści. Do tej pory byliśmy bezpieczni 
i pod to bezpieczeństwo ustawili-
śmy całe swoje życie. Żyliśmy jak 
w kokonie, z boku obserwując 
narastający konfl ikt migracyjny w 
Europie, wojnę w Syrii i konfl ikty 
w Afryce. Aż tu nagle jeden mikro-
skopijny wirus rzucił nas na kola-
na i zmusił do przewartościowa-
nia wielu aspektów naszego życia. 

Anna Janicka 

dostawy 2 razy w tygodniu
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Koronawirus a ochrona  
i prawa pracownika 
W związku z ekspansją koronawirusa rząd belgijski wprowadził drastyczne środ-
ki zapobiegawcze. W piątek 13 marca, od godz. 24.00 zostały zamknięte wszystkie 
kawiarnie, restauracje, kluby sportowe, organizacje kulturalne, religijne, rozryw-
ki i wszystkie inne, gdzie dochodzi do bezpośredniego i masowego kontaktu. Zaję-
cia w szkołach podstawowych i średnich zostały zawieszone. Uniwersytety i szko-
ły wyższe prowadzą zajęcia głównie na platformach on-line lub korzystają z innych 
form komunikacji bez bezpośredniego kontaktu. 

W sektorze handlu zamknięto 
wszystkie sklepy oprócz  tych  z 
żywnością i aptek.  Od 24 mar-
ca nie działają salony fryzjerskie. 

Z kolei w związku z rozprzestrze-
nianiem  się  wirusa w innych 
krajach zostały  wprowadzone 
ograniczenia na granicach, co do-
prowadziło do masowego anulo-
wania lotów, rezerwacji hoteli, 
wycieczek itd. 

W większości są też pozamykane 
punkty usługowe, w których wy-
stępuje bezpośredni i bardzo bliski 
kontakt z klientem lub pacjentem 
– np. gabinety dentystyczne i ko-
smetyczne. Najbardziej ucierpia-
ły następujące sektory: turystycz-
ny, hotelarski, restauracyjny, 
transportowy, handlu oraz usług. 

Ograniczenia narzucone przez 
rząd spowodowały, że wielu pra-
cowników z tych sektorów nie mo-
że wykonywać pracy, co wiąże się 
z utratą dochodów. 
 
Belgijski system zabezpieczenia 
socjalnego przewiduje w takich 
wypadkach możliwość skorzysta-

nia z tymczasowego zasiłku dla 
bezrobotnych. 

Istnieją dwa rodzaje tymczasowe-
go  zasiłku  dla bezrobotnych w 
sytuacji spowodowanej  korona-
wirusem: 
• Zasiłek ekonomiczny: przyzna-

wany jest w przypadku chwilo-
wej utraty pracy np. konkretne-
go zlecenia u danego klienta, 
czy zmniejszenia ilości zamó-
wień lub klientów. Warunkiem 
otrzymania tego  zasiłku  jest 
przepracowanie odpowiednie-
go okresu w Belgii, a jego dłu-
gość uzależniona jest od wieku 
pracownika. 

• Zasiłek  spowodowany siłą 
wyższą: przyznawany jest np. 
w przypadku okresowego za-
mknięcia zakładu pracy z po-
wodu koronawirusa, lub braku 
dostawy materiału potrzebnego 
do wykonania pracy z kraju do-
tkniętego koronawirusem lub z 
powodu  kwarantanny, w 
której przebywa pracownik. 
Przyznanie prawa do tego za-
siłku nie jest uzależnione od 
długości zatrudnienia pracow-
nika w Belgii. 

W związku z zaistniałą sytuacją 
rząd belgijski postanowił od 
01/02/2020 do 30/06/2020 zrów-
noważyć wszystkie wnioski o 
tymczasowe bezrobocie ekono-
miczne z wnioskami o bezrobo-
cie z powodu siły wyższej. 

Przebieg procedury 
Ze względu na sytuację obowiązu-
je uproszczona procedura składa-
nia wniosku o tymczasowe bezro-
bocie z powodu siły wyższej:
https://acvtijdelijkewerkloosheid.
be/ – formularz  niderlandzkoję-
zyczny 
https://acvtijdelijkewerkloosheid.
be/fr/ – formularz francuskojęzycz-
ny 

Po wypełnieniu formularza i wy-
słaniu na ekranie pojawi się po-
twierdzenie, że ACV–CSC otrzy-
mało wniosek. 
 
Gdyby pracownik miał problem 
z wypełnieniem wniosku onli-
ne, może wypełnić  wniosek  po-
przez pobranie formularza C 3.2 
– corona ze strony: https://www.
hetacv.be/actualiteit/campagnes/
coronavirus-op-het-werk/tijdelij-
kewerkloosheid lub https://www.
lacsc.be/actualite/campagnes/les-
-impacts-du-coronavirus-au-travail/
chomagetemporaire 
 
I odesłanie go mailem na adres: 
corona.demande-aanvraag@acv-
-csc.be 
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Formularza nie  trzeba  druko-
wać  ani podpisywać, wystarczy 
wypełnić go elektronicznie.  W 
tytule maila proszę podać imię, 
nazwisko, belgijski nr indentyfi-
kacyjny (Rijksregisternummer/
Nationaal  Nummer) oraz kod 
pocztowy. 

Gdyby pracownik miał problem 
z wysłaniem formularza drogą 
mailową, może go wydrukować, 
podpisać i wrzucić do jednej ze 
skrzynek ACV lub CSC przy naj-
bliższym oddziale lokalnym, lub 
odesłać pocztą na adres oddziału. 
Pracodawca zgłasza bezrobocie do 
instytucji RVA-ONEM a ACV-CSC 
oblicza i wypłaca zasiłek na konto 
bankowe pracownika. 

Wysokość tymczasowego 
zasiłku dla bezrobotnych 
z powodu koronawirusa: 
ACV  wystosowało  roszczenie 
do rządu belgijskiego o podwyższe-
nie kwoty zasiłku tymczasowego 
w dobie koronawirusa. Pracownik 
otrzyma w miejsce 65% – 70% śred-
niego dochodu brutto oraz doda-
tek dzienny w wysokości 5,63 eu-
ro. Kwota ta nie może przekroczyć 
2 754,76 euro na miesiąc. 

Również minimalny dzienny za-
siłek został podwyższony z kwoty 
51,62 do 55,59 euro, czyli 1445,36 
euro  miesięcznie  – oczywiście 
przy pełnym etacie. Od kwoty brut-
to będzie odprowadzony podatek 
w wysokości 26,75%. 
 
W niektórych sektorach lub przy-
padkach oprócz tymczasowego za-
siłku  i dziennego dodatku  dla 
bezrobotnych przysługuje  rów-
nież specjalne wyrównanie do te-
go zasiłku. 
Podwyższenie go pomoże pra-
cownikom w utrzymaniu do-
tychczasowego standardu życia i 
wypełnieniu zobowiązań finanso-
wo-kredytowych. 

Czy prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych z powodu 
siły wyższej przysługuje 
pracownikom zatrud-
nionym w systemie prog-
resywnym? 
Pracownicy, którzy za część swo-
jego etatu otrzymują zasiłek in-
walidzki, a pozostałą część etatu 
pracują, również mogą wystąpić 
o ten rodzaj bezrobocia. Wysokość 
zasiłku będzie uzależniona od tej 
części etatu, w której pracują. 
 
Czy prawo do zasiłku dla bezrobot-
nych z powodu siły wyższej przy-
sługuje pracownikom interim? 
Według najnowszych ustaleń pra-
wo do tego zasiłku będzie przy-
znawane, jeśli pracownik wyka-
że tzw. ciągłość zatrudnienia na 
umowach tymczasowych w da-
nym przedsiębiorstwie, w którym 
wystąpiło bezrobocie w związku 
z koronawirusem. 

Czy prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych z powodu 
siły wyższej przysługuje 
pracownikom pobierają-
cym również emerytury? 
Według  najnowszych ustaleń 
pobieranie emerytury czy to bel-
gijskiej, czy to zagranicznej, nie 
będzie wykluczało otrzymania pra-
wa do zasiłku dla bezrobotnych w 
związku z koronawirusem. 

Jakie prawa przysługują 
pracownikowi w przypad-
ku, gdy sam zachoruje? 
W takiej sytuacji przysługuje pen-
sja  gwarantowana  wypłacana 
przez pracodawcę lub kasę cho-

rych zgodnie z przepisami pra-
wa pracy  i prawa socjalnego w 
Belgii. W przypadku, gdy praco-
dawca ogłosi zawieszenie działal-
ności z powodu siły wyższej, pra-
cownikowi nie przysługuje pensja 
gwarantowana – jedynie zasiłek 
chorobowy wypłacany przez ka-
sę chorych. Należy natychmiast 
złożyć wniosek o ten zasiłek w tej 
kasie chorych, do której należy 
pracownik. 

Jakie prawa przysługują 
pracownikowi, gdy za-
choruje jego dziecko  
i musi zostać z nim  
w domu? 
W takiej sytuacji pracownik mo-
że  skorzystać  z urlopu  z powo-
du nagłych wypadków. Urlop 
ten przysługuje tylko 10 dni w 
roku i jest  bezpłatny. Jeśli  stan 
zdrowia dziecka  się  pogorszył  i 
wymaga  dłuższej  opieki, pra-
cownik może skorzystać  z urlo-
pu  opiekuńczego  na chorego 
członka rodziny płaconego przez 
RVA-ONEM. W przypadku hospi-
talizacji dziecka przysługuje spe-
cjalny urlop  opiekuńczy  rów-
nież wypłacany przez RVA-ONEM. 

Pracownik może również wystą-
pić do pracodawcy o przyznanie 
urlopu bezpłatnego w przypadku 
przedłużenia okresu opieki nad 
dzieckiem. 

Bezpieczeństwo i higiena 
pracy w sytuacjach zag-
rożenia zarażeniem się 
koronawirusem. 
Pracodawca  może  prewencyj-
nie skierować pracownika do okre-
ślonej pracy poza stałym miejscem 
jej wykonywania w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa pracownika 
– tzw. praca zdalna. Pracownicy 
biurowi mogą wykonywać pracę 
zdalną w swoim miejscu zamiesz-
kania – korzystając z elektronicz-
nych środków przekazu. 
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W celu zapewnienia pracownikom 
bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy pracodawca zobo-
wiązany jest do podjęcia określo-
nych czynności zapobiegających i 
kontrolnych. W sytuacji, gdy wa-
runki pracy nie są zgodne z prze-
pisami i stwarzają bezpośrednie 
oraz rzeczywiste zagrożenie dla 
zdrowia lub życia pracownika, pra-
cownik ma prawo przerwać wyko-
nywanie pracy, zawiadamiając o 
tym niezwłocznie przełożonego. 

Kontakt z ACV-CSC 
w dobie kryzysu 
koronawirusowego 
Z powodu ograniczenia bezpo-
średniego kontaktu w okresie za-
grożenia koronawirusem oddziały 
ACV-CSC pracują za zamknięty-
mi drzwiami. 
Dokumentacje można przekazy-
wać poprzez skrzynki ACV-CSC 
przy oddziałach  lub drogą elek-

troniczną albo pocztową. 
Ze względu na możliwość zakaże-
nia preferowana droga komuni-
kacji to droga elektroniczna. ACV 
stara się uprościć wszystkie pro-
cedury wniosków elektronicznych 
zarówno zapisu jako członek, jak i 
składania wniosków o bezrobocie. 

Również za pomocą czytnika karty 
można zalogować się i sprawdzić 
aktualny status sprawy, wniosku, 
uzupełnić dane osobowe i adre-
sowe lub też zmienić konto ban-
kowe. 

Na stronach https://www.hetacv.
be/ lub https://www.lacsc.be/ znaj-
dują się aktualne informacje zwią-
zane z obecną sytuacją pracow-
nika  oraz dane kontaktowe do 
działów ACV-CSC. 
 
Dla osób, które pragną zapisać się 
do ACV-CSC, uproszczona została 

procedura zapisu online: 
https://www.hetacv.be/word-lid 
lub https://www.lacsc.be/formula-
ire-dinscription 

W sprawach dotyczących koro-
nawirusa można też kontakto-
wać się z naszym działem ACV-
Dienst Grensarbeiders Nieuwe 
EU-lidstaten poprzez mail: 
antwerpen.oost-europa@acv-csc.
be lub telefonicznie w czasie dy-
żurów: w poniedziałki od 9.30 do 
12.30 oraz w czwartki od 13.00 do 
16.00 pod nr telefonu: 03 222 71 64 

Iwona Cieszyńska 
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 Dlaczego w Wielkanoc 
zające znoszą jajka? 
Eostre, zwana też Ostarą była boginią wiosny i płodności w panteonie bogów skandy-
nawskich i germańskich. Od jej imienia wywodzi się anglosaska nazwa Wielkanocy 
– Easter. Przez Słowian zwana była Pergrubią, a jej święto zwano Jarym Świętem, 
Festiwalem Drzew lub Dniem Pani. Sadzono wtedy drzewa, a między ich korzeniami 
zakopywano w ziemi kolorowe malowane jajka, symbole początku życia. To święto 
przypadało na pierwszą niedzielę po równonocnej pełni Księżyca. 

Po święcie równonocy wiosennej 
zakopywano w ziemi kolorowe 
malowane jajka, by skłonić ziemię 
do wydania obfi tych i dorodnych 
plonów. To magiczne przekazanie 
płodności ze świata zwierzęcego 
do roślinnego miało zwiększać 
urodzajność ziemi. Częstą prakty-
ką było zakopywanie jaja na polu, 
na którym zasiano ziarno, co mia-
ło chronić zboże przed gradem. 

Skąd wziął się zając 
znoszący jajka? 
Legenda głosi, że w dawnych cza-
sach, gdy po ziemi przechadzały 
się bóstwa i demony, a nasi przod-
kowie wierzyli w Świętowita, po zi-
mowych i mroźnych dniach na zie-
mi zjawiała się Pani Życia – Bogini 
Eostre. Odziana w zwiewną białą 
suknię budziła przyrodę do życia. 
Za jej dotykiem na drzewach po-
jawiały się liście, rozkwitały 
kwiaty, a zwierzęta, czując 
pierwsze promienie wio-
sennego słońca, budziły się 
z zimowego snu. Za każdym 
postawionym przez nią kro-
kiem tworzył się pas zieleni. 

Napotkane zwierzęta nisko się jej 
kłaniały i pozdrawiały, a ona obda-
rzała je promiennym uśmiechem. 

Pewnego razu, gdy Pani Życia 
przechadzała się zaśnieżonym la-
sem, zauważyła w śnieżnej zaspie 
rannego, niedającego oznak życia 
ptaszka. Zebrawszy całą swoją 
moc uleczyła ptaszka, ale by nie 
zamarzł, zamieniła go w zająca, 
zwierzę pokryte grubym futrem, 
potrafiące wygrzebać pożywie-
nie spod śniegu i dające sobie 
na mrozie radę 

lepiej niż ptak. Zającowi pozosta-
ła jednak tęsknota za lataniem w 
przestworzach i za znoszeniem 
jajek. Ostatnie jajko, które zniósł 
będąc jeszcze ptakiem, przyozdo-
bił pięknie i podarował bogini 
w podzięce za uratowanie życia. 
Wzruszona bogini obdarowała go 
w zamian ogromną szybkością, by 
pędził po ziemi, tak jak kiedyś po 
niebie. 

Zając stał się wiernym towarzy-
szem Eostre, która pozwoliła mu 
raz w roku znosić jajka, jak wtedy, 
kiedy był ptakiem. Zając czyni to 
w święto wiosny i znosi jajka przy-
ozdobione na pamiątkę tego, które 
otrzymała bogini. 

Ta tradycja przetrwała do dziś, 
i to właśnie zając oraz jajko są 
symbolami Wielkanocy. 

Na podstawie: 
naszeszlaki.pl, tenpoznan.pl
naszeszlaki.pl/archives/3730 

Opracowała: 
Malwina Komysz 

Dodaj swoje ogłoszenie drobne 
wysyłając e-mail na adres: antwerpiapopolsku@gmail.com
W temacie wiadomości wpisz „ogłoszenie drobne”

• Poszukuje odtwarzacz kaset magnetofonowych, w dobrym stanie. Tel.: 0484 85 68 64.
• 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 lubelskim, 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.

Legenda głosi, że w dawnych cza-
sach, gdy po ziemi przechadzały 
się bóstwa i demony, a nasi przod-
kowie wierzyli w Świętowita, po zi-
mowych i mroźnych dniach na zie-
mi zjawiała się Pani Życia – Bogini 
Eostre. Odziana w zwiewną białą 
suknię budziła przyrodę do życia. 
Za jej dotykiem na drzewach po-
jawiały się liście, rozkwitały 
kwiaty, a zwierzęta, czując 
pierwsze promienie wio-
sennego słońca, budziły się 
z zimowego snu. Za każdym 
postawionym przez nią kro-
kiem tworzył się pas zieleni. 

na mrozie radę raz w roku znosić jajka, jak wtedy, 
kiedy był ptakiem. Zając czyni to 
w święto wiosny i znosi jajka przy-
ozdobione na pamiątkę tego, które 
otrzymała bogini. 

Ta tradycja przetrwała do dziś, 
i to właśnie zając oraz jajko są 
symbolami Wielkanocy. 

naszeszlaki.pl, tenpoznan.pl
naszeszlaki.pl/archives/3730 
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Przegląd prasy belgijskiej 

Dziecko do pierwszej 
klasy? – Najpierw  
test językowy. 
Od 1 września 2020 r. obowiązko-
wa edukacja szkolna rozpoczyna 
się w wieku 5, a nie 6 lat. Minister 
edukacji Ben Weyts (N-VA) chce, 
aby dzieci szły do pierwszej klasy 
tylko wtedy, gdy osiągną odpo-
wiedni poziom języka niderlandz-
kiego. Na zakończenie nauki w 
trzeciej klasie przedszkola powin-
ny zdać obowiązkowy test z języka. 
Te, które nie mają wystarczającej 
znajomości języka, nie powinny 
rozpocząć nauki w pierwszej kla-
sie. Będą uczęszczać na dodatko-
we lekcje, a niektóre z nich będą 
musiały wziąć udział w rocznym 
kursie językowym. 

gva.be 

Zmiany w Bpost 
Zgodnie z zapowiedziami od mar-
ca Bpost dostarcza codziennie wy-
łącznie listy priorytetowe, paczki 
oraz gazety. Inne listy nie są trak-
towane jako pilne i są dostarczane 
jedynie dwa razy w tygodniu – na 
początku i pod koniec tygodnia. 
Zmiana dotyczy również ulotek 
z supermarketów, które też będą 
dostarczane dwa razy na tydzień. 

gva.be 

Belgia na razie  
nie zapłaci  
dzieciom bojowników 
Rząd Belgii uzyskał odroczenie 
ogromnych kar pieniężnych, które 
musiałby zapłacić na rzecz prze-
bywających obecnie w obozach 
w Syrii dzieci belgijskich bojow-
ników walczących w szeregach 
Państwa Islamskiego. 

Kary te wynikają z grudniowe-
go wyroku sądu, który orzekł, że 
rząd Belgii musi w ciągu sześciu 

tygodni sprowadzić do kraju dzie-
sięcioro dzieci z belgijskimi pasz-
portami z obozu Al-Hol w Syrii. 
Jeśliby tego nie uczynił, groziłyby 
mu kary w wysokości 5 tys. euro 
dziennie na każde dziecko. 

Początkowo rząd belgijski zapo-
wiedział, że podejmie niezbędne 
środki w celu sprowadzenia dzieci. 
Okazało się to jednak trudniejsze, 
niż oczekiwano. Obóz, w którym 
przebywają dzieci, znajduje się na 
terytorium kontrolowanym przez 
Kurdów, do którego dyplomaci, 
wysłani w celu zorganizowania 
powrotu dzieci, nie mają dostę-
pu. W efekcie nie udało się spro-
wadzić dzieci i kara urosła do 500 
tys. euro. 

Prawnicy dzieci w Belgii wysłali 
komornika do resortu spraw za-
granicznych i ministerstwa spra-
wiedliwości. W odpowiedzi rząd 
zwrócił się do sądu z prośbą o 
odroczenie wykonania wyroku. 
Sąd, choć uznał, że kary pieniężne 
są uzasadnione i że kwoty nie są 
wygórowane, odroczył wykonanie 
wyroku o trzy miesiące. 

polsatnews.pl 

Ponad 170 mld euro  
w rajach podatkowych 
Belgijskie firmy w 2018 roku prze-
kazały do rajów podatkowych 
ponad 172 miliardy euro. Suma 
ta jest większa, niż jeszcze kilka 
lat temu. Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Uzbekistan, Kajmany, 
Bermudy i Turkmenistan – to 
preferowane raje podatkowe, do 
których firmy wyprowadzają pie-
niądze z Belgii. 

Ponad 172 miliardy euro to ofi-
cjalna suma, zgłoszona zgodnie z 
przepisami. Każda firma z Belgii, 

która przekazuje ponad 100 tysię-
cy euro do państw z zerowym lub 
bardzo niskimi opodatkowaniem, 
musi to zgłosić fiskusowi. 

Dwa lata temu 790 firm z Belgii 
przetransferowało pieniądze do 
krajów z listy ponad 30 rajów po-
datkowych. To niewiele mniej niż 
w 2017 roku, ale więcej niż w la-
tach wcześniejszych. 

polskieradio.pl 

„Nie” dla cyfrowych 
reklam billboardowych 
Minister środowiska regionu 
Brukseli Alain Maron z ekolo-
gicznej partii Ecolo, krytykuje 
„ogromne marnotrawstwo” ener-
gii powodowane przez cyfrowe re-
klamy billboardowe. Jak obliczył, 
każda z nich o powierzchni 2 m 
kw. zużywa przez rok nawet tyle, 
ile pięć gospodarstw domowych. 

Maron otrzymał dane od bruk-
selskiego dostawcy energii elek-
trycznej Sibelga, które pokazują, 
ile energii elektrycznej zużywają 
cyfrowe billboardy. 

Każdy panel o powierzchni 2 me-
trów kw., działający 24 godziny na 
dobę, zużywa od 7500 do 12 200 
kWh rocznie. Dla porównania, 
brukselskie gospodarstwo domo-
we, złożone z dwóch dorosłych 
osób i dziecka, zwykle zużywa ok. 
2000 kWh. 

„Nie mogę nic zrobić, tylko za-
uważyć, że jest to ogromna stra-
ta” – powiedział Maron na forum 
parlamentu. „Panele te wyglądają 
nowocześnie, ale należą do mi-
nionej epoki, biorąc pod uwagę 
dzisiejszą potrzebę ograniczenia 
zużycia energii”. 

stooq.pl 
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Niebezpieczne produkty 
sprzedawane online 
W zeszłym roku Test Aankoop, 
wspólnie z innymi organizacjami 
konsumenckimi z pięciu krajów 
europejskich, zakupił 250 produk-
tów w popularnych sklepach inter-
netowych takich jak AliExpress, 
eBay i Amazon. Od elektroniki, 
kosmetyki, poprzez odzież dzie-
cięcą, biżuterię, kaski rowerowe 
i motocyklowe, do zabawek dla 
dzieci. Zakupione produkty zosta-
ły przetestowane w laboratorium. 
Okazało się, że nie mniej niż 165 
z nich nie spełnia europejskich 
zasad bezpieczeństwa. 

Najczęstsze wady to niska jakość, 
obecność niepożądanych sub-
stancji chemicznych oraz brak 
odpowiednich informacji na opa-
kowaniu. Dotyczy to zarówno nie-
czytelnych informacji, jak i tych 
podawanych wyłącznie w języku 
chińskim. 

Testów laboratoryjnych nie zda-
ły przede wszystkim czujniki 
dymu – żaden z nich nie zadzia-
łał. Niebezpieczne są zabawki dla 
dzieci, ponieważ zawierają szko-
dliwe substancje chemiczne. Na 
cenzurowanym znalazły się także 
ładowarki i odzież dziecięca. 

hln.be

VAB: „LEZ 
dyskryminuje 
właścicieli samochodów 
z silnikiem Diesla
To, czy pojazd może wjechać do 
strefy LEZ, zależy od jego Euro 
normy, która określa, czy auto 

klasyfikuje się do wjazdu do stre-
fy niskiej emisji, czy też nie. VAB 
twierdzi, że kryterium – stoso-
wane przez rząd flamandzki do 
ustalenia, który pojazd z silnikiem 
Diesla może wjechać do LEZ, a 
który nie może – prowadzi do dys-
kryminacji właścicieli samochodu 
z normą Euro 4 z filtrem, którym 
od 1 stycznia nie wolno wjeżdżać 
do LEZ bez płacenia. 

Co piąty samochód z silnikiem 
Diesla (Euro 4) ma prawidłowo 
działający filtr cząstek stałych. 
Samochody te nie emitują więcej 
toksycznych składników spalin, 
niż jest to określone w normie 
Euro 5. Według VAB błędem 
rządu flamandzkiego jest równe 
traktowanie wszystkich samocho-
dów z Euro 4 i brak rozróżnienia 
między samochodami z filtrem lub 
bez niego. 
 
Właściciele samochodu z silni-
kiem Diesla (Euro 4), z prawidło-
wo działającym filtrem, są nie-
potrzebnie zmuszani do zakupu 
innego samochodu i traktowani 
w sposób dyskryminujący. 19 
procent tych samochodów nadal 
może wjeżdżać do LEZ. 
 
W związku z tym VAB zwraca się 
do rządu flamandzkiego o zmianę 
przepisów LEZ tak, aby samocho-
dy z silnikiem Diesla nie zostały 
pozbawione dostępu na podstawie 
normy Euro. 

nieuwsblad.be 

Za mało  
ośrodków wsparcia 
Na terenie każdej belgijskiej pro-
wincji powinno zostać otwarte 
centrum wsparcia dla ofiar prze-
mocy seksualnej – przekazała 
federalna minister ds. równych 
szans, Nathalie Muylle. 

Obecnie w Belgii działają jedynie 
trzy takie centra: w Brukseli, Gent 

i Liège. Ofiary przemocy seksu-
alnej mogą uzyskać tam pomoc 
medyczną oraz psychologiczną. W 
ośrodkach tych pracuje wykwalifi-
kowany personel, na który składa-
ją się lekarze, pielęgniarki oraz in-
spektorzy, dlatego też osoby, które 
zostały seksualnie wykorzystane, 
mają szansę na skorzystanie z bar-
dziej „delikatnego”, adekwatnego 
podejścia. Ponadto, dzięki wdrożo-
nemu tam systemowi, ofiary mu-
szą tylko raz opowiedzieć o tym, 
co im się przytrafiło. Wszystkie 
osoby, które powinny wysłuchać 
zeznań, zgromadzone są w jednym 
miejscu. 

Począwszy od października 2017 
roku centra pomogły 2,244 oso-
bom, co daje średnio 3 osoby na 
dzień. „Ośrodki zapewniają bardzo 
dobrą opiekę, dlatego też ofiary po-
winny mieć możliwość skorzysta-
nia z takiego wsparcia w różnych 
częściach kraju” – przekazała 
Muylle. Jej propozycja zyskała już 
poparcie Zielonej Lewicy. 

Z kolei grupa opozycyjna przy-
pomniała, że już w zeszłym roku 
podjęto decyzję o utworzeniu 
ośrodków, ale jeszcze nie podjęto 
żadnych działań, aby plan zreali-
zować. 

niedziela.be 

Obowiązek szkolny  
od 5 roku życia 
W 2019 r. rząd Flandrii zdecydo-
wał, że od 1 września 2020 roku 
edukacja szkolna będzie obo-
wiązkowa od 5 roku życia (nie od 
6). Dzieci pójdą do szkoły z trze-
ciej, obowiązkowej klasy przed-
szkolnej. W tym roku także rząd 
Walonii-Brukseli zatwierdził obo-
wiązek szkolny od 5 lat, od roku 
szkolnego 2020/2021.

rtl.be  

Opracowała:  
Karolina Morawska 
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„Walończycy żyją ponad stan” 
Gazeta Het Laatste Nieuws maluje ponury obraz przyszłości Walonii w przypadku 
rozpadu Belgii. Według wszystkich parametrów ekonomicznych Flandria osiąga 
znacznie lepsze wyniki niż południe kraju. W Walonii jest mniejszy dobrobyt, a jej 
mieszkańcy są bardziej niż Flamandowie zależni od świadczeń socjalnych. 

Nie tylko gazeta Het Laatste 
Nieuws omawia powyższy pro-
blem. Raporty i analizy, dotyczą-
ce gospodarczej sytuacji Walonii 
i jej uzależnienia finansowego od 
Flandrii, można znaleźć w wielu 
niderlandzkojezycznych gazetach 
i na portalach internetowych. 

Podziały w Belgii wi-
dać niemalże w każ-
dym obszarze życia. 
Flamandowie narzeka-
ją na „utrzymywanie” 
Walonów, zachowując 
się tak, jakby dotyczyło to 
innego państwa. Kryzys 
polityczny jest już nor-
mą, a partie pochodzące 
z obu części kraju rzadko 
dochodzą do jakiegokol-
wiek porozumienia. 

Od  prawie roku Belgia jest bez 
rządu federalnego. Obecne nego-
cjacje koalicyjne są jednymi z naj-
trudniejszych w historii. Ostatnie 
wybory pokazały, że  Belgia jest 
podzielona bardziej niż kiedykol-
wiek. Ciężko jest zbudować coś 
wspólnie, gdy poziom dobrobytu 
i oczekiwań jest tak drastycznie 
różny. 

Przeszłość 
Pomiędzy Flandrią a Walonią 
od lat istniała duża gospodarcza 
przepaść. Raz górą było południe 
kraju, raz północ. Druga połowa 
XIX wieku to wyjątkowo ciężki 
okres dla Flandrii, która przegra-
ła gospodarczy wyścig z Walonią 
i na wiele lat uległa ekonomicznej 
zapaści stając się biednym, zacofa-
nym regionem rolniczym. 

W  tym samym czasie Walonia 
przeżywała boom gospodarczy. 
Kwitło górnictwo, nastąpił gwał-
towny wzrost produkcji, między 
innymi stali, szkła i  maszyn. 
Południe przekształciło się w je-
den z najważniejszych ośrodków 
europejskiego przemysłu. Okres 

prosperity trwał aż do wybuchu 
I Wojny Światowej. 

Lata 50. ubiegłego wieku przynio-
sły gospodarczą zmianę. Flandria 
zaczęła się bogacić i wyprzedziła 
bogatszą dotąd Walonię w warto-
ści PKB per capita. Oprócz czyn-
ników ekonomicznych i gospo-
darczych miało w tym swój udział 
zubożenie Walonii, która w czasie 
dwóch wojen światowych często 
stawała się celem wrogich wojsk 
ze względu na przemysłową war-
tość strategiczną tego terenu. 

Ponadto w połowie ubiegłego wie-
ku rozpoczęto masowe zamykanie 
walońskich kopalń. Napływ taniej 
ropy dodatkowo zmniejszył popyt 
na węgiel, do tego doszły niebo-
tycznie wysokie pensje w górnic-

twie oraz utrata konkurencyjno-
ści. To wszystko spowodowało, że 
Walonia stawała się coraz bied-
niejszym regionem. 

W tym samym czasie Flandria się 
bogaciła – głównie dzięki wysokiej 
konkurencyjności, niższych pen-

sji, postępującego uprzemy-
słowienia, importu do kraju 
drogą morską rud kobaltu 
i miedzi z belgijskiej kolonii 
w Kongo. Zyskały na  tym 
flamandzkie porty, głównie 
ten w Antwerpii. Flandria z 
szerokim dostępem do mo-
rza i tanią siłą roboczą oka-
zała się atrakcyjnym miej-
scem dla zagranicznych 
inwestorów. Od tego czasu 
jej gospodarcza przewaga 
nad Walonią stale się po-
większa. 

Postępujące rozwarstwienie w go-
spodarce doprowadziło do wzro-
stu napięć. Mieszkańcy Flandrii 
nie  chcieli i nie chcą dotować 
biedniejszych krewnych, nato-
miast Walonowie czuli się i czują 
opuszczeni i zdradzeni przez bel-
gijski rząd, który  według nich 
nie potrafił zaradzić postępującej 
degradacji stopy życia francusko-
języcznych obywateli. 

Walonia, przez stulecia dominu-
jąca w Belgii i na każdym kroku 
pogardzająca biedną rolniczą 
Flandrią, od pół wieku przeżywa 
kłopoty. 

Teraźniejszość 
Przez długie lata Walonowie 
dominowali niemal na każdym 
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polu. Elity intelektualne mówiły 
po francusku, nawet rodzina kró-
lewska nie zadawała sobie trudu, 
by nauczyć się niderlandzkiego. 
Nawet teraz, kiedy Flamandowie 
są bogatsi i mają władzę politycz-
ną, Walonowie negują obowiązek 
uczenia się w  szkole „szczeka-
jącego” języka niderlandzkiego. 
Uważają, że bardziej przydatna 
jest znajomość angielskiego czy 
rosyjskiego. 

Obecnie Flandria się rozwija i jest 
jednym z najbogatszych regionów 
w Europie, natomiast Walonia 
marnieje. Mieszkańcy Flandrii 
nie chcą utrzymywać „leniwych” 
krewniaków, a Walonowie czu-
ją się zapomniani przez  władze 
i okradani z profitów przez północ-
nego sąsiada. Dzieli ich przepaść, 
której konsekwencją jest ogromna 
popularność we Flandrii dążących 
do niepodległości nacjonalistycz-
nych partii politycznych. Mowa tu 
o N-VA i Vlaams Belang. 

Jeszcze w roku 1960 Walonia wy-
twarzała 33 proc. belgijskiego PKB 
i miała dochód na mieszkańca wyż-

szy od Flandrii. Począwszy od 2007 
roku stopa bezrobocia Walonii jest 
ponad dwukrotnie większa, niż we 
Flandrii. Dziś wytwarza 23 proc. 
PKB, a dochód na mieszkańca ma 
o niemal 30 proc. niższy. W 2018 
roku bezrobocie we Flandrii wy-
nosiło 3.4%, natomiast w Walonii 
nie spadło poniżej 8.5%. 

Jedną z przyczyn tej dużej różni-
cy jest otwartość flamandzkiej 
gospodarki. Eksport Flandrii wy-
nosi około 250 miliardów euro 
rocznie, podczas gdy w Walonii 
liczba ta wynosi tylko 54 miliardy 
(dane z 2017 r.). Zaledwie co piąta 
walońska firma eksportuje swoje 
towary. 

Kolejnym czynnikiem jest stopa 
zatrudnienia. Flandria niezmien-
nie osiąga wyniki powyżej średniej 
europejskiej. Odsetek osób pracu-
jących w Walonii w wieku od 20 
do 64 lat wynosi mniej niż 60%, 
podczas gdy średnia w Europie 
wynosi około 73%. Rząd flamandz-
ki ogłosił niedawno, że chce w tej 
kadencji zwiększyć odsetek osób 
pracujących do 80%. Produkt kra-

jowy brutto wyniósł dla Flandrii 
około 269 miliardów euro w 2018 
r. Przy PKB wynoszącym 105 mi-
liardów euro Walonia nie osiągnę-
ła nawet połowy tej kwoty. 

W ciągu ostatnich 25 lat flamandz-
ka gospodarka prawie zawsze ro-
sła szybciej niż walońska. Różnica 
między północą a południem jest 
coraz większa. Powody, dla któ-
rych Walonia może nadal żyć na 
wyrost i ponad swoje możliwości, 
to roczne transfery miliardów eu-
ro i praca transgraniczna (Francja, 
Luksemburg). 

Te miliardy, przesyłane każde-
go roku z Flandrii do Walonii, 
to chyba najbardziej obciążająca 
wewnętrzne stosunki pomiędzy 
tymi dwoma regionami kwestia. 
Z jednej strony taka pomoc w ra-
mach jednego państwa wydaje 
się czymś oczywistym i natural-
nym. Jednak wielu Flamandów 
krytykuje te transfery i nie chce 
wspierać Walonów. Na ich ko-
rzyść przemawiają kolejne skan-
dale korupcyjne oraz duże marno-
trawstwo publicznych pieniędzy w 
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Walonii. Szacuje się, że każdego 
roku z północy na południe pły-
nie około 6 do 10 miliardów eu-
ro, co w przeliczeniu na każdego 
flamandzkiego podatnika daje 
średnio prawie tysiąc euro. Z te-
go Walończyk otrzymuje rocznie 
srednio1447 euro. 

Podczas gdy w Walonii pracow-
nicy czekają na pracodawców, 
we Flandrii pracodawcy czekają 
na pracowników.  Wśród 2 350 
000 pracowników, którzy pra-
cowali we Flandrii w 2018 r., za-
ledwie 2% z nich dojeżdżało do 
pracy z Walonii. Od lat do pracy 
we Flandrii Zachodniej, dojeżdża 
dwa razy więcej osób z Francji niż 
z Walonii. 

Walończycy wolą być bezrobot-
ni w Walonii, niż pracować we 
Flandrii. Takie same pienią-
dze przypadają bezrobotnemu 
w Walonii i bezrobotnemu we 
Flandrii.  Jednak mieszkanie w 
Walonii jest średnio o 25 procent 
tańsze niż we Flandrii. 

Flamandzki popyt i walońska po-
daż siły roboczej nie zaspokajają 
się nawzajem, co szkodzi belgij-
skiemu produktowi krajowemu 
brutto. Flamandzcy pracodawcy 
każdego dnia ponoszą wysokie 
koszty między innymi po to, aby 
kolejny transfer finansowy zasilił 
Walonię. 

Pieniądze, które rząd federalny 
corocznie przekazuje z „praco-

witej i brzydkiej Flandrii” 
do „uroczej Walonii” po-
wodują obciążenia dla 
mieszkańców północnej 
części kraju. Dotyczą one 
na przykład kosztów opie-
ki socjalnej, które zamiast 
zostawać dla Flamandów, 
zasilają kasę walońską. – 
Stworzenie dobrobytu jest 
ważne, trzeba zapewnić 

dobre zabezpieczenia społeczne 
kolejnym pokoleniom – mówią 
Flamandowie, ale nie naszym 
kosztem. Powinna nastąpić praw-
dziwa regionalizacja polityki ryn-
ku pracy, sprawiedliwy podatek 
od pracy i ubezpieczeń społecz-
nych – dodają. 

Jest tylko jedno ale – wymaga to 
zgody walońskich polityków, któ-
rzy od lat protestują przeciw pla-
nom flamandzkiej większości, któ-
ra domaga się, aby większa część 
płaconych przez nich podatków 
zostawała we flamandzkim regio-
nie i nie płynęła – jak dotąd – do 
państwowej kasy, skąd finansuje 
się uboższy region waloński. 

– To dzięki nam Walonowie żyją 
ponad stan – mówią Flamandowie. 
I dodają, że gdyby hipote-
tycznie nastąpił w Belgii 
rozłam i oba regiony stały-
by się odrębnymi bytami, 
Walonia sobie nie poradzi. 

Mimo że to Flandria od 
lat jest gospodarczym ty-
grysem Belgii, nie prze-
szkadza to Walonom 
uważać się za lepszych od 

Flamandów. Poczucie wyższości 
francuskojęzycznych Belgów jest 
dla Flamandów denerwujące i 
bardzo niesprawiedliwe, bo to 
Walonia – od lat, bez żadnych 
skrupułów – korzysta z  pienię-
dzy wypracowanych we Flandrii 
i rozdzielanych w budżecie fede-
ralnym. 

Hasła podziału państwa i odcięcia 
się od walońskiego worka bez dna 
w wydaniu flamandzkich polity-
ków są na porządku dziennym i 
padają na bardzo podatny grunt. 
Jednak postulowaną przez nacjo-
nalistów flamandzkich całkowitą 
niepodległość Flandrii trudno 
sobie wyobrazić. Najbardziej 
prawdopodobnym rozwiązaniem 
wydaje się w dalekiej przyszłości 
przekształcenie Belgii w  konfe-
derację ze wspólną polityką za-
graniczną, osobnym wymiarem 
sprawiedliwości, finansami i po-
datkami, sprawami wewnętrzny-
mi. Być może i z królem. 

Jedno jest pewne. Jak to mówi Bart 
de Wever – przewodniczący N-VA i 
burmistrz Antwerpii: „Flandria to 
ogromny doskonale prosperujący 
supermarket, a Walonia to mały, 
nieprzynoszący zysków sklepik. 

Anna Janicka 

Źródła:  
sceptr.ne,  

hln.be,  
klubjagiellonski.pl 
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Pieniądze na dzieci w Belgii,  
czyli jak to manna z nieba leci 
Zdarza mi się przeczytać lub usłyszeć, że w Belgii rodzice dostają od państwa mnó-
stwo pieniędzy na dzieci, a euro rośnie tu na krzaku. Pomarzyć dobra rzecz, jak mó-
wią, ale marzenia to jedno, a rzeczywistość – drugie. Na co zatem może liczyć rodzic 
w Belgii? W sumie na wiele. Jednak przede wszystkim można tu pracować i zarobić, i 
to jest najważniejsze. 

Rodzinne według starych zasad: 
na dzieci urodzone i przybyłe do 
Belgii do 2019 roku, dodatek ro-
dzinny wynosi od ok 90€ na pierw-
sze, 170€ na drugie i 260€ na kolej-
ne dziecko. Plus do tego dodatki 
wiekowe od 6, 12, 18 roku życia 
od 16€ do 60€. 

Do tego dochodzi  jednorazowy 
dodatek szkolny w sierpniu: pod-
stawowy: od 20€ dla 3 i 4-letnich 
maluchów, do 60€ dla dorosłych 
uczących się dzieci, plus inny 
dodatek zależny m.in. od tego do 
jakiej szkoły dziecko chodzi i od 
dochodu rodziców. 

Rodzinne według nowych zasad: 
na dzieci urodzone i przybyłe do 
Belgii po 2019 roku rodzic dostaje 
od 140€ do 290€ na dziecko mie-
sięcznie zależnie od dochodu, sy-
tuacji rodzinnej i wieku dziecka. 
Szaleństwo po prostu. 

Jakby przeliczyć te pieniądze na 
złocisze, to może by było i dużo, 

ale my nie mieszkamy w PL, tylko 
w BE, gdzie wydajemy w euro, a 
ceny są europejskie. U nas, na tro-
je dzieci, łącznie wychodzi jakieś 
630€/mc i dla nas jest to po prostu 
630€, tak jak w PL 630 złotych. 

Dużo? Nie, ta kwota nie pokrywa 
nawet naszych wydatków na jedze-
nie ani tym bardziej na czynsz, ale 
dobrze, że dają – zawsze się przy-
da, choćby na ubrania dla dziecka 
czy faktury za szkołę. 

Jednorazowy dodatek za urodze-
nie lub adopcję dziecka to w Belgii 
ok 1000€ wg nowych zasad. Na 
drugie i kolejne dziecko jest ok 
500€. 

Są też dodatki dla dzieci niepełno-
sprawnych od 80 do 560€ miesięcz-
nie, zależnie od stopnia niepełno-
sprawności (wg nowych zasad). 

Z rodzinnego tutaj na pewno z 
dzieckiem nie wyżyjesz nie ma-
jąc pracy, bo nawet na najniższy 

czynsz ci nie starczy, nie mówiąc o 
opłatach, jedzeniu czy przyodziew-
ku. 

Szkoła 
Rodzice dzieci od 2,5 do 12 lat nie 
muszą kupować do szkoły prawie 
nic. Podręczniki, przybory, zeszyty 
i wszystkie inne rzeczy są w szko-
le, a rodzic kupuje tylko strój na 
gimnastykę, na basen, tornister 
i pudełka na jedzenie (kanapki, 
ciastka, owoce) oraz ROWER 
(przynajmniej u nas obowiązkowo 
trzeba mieć rower), bo czasem są 
wycieczki rowerowe i nikogo nie 
obchodzi, skąd takowy weźmiesz, 
zresztą tu każdy ma porządny ro-
wer – bo to jest Flandria. 

W belgijskich szkołach i przed-
szkolach raczej nie serwuje się 
jedzenia. W niektórych, w sezonie 
zimowym, są zupy czy inne ciepłe 
posiłki (płatne). Dzieci mogą iść 
na obiad do domu, bo przerwa 
obiadowa trwa godzinę. Jednak 
standardem są zwykłe kanapki 
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i woda o godzinie 
12, oraz ciastko lub 
owoc o godzinie 10 
(na cały siedmiogo-
dzinny dzień!). 

W Belgii (mam na 
myśli Flandrię, bo 
inne regiony w deta-
lach mogą się nieco 
różnić) są też obo-
wiązkowe faktury 
za szkołę. Płaci się 
miesięcznie albo raz 
na trymestr. Płacimy 
m.in. za ksero, wy-
druki, wycieczki 
(także zagraniczne), 
obozy, niektóre pro-
gramy, sprzęt komputerowy i wie-
le innych rzeczy zależnie od szkoły 
(szkolne wycieczki i kilkudniowe 
obozy są tu obowiązkowe) oraz 
za świetlicę i to nie tylko tę przed 
lekcjami i po lekcjach, ale także za 
opiekę na południowej przerwie. 

Faktury, zależnie od rodzaju 
szkoły i kierunku, to wydatek 
od kilkunastu do kilkuset euro 
na trymestr. Podstawówka jest 
najtańsza, nie najgorzej jest też w 
zwykłym liceum. Technika i za-
wodówki to już dosyć kosztowna 
edukacja. 

Podręczniki i przybory do szko-
ły średniej kupuje się we wła-
snym zakresie. Do tego docho-
dzą ewentualne wydatki na bilety 
miesięczne czy roczne. W Belgii 
do szkoły średniej idzie się ma-
jąc lat 12 (słownie: dwanaście) i 
często trzeba dojeżdżać rowerem 
(do 10 km standard) albo tramwa-
jami, autobusami czy pociągami. 
Abonamenty szkolne są dużo tań-
sze niż dla dorosłych i stosunkowo 
tańsze niż w Polsce, ale to zawsze 
wydatek. 

W końcu kwestia, która wielu 
Polakom często umyka. W Belgii 

nie ma darmowej służby zdrowia. 
A to oznacza, że za każdą wizytę 
u lekarza, dentysty, psychologa, 
ortopedy, logopedy, w szpitalu, na 
pogotowiu trzeba zapłacić. Potem 
dopiero ewentualnie dostajemy 
częściowy zwrot kosztów od swoje-
go ubezpieczyciela, zakładając, że 
pracujemy i jesteśmy ubezpiecze-
ni, albo płacimy sobie ubezpiecze-
nie na własny rachunek, co raczej 
bez pracy może być trudne. Euro 
nie rośnie na krzaku, a państwo 
nie jest skore do sponsorowania 
nierobów. 

Darmowe są tutaj okresowe bada-
nia dla dzieci oraz obowiązkowe 
szczepienia, których jest więcej 
niż w PL. Darmowa jest też pod-
stawowa opieka dentystyczna dla 
dzieci do 18 roku życia (kontrolne 
wizyty, leczenie, plomby). Płacimy 
za wszystko, ale dostajemy 100% 
zwrot. Za aparat korygujący już 
jednak zapłacimy z własnej kie-
szeni, a ubezpieczyciel odda tyl-
ko mały procent. Chyba że mamy 
opłacone ubezpieczenie denty-
styczne, co wiąże się z niemałym 
systematycznym wydatkiem. 

Jest tu też ubezpieczenie szpital-
ne, które powinno się płacić, bo 

w razie trafienia 
do szpitala koszty 
liczy się w dziesiąt-
kach tysięcy euro. 
Szpitalne ubezpie-
czenie nie pokrywa 
wszystkich kosztów 
i często trzeba sporo 
zapłacić za pobyt do-
mownika w szpitalu. 

W Belgii zdrowie 
dziecka jest cały 
czas pod nadzorem 
państwa. Podczas 
badań okresowych 
w szkole ludzie przy-
glądają się dziecku 
bardzo dokładnie i 

jeśli ktoś twierdzi, że dziecko ma 
na przykład zaniedbane zęby, krzy-
wy kręgosłup, wadę wymowy, bra-
kuje mu jakiegoś szczepienia, czy 
zauważy jakikolwiek inny problem 
zdrowotny, to zaraz wysyła do ro-
dziców list z informacją, że powin-
ni coś z tym zrobić. Ignorowanie 
problemu może skończyć się dla 
rodziców w sądzie. Nie można po-
wiedzieć, że nie ma się pieniędzy 
czy czasu na dentystę, psychologa, 
ortopedę. 

To samo tyczy się mieszkania. W 
Belgii nie ma takiej opcji, by pię-
cioro dzieci gnieździło się w dwóch 
pokoikach. Każde dziecko ma 
mieć swój własny kąt i odpowied-
nie warunki do nauki i relaksu. 
Sprawdzają to w razie wątpliwo-
ści lub podejrzeń, a także bardzo 
często przy meldunku. Tutaj nikt 
nie powie, że przy dwójce dzieci 
i trzecie się wychowa. Jeśli rodzi-
ców nie stać na utrzymanie dziec-
ka, to poniosą tego konsekwencje. 
Takie są fakty. 

Mieszkam w tym kraju siódmy 
rok i wiem, że niemożliwe jest 
utrzymanie rodziny z jednej pen-
sji. Mówię oczywiście o zwykłych 
ludziach pracujących w zwykłych 
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zawodach, nie o bogaczach. Nie 
ma też tutaj zbyt długich urlopów; 
ani macierzyńskiego, ani wycho-
wawczego, ani nawet zwykłego 
wypoczynkowego. Dlatego więk-
szość rodziców płci obojga pracuje 
(ale też dlatego, że chcą i mogą), a 
matki zaraz po urodzeniu dziecka 
zaczynają szukać żłobka (znalezie-
nie miejsca często graniczy z cu-
dem) albo niani, by jak najszybciej 
wrócić do pracy choćby na część 
etatu. Niektórzy rodzice pracują 
w domu. 

Wiele mam, czasem ojców nie 
pracuje w środy, bo wtedy szkoła 
jest tylko do południa i nie ma 
co zrobić z dzieckiem. Babcie i 
dziadkowie nie są tu specjalnie 
skłonni zajmować się wnukami i 
moim zdaniem mają świętą rację. 
Zresztą wielu emerytów nie ma 
czasu na wnuki, bo albo sobie do-

rabiają (emerytury belgijskie nie 
zwalają z nóg), albo zajmują się 
swoim hobby, podróżują, a czasem 
zwyczajnie są starzy i chorzy. Tutaj 
ludzie coraz częściej stosunkowo 
późno starają się o dzieci, a to ma 
swoje konsekwencje. 

Zapomniałam o bardzo ważnych 
wydatkach na dzieci. Chodzi o zor-
ganizowanie czasu wolnego, czyli 
zajęcia pozalekcyjne oraz kolonie 
czy obozy oraz urodziny i inne 
„standardowe” imprezy, które nie 
są obowiązkowe. 

Ale niekorzystnie są postrzegani 
rodzice, którzy dziecka nie wysy-
łają na żaden obóz, do klubu spor-
towego, czy akademii muzycznej. 
Poza tym samo dziecko źle się 
może czuć, gdy będzie jedynym 
w klasie, które nigdzie nie bywa 
i nigdzie nie przynależy. 

Tutejsze życie diametralnie różni 
się od życia w Polsce. Standardem 
i poziomem życia, oczekiwaniami 
społecznymi, rozwiązaniami i pra-
wem. Mnie się podoba życie w tym 
kraju i wiele, a nawet większość 
belgijskich rozwiązań uważam za 
dobre i rozsądne. 
Euro na krzaku nie rośnie, ale 
człowiek ma możliwości, by zaro-
bić to euro uczciwą pracą. Ceny 
mamy tu europejskie, wszystko 
jest drogie i z każdym miesiącem 
coraz droższe, ale ciągle człowiek 
może tu godnie żyć. 

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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Moje ulubione lokale w Antwerpii 
W Internecie można znaleźć wiele różnych zestawień antwerpskich barów, kawiarń 
i restauracji. Najpopularniejsze są strony www.tripadvisor.com oraz www.thecul-
turetrip.com. Wiele magazynów, jak niderlandzkie wydanie Elle czy Vogue a nawet 
takie tytuły, jak The New York Times, piszą o restauracjach, które warto odwiedzić 
będąc w Antwerpii. Jest jeszcze słynny gastronomiczny Przewodnik Michelin a w 
nim recenzje antwerpskich restauracji i lista tych, które otrzymały słynne gwiazdki 
Michelin. 

Nie jestem krytykiem kulinarnym 
czy recenzentem restauracji, ale 
mam swoje ulubione lokale w 
Antwerpii i szczerze polecam nie-
które z nich. Oto opis czterech 
bardzo różnych lokali gastrono-
micznych, które znajdują się w 
centrum Antwerpii i które warto 
odwiedzić. 

De Plek – bistro  
w katedrze 
W dawnej kaplicy św. Jana – Sint-
Janskapel, tuż obok zakrystii w 
antwerpskiej katedrze Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal, znajduje się 
bar o nazwie De Plek. Jego otwar-
cie było sporym wydarzeniem w 
Antwerpii. Nie dlatego, że w mie-
ście brakuje ciekawych miejsc, w 
których można coś zjeść i wypić. 
Takich miejsc jest sporo i każdy 
znajdzie lokal, w którym czuje się 
dobrze. Emocje wzbudziło miejsce 
– bistro w katedrze! 

Początkowo była to sala spotkań 
parafian, do której przychodzi-
li po mszy, aby porozmawiać o 
sprawach wspólnoty, a przy oka-
zji wypić wspólnie kawę czy lamp-

kę wina. Od maja 2019 roku bar 
De Pleck jest otwarty dla wszyst-
kich sześć dni w tygodniu oprócz 
wtorków. W menu są przekąski, 
kawy oraz piwa de Aurora i de 
Memento, dostępne tylko tu, bo to 
piwa warzone wyłącznie dla baru 
De Plek. 

W słoneczne dni można posiedzieć 
na wewnętrznym tarasie, który jest 
otoczony gotyckimi murami kate-
dry. To jeden z najpiękniejszych i 
najbardziej oryginalnych tarasów 
w Antwerpii. Warto też zwrócić 
uwagę na wystrój bistro, bo pro-
jektanci Van Staeyen en Clissen 
otrzymali za ten projekt nagrodę 
magazynu Dezeen. Wnętrze jest 
jasne, dominuje kolor niebieski 
oraz jasne drewno, a przyglądając 
się detalom, jak ściany baru czy 
kształty stołów, możemy dostrzec 
współczesną interpretację niektó-
rych gotyckich motywów, bo taki 
był zamysł projektantów. 
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Kawiarnia SOFIE 
SUCRÉE przy 
Handschoenmarkt 
SOFIE SUCRÉE  to typowa ka-
wiarnia, w której menu znajdują 
się ciasta, słodkie tarty, bułecz-
ki, babeczki, francuskie rogaliki, 
czekoladki i desery. Ale w tej ka-
wiarni możesz delektować się nie 
tylko belgijskimi czekoladkami i 
belgijskimi waflami (które wyglą-
dają jak gofry), ale też typowymi 
antwerpskimi smakami, jak słyn-
ne czekoladki i ciasteczka zwa-
ne „Antwerpse Handjes” i likier 
Elixir d’Anvers. 

Kawa lub herbata w tej antwerp-
skiej kawiarni to atrakcja sama w 
sobie, dlatego polecam ten lokal 
wszystkim tym, którzy szukają lo-
kalnych smaków. Wchodzisz do 
środka, czujesz w powietrzu za-
pach świeżo mielonej kawy, słod-
ki zapach czekolady – i już czujesz 
się dobrze. Wnętrze jest piękne i 
przytulne, na ścianie wisi obraz, 
tryptyk przedstawiający główne 
wejście do antwerpskiej katedry. 
Ale kiedy jest piękna pogoda, to 
zdecydowanie lepiej posiedzieć na 
tarasie, z którego mamy widok na 
katedrę, na Handschoenmarkt i 
na pomnik Nello & Patrache. 

SOFIE SUCRÉE  to typowa an-
twerpska kawiarnia – i tu małe 

wyjaśnienie: co to znaczy antwerp-
ska kawiarnia? To specyficzne po-
dejście do klienta i obsługa, która 
sprawia, że w takiej kawiarni czu-
jesz się jak w domu, oraz sposób 
podawania kawy, herbaty i rodzaj 
dodatków. W każdej kawiarni w 
Antwerpii do kawy czy herbaty 
podawane jest małe ciasteczko. 
To standard, ale w prawdziwej 
antwerpskiej kawiarni oprócz 
ciasteczka podawana jest jeszcze 
czekoladka, a czasem jeszcze ma-
leńka porcja musu czekoladowe-
go lub bitej śmietany. Cały zestaw 
słodkości. 

W SOFIE SUCRÉE tak właśnie 
jest, bo cokolwiek zamówisz do 
picia, to zawsze dostajesz czeko-
ladkę i typowe antwerpskie cia-
steczko. „Antwerpse Handjes” 
są to ciasteczka maślane z płat-
kami migdałowymi w kształcie 
dłoni, bo według legendy nazwa 
miasta Antwerpen wywodzi się z 
połączenia dwóch niderlandzkich 
słów „hand-werpen”. Legenda ta 
mówi o olbrzymie zwanym Druon 
Antigoon i dzielnym rzymskim żoł-
nierzu, który nazywał się Silvius 
Brabo, ale to osobna historia. 

Kolejnym lokalnym produktem, 
który możesz tu zamówić, jest au-
tentyczny likier Elixir d’Anvers 
wyprodukowany według recep-

tury opracowanej w roku 1863 i 
niezmienionej od ponad 150 lat. 
Elixir d’Anvers to likier o inten-
sywnej żółtej barwie na bazie al-
koholu Jenever z dodatkiem 32 
ziół i kwiatów. 

Ellis Gourmet Burger 
Frytki to w Belgii danie narodowe. 
Dostępne są w każdej restauracji. 
Niemniej ważny od frytek jest 
podawany do nich sos w kilku 
podstawowych rodzajach. Każdy 
konsument znajdzie swój ulubio-
ny smak. W Ellis Gourmet Burger 
frytki są serwowane z pysznym 
sosem pieprzowym na bazie ma-
jonezu. 

Co jeszcze dobrego jest w menu tej 
restauracji? – Oj, dużo i każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Dla dzieci mo-
żemy zamówić zestaw mini classic 
burger (mięso wołowe) lub mini 
chicken burger (grillowana pierś 
z kurczaka) plus frytki, do tego 
pomidorki koktajlowe skropione 
oliwą. Przepyszne są też burgery 
wegetariańskie z orzechami. 

W menu regularnie pojawiają się 
nowości lub dania sezonowe jak 
np. Black Lamba burger czyli ja-
gnięcy burger z kozim serem. Ellis 
Gourmet Burger to bardzo dobre 
miejsce na obiad z dziećmi, bo je-
dzenie jest naprawdę smaczne i 
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ładnie podane na podgrzewanych 
talerzach. 

Ellis Gourmet Burger to belgijska 
sieć restauracji, która powstała w 
roku 2011 i z roku na rok się roz-
rasta. Obecnie restauracje Ellis 
Gourmet Burger znajdują się też 
we Francji i w Holandii. Dokładny 
adres każdej z nich jest podany na 
stronie www ellisgourmetburger.
be. 

Ellis Gourmet Burger to jakość w 
dobrej cenie. Dania są przygotowy-
wane z wysokiej jakości produk-
tów pochodzących od lokalnych 
dostawców, a oryginalne prze-
pisy dań przygotowują szefowie 
kuchni restauracji nagrodzonych 
gwiazdką Michelin. W Antwerpii 
restauracje Ellis Gourmet Burger 
mieszczą się w trzech różnych 
dzielnicach – niedaleko dworca, 
koło MAS i blisko Królewskiego 
Muzeum Sztuk Pięknych. 

Frites Atelier 
Otwarcie tego lokalu w historycz-
nym centrum Antwerpii odbiło 
się szerokim echem nie tylko w 
lokalnych mediach, ale w całym 
mieście. Niby nic, kolejna frytkar-

nia w Antwerpii, więc o co tyle 
zamieszania? No więc to nie jest 
kolejna frytkarnia, zwana tu de fri-
tuur, to lokal wyjątkowy, który po-
wstał z miłości do frytek znanego 
kucharza i restauratora – Sergio 
Hermana. 

Ale zanim Frites Atelier zostało 
otwarte, Sergio Herman przez 
ponad osiemnaście miesięcy te-
stował różne odmiany ziemnia-
ków, badał nawet glebę i inne 
czynniki wpływające na jakość 
ziemniaków. A wszystko po to, 
aby powstały najlepsze frytki na 
świecie, bo Sergio Herman zawsze 
oferuje swoim klientom najwyższą 
jakość. W ten sam sposób wybra-
ne zostały wszystkie produkty, z 
których przygotowywane są dania 
w Frites Atelier. 

Frytki w Frites Atelier są napraw-
dę smaczne i trochę droższe niż 
w innych frytkarniach. W Frites 
Atelier do wyboru mamy sześć 
rodzajów sosów: deep trufle, the 
famous classic, french bearnaise, 
lovely andalouse, my thai, the 
chefs ketchup. Recepturę sosów 
opracował oczywiście Sergio 
Herman i nie zawierają one żad-
nych sztucznych dodatków ani 
konserwantów. W menu nie 
znajdziemy przekąsek, które za-
zwyczaj są dodawane do frytek w 
klasycznych de frituur, ale minida-
nia, w których bazę stanowią fryt-
ki, np.: vlaamse stoverij, tomato & 
basil parmigiano oraz sezonowe 

specjały przygotowywane na da-
ny miesiąc. W menu dostępne są 
również potrawy wegetariańskie. 

Frites Atelier jest miejscem, które 
warto odwiedzić, bo to naprawdę 
najbardziej luksusowa frytkarnia 
w Antwerpii. Nietypowa koncep-
cja fast-casual food stworzona zo-
stała przez Sergio Hermana. W 
jego lokalu wszystko jest dopra-
cowane, bo on tak pracuje i taką 
ma filozofię. 

Pierwsza restauracja Frites Atelier 
została otwarta w Amsterdamie 
w roku 2016. Następnie otwarto 
Frites Atelier w Hadze, Utrechcie, 
Arnhem i Antwerpii. Sergio 
Herman jest znany w krajach 
Beneluksu i od lat odnosi sukce-
sy. W roku 1995 jego restauracja 
Oud Sluis otrzymała jedną gwiazd-
kę Michelin, w roku 1999 dwie, a 
w 2005 trzy gwiazdki. Tym samym 
ta restauracja była pierwszą w 
Beneluksie, która otrzymała mak-
symalną liczbę punktów 20/20. 

Ponadto Sergio Herman otrzymał 
wiele innych nagród i wyróżnień. 
W roku 2014 otworzył restaurację 
The Jane w Antwerpii, która znaj-
duje się w dawnej kaplicy szpitala 
wojskowego. Restauracja otrzyma-
ła dwie gwiazdki Michelin i znaj-
duje się na liście 100 najlepszych 
restauracji świata. 

Iwona Maculewicz
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PSS u Rudej
Polski Sklep Spożywczy
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Pogodnych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych,

zdrowia, radości i wiosennego nastroju

życzy

Polski Sklep Spożywczy u Rudej
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Przegląd prasy polskiej 
Polacy idą później  
na emeryturę 
Od 2018 r. o 30 proc. spadła licz-
ba osób kończących pracę tuż po 
osiągnięciu wieku emerytalnego. 
Coraz więcej Polaków zdaje sobie 
sprawę z zasad, jakimi rządzi się 
system emerytalny, i jak wiele 
zależy od wydłużenia aktywności 
zawodowej przy wyliczeniu do-
żywotniej emerytury wypłacanej 
przez ZUS. 
Coraz więcej osób wstrzymuje się 
z decyzją o przejściu na emerytu-
rę co najmniej o kilka miesięcy, 
gdyż dodatkowy rok pracy daje 
im podwyżkę świadczenia nawet 
o 10 proc. 

W ostatnich latach prawie co trze-
ci emeryt odwleka rezygnację z 
pracy. Tylko w 2017 r., gdy w życie 
weszła reforma wieku emerytalne-
go i na świadczenie z ZUS przeszła 
rekordowa grupa emerytów, aż 88 
proc. z nich wniosło o emeryturę 
tuż po uzyskaniu prawa do wypła-
ty z ZUS. 

onet.pl 

Anna Walentynowicz 
„zdefiniowała stulecie”
Działaczka wolnych związków za-
wodowych i legenda Solidarności 
Anna Walentynowicz została uzna-
na przez amerykański tygodnik 
„Time” za jedną ze 100 kobiet, 
które „zdefiniowały ostatnie stule-
cie”. Walentynowicz, która zginęła 
w katastrofie smoleńskiej, wska-
zano jako najważniejszą kobietę 
1980 roku. 

„Time określa Walentynowicz ja-
ko matkę polskiej niepodległości. 
Przypomina jej życiorys i to, że jej 
zwolnienie ze Stoczni Gdańskiej 
(wówczas stoczni im. Lenina) by-
ło powodem strajków. Tygodnik 
przypomina, że wyrzucono ją z 
powodu jej działalności na rzecz 
robotników. Strajk, który podjęli 
stoczniowcy i pracownicy innych 
zakładów, doprowadził do podpi-
sania porozumienia gdańskiego 
i powstania pierwszego wolnego 
związku zawodowego w komuni-
stycznej Europie Wschodniej – 
Solidarności. Triumf w Gdańsku 
przyspieszył upadek komunizmu 
dekadę później. Doprowadził 
także do tego, że całe pokolenia 
Polaków widzą w Walentynowicz 
matkę swojej niepodległości” – na-
pisał „Time”. 
 
Portrety 100 kobiet z ostatnie-
go stulecia to projekt tygodnika 
„Time”, który ma zwrócić uwagę 
na wpływowe kobiety, które często 
pozostawały w cieniu mężczyzn. 

polsatnews.pl 

Na lotnisku w Krakowie 
pasażer sam nada bagaż 
Dziesięć samoobsługowych sta-
nowisk nadawania bagażu dzia-
ła w Międzynarodowym Porcie 
Lotniczym Kraków-Balice. Jest to 
pierwsze takie rozwiązanie uru-
chomione na lotnisku w Polsce. 
Samoobsługowe stanowiska nada-
wania bagażu (Self–Service Bag 
Drop) pozwalają na szybką obsłu-
gę bagażową przed wylotem. 

Samoobsługowe stanowiska po-
zwalają na wcześniejsze nadanie 
bagażu nawet do sześciu godzin 
przed odlotem. Pasażer, na samo-
obsługowym stanowisku, po od-
prawieniu się np. dzięki aplikacji 
mobilnej, może nadać na lotni-

sku bagaż postępując zgodnie z 
instrukcją, wybierając jeden z 
ośmiu dostępnych języków: pol-
ski, angielski, niemiecki, francu-
ski, norweski, włoski, hiszpański 
lub ukraiński. 

Podróżny skanuje kartę pokłado-
wą i umieszcza bagaż na specjal-
nej wadze, gdzie weryfikowany 
jest jego ciężar i wielkość zgodnie 
z wymaganiami danej linii lotni-
czej. Następnie pasażer otrzymuje 
naklejkę z kodem nadania i samo-
dzielnie umieszcza ją na bagażu. 

PAP 

Nowe przepisy 
dla pracowników 
delegowanych 
Niemiecki rząd przyjął nowe re-
guły dla zagranicznych pracow-
ników delegowanych do tego 
kraju. Dotychczasowe przepisy 
pozwalały wysyłać pracowników 
na ograniczony czas (delegować) 
do pracy do innego państwa UE 
(np. z polskiej firmy,) na zasadach 
obowiązujących w kraju macierzy-
stym przedsiębiorcy. 
Pracownika obowiązywało prawo 
pracy kraju ojczystego. Wynag-
rodzenie nie mogło być wpraw-
dzie niższe od wynagrodzenia 
minimalnego obowiązującego w 
Niemczech, ale mogło być dużo 
niższe niż niemieckie firmy oferu-
ją swoim pracownikom na danym 
stanowisku. 

Dzięki nowym przepisom pensja 
pracowników delegowanych nie 
będzie już tylko zależna od płacy 
minimalnej, ale także od płac usta-
lanych w ogólnie obowiązujących 
układach zbiorowych. Pracownicy 
spoza Niemiec mają też otrzymy-
wać premie, premie świąteczne 
oraz dodatki np. za trudne warun-
ki pracy. 
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Jeżeli pracodawcy wypłacają swo-
im pracownikom dodatek na zwrot 
kosztów podróży, zakwaterowania 
i utrzymania, to kwota ta nie może 
być wliczana do płacy minimalnej. 

Nowe przepisy nie obejmą kie-
rowców tirów. Transport drogowy 
został wyłączony ze zmian. Nowe 
przepisy powinny zacząć obowią-
zywać od 30 lipca 2020 r.

polsatnews.pl 

W Polsce brakuje 
pielęgniarek, 
elektryków i spawaczy 
W 2020 r. we wszystkich regionach 
w Polsce najbardziej poszukiwani 
pracownicy to spawacze, elektry-
cy i elektromechanicy – możemy 
przeczytać w analizie Polskiego 
Instytutu Ekonomicznego (PIE). 
Instytut wskazał na szacunki, z 
których wynika, że do 2025 r. lu-
ka na rynku pracy wyniesie 1,5 
mln osób. 

Według PIE najbardziej poszuki-
wani są spawacze, elektrycy, elek-
tromechanicy i elektromonterzy, 
monterzy instalacji budowlanych, 
operatorzy i mechanicy sprzętu ro-
bót ziemnych. 

Brak pracowników dotyczy też 
branży transportowej (kierowcy 
samochodów ciężarowych i ciągni-
ków siodłowych) oraz gastrono-
mii, w której najbardziej brakuje 
kucharzy oraz medyczno-opiekuń-
czej, gdzie brakuje pielęgniarek i 
położnych. 

W zależności od branży niedobory 
pracowników w poszczególnych 
zawodach mają różne źródła. W 
przypadku branży budowlanej, 
gastronomicznej i medyczno-opie-
kuńczej są to przede wszystkim 
niskie zarobki. Praca w zawodach 
w branży produkcyjnej wymaga z 
kolei określonych uprawnień, a w 
branży transportowej – dodatko-

wo – gotowości do nienormowa-
nego czasu pracy i długotrwałego 
pobytu poza domem. 

Brakuje nie tylko osób, które chcą 
się kształcić w deficytowych ob-
szarach, lecz brakuje też szkół, w 
których można by się kształcić. 

PAP

Rejestracja drona 
obowiązkowa od 1 lipca 
W naszym kraju jest ponad 100 
tys. bezzałogowych statków po-
wietrznych o masie od 0,25 do 600 
kg. Większość z nich używana jest 
w celach rekreacyjnych i sporto-
wych, jednak coraz więcej tych 
urządzeń jest wykorzystywanych 
w działalności gospodarczej. 

1 lipca 2020 polskie regulacje 
prawne dotyczące bezzałogowców 
zostaną zastąpione rozporządze-
niami unijnymi, na mocy których 
podział na operacje rekreacyjne 
i sportowe oraz inne zostanie za-
stąpiony podziałem na operacje 
w kategorii otwartej, szczególnej 
i certyfikowanej. Unijne prawo 
zmienia również nazewnictwo – 
użytkownik drona przestaje być 
operatorem, a zostaje pilotem, co 
wiąże się z wprowadzeniem cer-
tyfikatów kompetencji pilota bez-
załogowego statku powietrznego. 

Nowe przepisy dotyczą wszyst-
kich, którzy chcieliby używać 
drona – także tego zakupionego 
w markecie. Pilot bezzałogowca 
będzie podlegał obowiązkowej re-
jestracji, a dla każdego typu opera-
cji, również czysto rekreacyjnych, 
określone są konkretne wymaga-

nia i obowiązki szkoleniowe. Dla 
najszerszej kategorii otwartej będą 
obowiązywać szkolenia i egzaminy 
online, niewymagające osobistego 
stawienia się w urzędzie. 

bankier.pl  

Jednolite ładowarki 
w pół roku? 
Komisja Europejska przyjęła re-
zolucję w sprawie wprowadzenia 
przepisów o  jednolitej ładowar-
ce do urządzeń elektronicznych. 
Przepisy zostaną wprowadzone w 
życie w ciągu najbliższych 6 mie-
sięcy. 

KE wskazała szereg przyczyn, 
dla których jednolita ładowarka 
jest rozwiązaniem pożądanym. 
„Obecnie ludzie polegają na swo-
ich urządzeniach przenośnych 
w  licznych codziennych sytu-
acjach, szczególnie w  nagłych 
wypadkach lub  podczas podró-
ży, również ze  względu na  brak 
publicznych telefonów; mając 
na uwadze, że  ludzie korzystają 
z telefonów komórkowych, które 
można łatwo i szybko naładować, 
aby uzyskać szybki dostęp do pod-
stawowych usług i ważnych narzę-
dzi, takich jak środki płatnicze, 
wyszukiwarki, urządzenia nawiga-
cyjne itp.” – wskazano w tekście. 

Chodzi również o ograniczenie pro-
dukcji tak zwanych elektrośmieci. 
Co roku na świecie wytwarza się 
około 50 mln ton odpadów elek-
tronicznych, czyli średnio ponad 
6 kg na osobę. Mając na uwadze, 
że w 2016 r. w Europie wytworzo-
no łącznie 12,3 mln ton odpadów 
elektronicznych, co  odpowiada 
średnio 16,6 kg na mieszkańca, 
stanowi to niepotrzebny ślad śro-
dowiskowy, który można zredu-
kować. 

wprost.pl

Opracowała:  
Katarzyna Frankowska
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Z życia polskiej szkoły  
SZKOŁA POLSKA ON-LINE

Szanowni Państwo,
w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w Szkole 
Polskiej w Antwerpii (od dnia 14 marca 2020 do dnia 19 
kwietnia 2020 roku) zmieniliśmy formę pracy na nauczanie 
na odległość (on-line). Każdego tygodnia uczniowie i rodzi-
ce, za pośrednictwem poczty w dzienniku elektronicznym, 
otrzymują materiał do pracy własnej. W dni nauki szkolnej 
tj. w środy i w soboty, wszyscy nauczyciele są dostępni i 
udzielają wyjaśnień, prowadzą ćwiczenia z uczniami (lek-
cje on-line) poprzez wszystkim łatwodostępny i bezpłatny 
komunikator SKYPE.
Szczegółowe informacje przekazujemy Państwu poprzez dziennik elektroniczny i zamieszczamy na stronie 
internetowej Szkoły www.antwerpia.orpeg.pl
Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wszystkie inne dostępne Państwu komunikatory: Dziennik 
Elektroniczny Mantica, e-mail: szkolapolska.antwerpia@outlook.com, telefon, WhatsApp, Facebook, itd.
W celu ułatwienia Państwu dostępu do aktualnych informacji medycznych i prawnych w Belgii i w 
Polsce dotyczących koronawirusa została utworzona na stronie internetowej szkoły specjalna zakładka: 
Koronavirus – informacje.

Z wyrazami szacunku oraz życzeniami zdrowia i siły ducha
Monika Pruska oraz Grono Pedagogiczne

Słodka sobota i słodka środa 

W sobotę 15 lutego i we środę 19 lutego Rada Rodziców zorganizo-
wała wszystkim uczniom naszej szkoły słodki poczęstunek. Każde 
dziecko mogło posilić się pysznym, pełnym wybranego nadzienia 
naleśnikiem. Owoce, Nutella, cukier puder… Wszystko wyglądało 
niezwykle kusząco… Nic dziwnego, że dzieci wracały po placuszki 
kilkakrotnie, próbując różnych wariantów słodkich rarytasów. 
Za taki niezwykle miły sposób uczczenia Tłustego Czwartku, zwia-
stującego zbliżający się Wielki Post, serdecznie dziękujemy Radzie 
Rodziców. 

Karnawał szkolny 

Tradycyjnie w lutym, w naszej szkole odbywa 
się szkolny karnawał. Tego dnia robi się w niej 
niezwykle barwnie i radośnie. Tak było i w tym roku! 
Nasi uczniowie, zamiast nałożyć codzienne stroje, 
przyszli na zajęcia w najróżniejszych przebraniach. 
Po szkole spacerowały zatem królewny i królowie, 
policjanci i strażacy, lwy, klauni, żołnierze… Brali 
oni udział w różnych zabawach, grach i konkursach 
przygotowanych przez ich wychowawców dla umilenia 
czasu. Jak przystało na karnawał, nie mogło zabraknąć 
też pląsów oraz tańców! Szczęśliwe buzie naszych 
podopiecznych skłaniają do wniosku, że ten kolorowy, 
nietypowy dzień szkolny na długo pozostanie w ich 
pamięci. 
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Konkurs historyczny z okazji 75-lecia wyzwolenia Flandrii 

Od listopada 2019 roku do końca stycznia 2020 roku w naszej szkole odbywał się konkurs historyczno-po-
lonistyczny, upamiętniający 75-lecie wyzwolenia Flandrii przez 1 Dywizję Pancerną. Przeznaczony on był 
dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników było: napisanie listu z pola 
walki, kartki z pamiętnika żołnierza, wykonanie albumu tematycznego dotyczącego działalności generała 
Maczka czy też napisanie eseju, którego mottem były słowa: „Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich 
narodów, ale umiera tylko dla Polski”. 

Bez wątpienia konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem naszych uczniów, o czym świadczyła duża 
ilość ciekawych, przemyślanych i różnorodnych prac. Jury konkursu, biorąc pod uwagę: innowacyjność i 
oryginalność wykonania, wkład pracy oraz znajomość konkursowej tematyki, wyłoniło zwycięzców: 
I miejsce – Julia Pyzio (klasa 7). 
II miejsce – Gabriel Szemro (klasa 7), Emilia Pogoda (klasa 6). 
III miejsce – Natalia Giedroyć-Juraha, Julia Matusiak (klasa 5). 

Laureatom konkursu raz jeszcze gratulujemy! 

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 
rozpoczęły się w dniu 01 marca 2020 roku. Wstępne zgłosze-
nie dziecka odbędzie się poprzez wypełnienie elektroniczne-
go formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego wraz z regu-
laminem rekrutacji (zapisów) na stronie internetowej szkoły 
www.antwerpia.orpeg.pl. 

ZAPRASZAMY. 

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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 List do mamy i taty 
Kochana Mamo, kochany Tato, 

czasami zwyczajnie nie rozumiem, czego ode mnie oczekujecie. Zwłaszcza wtedy, 
kiedy jesteście zdenerwowani lub chcecie mnie ukarać – nie wiem czy za moje, czy za 
Wasze przewinienia. 

Czasami – niezależnie od 
tego co zrobię i jak się 
zachowam, mówicie „nie 
kocham cię”. Straszycie, 
że wymienicie mnie na inne dziec-
ko, że komuś mnie oddacie. 
Czy wiecie, że zabieracie 
mi wtedy poczucie bezpie-
czeństwa? Dla dziecka 
życie bez rodziców to 
najgorsza rzecz jaka 
m o ż e mu się 
p r z y -
trafić. 
Dziecko za-
wsze musi mieć 
pewność, że jest przez ro-
dziców kochane. 

Często obciążacie siebie 
nawzajem odpowiedzial-
nością za moje wycho-
wanie. Ale jeśli chcecie 
mnie czegoś nauczyć, to 
dajcie mi dobry przykład. 
Szanujcie starszych, mów-
cie dziękuję, proszę, prze-
praszam, dzień dobry. To 
Wy jesteście dla mnie wzo-
rem do naśladowania. Nie 
zapominajcie o tym. 

Jeszcze częściej składacie 
obietnice, których nie je-
steście w stanie dotrzymać. Lepiej 
zapewnijcie mnie, że zrobicie 
wszystko, aby obietnica została do-
trzymana, że się postaracie. Jeżeli 
mnie zawiedziecie, ciężko będzie 
mi zaufać Wam po raz kolejny. 

Nie narzucajcie mi ciągle tego, 
co mam mówić, jak mam się od-
zywać i jak zachowywać. Nie po-

równujcie mnie do innych 
dzieci. Nie będę jadła tego, 

co Kasia, nie będę grzecz-
na jak Staś i tak uporząd-

kowana jak Ania. Jestem sobą. 
Waszym dzieckiem, nie maskot-

ką. Nie pokazujcie mnie jak 
zwierzątka w ZOO. A jeżeli 
zrobię coś źle, to może warto 
się nad tym zastanowić 

i wyciągnąć 
w n i o s k i ? 
Może zapo-

mnieliście mnie 
czegoś nauczyć? 

Nie mówcie mi stale: „nie 
potrafisz”, „nie dasz ra-
dy”. Takich słów nigdy 
się nie zapomina. Będę 
o nich pamiętać przez 
całe życie, i być może nie 
dokonam niektórych 

wyborów, nie podejmę 
pewnych decyzji uwa-
żając, że nie poradzę 
sobie z wyzwaniami, 
jakie przede mną sto-
ją. Jeśli chcę czegoś 
spróbować, pozwól-
cie mi to zrobić. I 
pomóżcie. 

Nie zarzucaj-
cie mi kłam-
stwa, bo to 
często nie ma 
podstaw. Sami 
też „nagina-
cie” rzeczywi-
stość i nie widzi-
cie w tym nic złego. Nawet 
jeśli przyłapiecie mnie na 
kłamstwie, nie przypinajcie 

mi łatki kłamcy. Może ona zostać 
ze mną na długie lata. 

Nie mówcie „nie płacz, nic się nie 
stało”, skoro nie macie pojęcia, co 
mi się przytrafi ło. Dziecko zawsze 
powinno mieć możliwość wypła-
kania się, gdy tego potrzebuje. 
Może zamiast robić mi wymów-
ki, prościej byłoby mnie przytulić 
i pocałować? 

Kiedy jesteście zestresowani lub 
zdenerwowani, wykrzykujecie 
pod moim adresem niezrozumia-
łe żądania. Nie czytam w Waszych 
myślach, nie zawsze muszę wie-
dzieć, o co Wam chodzi. Zwłaszcza 
że często sami tego nie wiecie. To 
Wy popełniacie błąd nie precyzu-
jąc dokładnie swoich oczekiwań 

względem mnie i żądając ode 
mnie czegoś, czego sami 

nie umiecie sprecyzo-
wać. Ja próbuję Was 
słuchać, ale niczego 
nie słyszę… 

Mamo, Tato. 
Często zapew-
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spróbować, pozwól-

stwa, bo to 
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stość i nie widzi-
cie w tym nic złego. Nawet 
jeśli przyłapiecie mnie na 
kłamstwie, nie przypinajcie 

że często sami tego nie wiecie. To 
Wy popełniacie błąd nie precyzu-
jąc dokładnie swoich oczekiwań 
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mnie czegoś, czego sami 
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przelocie pomiędzy monitorem 
komputera, a ekranem smartfona. 
Równie często mówicie: „tyle dla 
ciebie robimy, a ty się tak odwdzię-
czasz. Ale… to nie ja zadecydowa-
łam o swoim przyjściu na świat. 
To była Wasza decyzja i Wasza 
odpowiedzialność. Ja nie jestem 
dorosła, ale Wy, tak. 

Jesteście odpowiedzialni za mnie i 
za moje wychowanie. Jeśli nie sza-
nujecie siebie wzajemnie, swoich 
bliskich, i tego szacunku nie wpo-
icie mnie, to pretensje możecie 
mieć tylko do siebie. I nie mów-
cie ciągle, że jest niemożliwością, 
żebyście tak mnie wychowali. Jak 
nie Wy, to Kto? 

Dzieci nie można kochać tylko 
wtedy, kiedy są grzeczne. Dzieci 
kocha się miłością bezwarunko-
wą. Dzieci się szanuje, a wtedy one 
szanują rodziców. 

Sprawianie dziecku przykrości 
czy nawet bólu wcale nie musi 
przybierać formy fi zycznej agre-
sji. Pamiętajcie o tym. Wiem, że 
jesteście zapracowani, zestreso-
wani, zmęczeni, macie za mało 
czasu, także dla mnie. Ale ja nie 
muszę odpowiadać za humory 
szefa w pracy, nielojalność przyja-
ciół, wścibskość rodziny, kłopoty 
fi nansowe i całe mnóstwo innych 
problemów, jakimi jesteście obar-
czeni. 

Skoro jestem dla Was najważ-
niejsza, to w chwilach zwątpienia 
i frustracji nie mówcie mi rzeczy, 
których dziecko nigdy nie powin-
no usłyszeć. Bo ja często po pro-
stu nie rozumiem, czego ode mnie 
oczekujecie, kiedy podniesionym 
głosem kierujecie do mnie swoje 
polecenia czy żądania. 
A może to Wy macie problem, a 
nie ja? 

Wasza Kochająca Ola 

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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Rotterdam – z wizytą u Erazma
To nie jest miłe holenderskie miasteczko z klimatycznymi uliczkami, niskimi domka-
mi i wąskimi kanałami. Rotterdam to kawał miasta, w którym znajduje się najwięk-
szy w Europie port, a oprócz portu – cała masa dziwacznych budowli… Tak, archi-
tekci trochę tu zaszaleli. Mówią, że to miasto dynamiczne i kosmopolityczne (reszty 
epitetów nie pamiętam) i tego się trzymajmy, bo to brzmi dużo lepiej niż stwierdze-
nie, że Rotterdam jest dziwny. 

Zanim wyprawiłam się na ho-
lenderską ziemię, sprawdziłam 
oczywiście prognozę pogody. 
Miało być słonecznie z niewiel-
kim zachmurzeniem. A jak było? 
No cóż, Rotterdam przywitał mnie 
bezlitośnie szarym niebem, ciężki-
mi chmurami i zimnym wiatrem. 
Mimo że Bruksela przyzwyczaiła 
mnie do takich warunków, to 
jednak poczułam się trochę oszu-
kana. Cóż zrobić, tak wygląda nie-
wielkie zachmurzenie w krajach 
Beneluksu. Ale hej, przynajmniej 
nie padało. 

Co powiedzą o Rotterdamie prze-
wodniki? Na pewno wspomną 
coś o największym europejskim 
porcie, który ciągnie się przez 40 
kilometrów. Może dodadzą, że w 
1940 roku całe centrum miasta 
zostało praktycznie obrócone w 
pył.  Odbudowę rozpoczęto dwa 
tygodnie po zakończeniu wojny 
i postawiono na nowoczesną ar-
chitekturę (to znów brzmi lepiej 
niż stwierdzenie, że architektura 

Rotterdamu jest dziwna). W mie-
ście mieszkają podobno przedsta-
wiciele 176 narodowości. Bardzo 
chcę wierzyć, że kiedyś świeci tam 
słońce. 

Zanim zaleję Was falą zdjęć dziw-
nych budynków, chciałabym, 
abyście poznali najsłynniejszego 
obywatela Rotterdamu, filologa, 
filozofa, pisarza, duchownego 
– jednym słowem – człowieka 
Renesansu.  Panie i Panowie – 
Erazm z Rotterdamu! 

Ten, który  
chwalił głupotę 
Erazm z Rotterdamu urodził się 
(a jakże!) w Rotterdamie około 
1468 roku. Jego najsłynniejszym 
dziełem jest rozprawa „Pochwała 
głupoty”. Pomnik Erazma jest naj-
starszym holenderskim pomni-
kiem. 

Skoro jesteśmy już przy pomni-
kach i statuach, to w Rotterdamie 
znajdziemy też pomnik  The 

Destroyed City  (po naszemu 
z jakiegoś powodu  Rozdarte 
miasto).  Przedstawia on  postać 
bez serca, w dramatycznej po-
zie.  Niemieckie bombardowa-
nia w czasie II wojny światowej 
zrównały miasto z ziemią, można 
powiedzieć, że uderzyły w samo 
serce miasta. Ten pomnik bardzo 

Pomnik Rozdarte miasto z 1951 roku

Erazm z Rotterdamu za ogrodzeniem
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przypadł mi do gustu, może dlate-
go, że biją z niego emocje. 

Kolejną ciekawą instalacją 
jest  Lost Luggage Depot, czyli 
coś w stylu składowiska zagubio-
nego bagażu. Pomnik ten powstał 
w 2001 roku w miejscu, z którego 
kiedyś odpływały statki za wielką 
wodę, do Ameryki. Tutaj miały 
miejsce łzawe pożegnania, a pozo-
stawione bagaże mają przypomi-
nać o tych, którzy porzucili swoją 
ojczyznę i ruszyli w nieznane. 

Dziwne budynki 
Najbardziej znanym rotterdam-
skim okazem są chyba  domy – 
kostki (Cube Houses). Jest ich w 
sumie 38, każdy o powierzchni 
mniej więcej 100 m2. Jedno z 
mieszkań jest udostępnione do 

zwiedzania, tak więc można zo-
baczyć, jak żyje się w kostce. W 
jednym z sześcianów działa też 
hostel (a być może jest ich nawet 
kilka). Pomysłodawcą tego tworu 
był duński architekt Piet Blom. 

Zaraz obok sześciennych domów 
można spotkać budynek-ołówek, a 
także bibliotekę, która przypomi-
na wielki statek. Jej zbiory liczą 
400 tysięcy książek, a na fasadzie 
można znaleźć napis z sentencją 
Erazma z Rotterdamu – Cały świat 
jest moją ojczyzną. 

Rotterdamski dworzec główny 
znajduje się w centrum mia-
sta.  Podobno dziennie przewija 
się tu 110 tys. pasażerów, którzy 
korzystają z pociągów, metra, au-
tobusów i tramwajów. To chyba 

całkiem sporo, biorąc pod uwagę, 
że w samym Rotterdamie mieszka 
ponad 600 tys. ludzi. 

Bardzo przyjemnym miejscem 
jest hala targowa Markthal, któ-
ra nie jest zwykłą halą targową 
– to byłoby za proste. W ścianach 
budynku znajduje się ponad 200 
apartamentowców, w których 
mieszkają ludzie. Z wnętrza hali 
można nawet zaglądać w okna 
mieszkańcom… Ciekawy jest su-
fit z kolorowymi malunkami – to 
stwierdzenie to zapewne przejaw 
mojej głębokiej ignorancji, bo 
kompozycja ta została stworzona 
przez znanych artystów, nosi na-
zwę  Róg obfitości  i jest jednym 
z największych dzieł sztuki w 
Holandii. A wiecie, co jest najfaj-
niejsze? Duża część stoisk, które 

Cube Houses - domy kostki

Dworzec z ukrytym drogowskazem Hala targowa
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znajdują się w hali, umożliwia de-
gustację różnych specjałów. Sądzę, 
że jeśli spędzi się tam trochę cza-
su, to można najeść się do syta pró-
bując rozmaitych serów, wędlin, 
owoców i słodkości. Warto zajrzeć. 
Bardziej klasycznym budynkiem 
jest na pewno Ratusz, który prze-
trwał bombardowanie z 1940 ro-
ku. Warto zajrzeć do środka i na 
dziedziniec, to miła odmiana od 
tak zwanej nowoczesnej architek-
tury. 

W Rotterdamie ostał się tylko je-
den średniowieczny kościół  – 
jest to protestancki  kościół św. 
Wawrzyńca (Laurenskerk), któ-
ry bardzo ucierpiał w czasie II 
wojny światowej, ale został he-
roicznie odbudowany. To pewna 
przeciwwaga dla rotterdamskiego 
Manhattanu… 

Rotterdamski 
Manhattan 
Wieżowce, piętrzące się nad rzeką 
Mozą i most Erazma (Erasmusa), 
to jedne z symboli Rotterdamu. 
Most ma 800 metrów. Jeśli spa-
cerujecie nim w wietrzny dzień, 
to wiedzcie, że tam wieje jeszcze 
bardziej. 

Nad rzeką można znaleźć tak-
że bardziej klimatyczne zakątki, 
choć nawet one, żeby wyglądać 
przyzwoicie, potrzebują trochę 
słońca… Oude Haven to miejsce 

pełne knajpek i restauracji, które 
w sezonie jest miejscem spotkań 
turystów, mieszkańców, studen-
tów. W zimny lutowy dzień wy-
gląda, jakby apokalipsa zombie 
jednak się wydarzyła… 

Witamy na pokładzie 
W Rotterdamie znajduje 
się Muzeum Morskie, przy nad-
brzeżu obejrzeć można  kilka-
naście statków i barek (wybacz-
cie moją ignorancję, dla mnie 
wszystko co pływa, to z grubsza 
statek). Są także żurawie i inne 
dziwne obiekty. Na niektóre z nich 
można wejść. Są też dwie barki 
(chyba), które można zwiedzić i 
przy okazji posłuchać opowieści 
wolontariuszy, którzy prezentują 
m.in. zdjęcia rodziny, do której na-
leżał kiedyś statek. No i w środku 
jest ciepło. 

Wnętrze barki zostało urządzone 
tak, żeby możliwy był transport 
jak największej ilości towaru. 
Dlatego też  część „mieszkalna” 
jest niewiele większa niż schowek 
na szczotki. 

A gdybyście chcieli wybrać się na 
zakupy, to polecam jeden z wielu 
pasażów handlowych. Znajdziecie 
tam dokładnie takie same sklepy, 
jak wszędzie indziej. Podobno to w 
Rotterdamie, w latach 50’ XX wie-
ku powstała pierwsza w Europie 
zamknięta dla ruchu samochodo-

wego promenada handlowa. Tak 
twierdzą w rotterdamskiej infor-
macji turystycznej. 
W Rotterdamie jest sporo muze-
ów, jest też wieża widokowa, którą 
ja odpuściłam, bo szare miasto z 
wieży widokowej zapewne wyglą-
da na jeszcze bardziej szare. Można 
też zwiedzić stadion Feyenoordu, 
jeśli kogoś kręcą takie klimaty. 
Podobno mają tu też fajne zoo i 
oceanarium (tak czytałam). Tak 
więc byłam, widziałam, prędko 
zapewne nie wrócę. 

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

Agnieszka Legat
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Młodzi tu i teraz 
Jak świat światem, młodzi ludzie mają swoje problemy, rozterki i marzenia. W coś 
wierzą, w coś nie, z czymś się zgadzają, z czymś nie. Szukają swoich ideałów i wzor-
ców do naśladowania. Dążą do innych celów niż ich rodzice, co jest całkowicie zrozu-
miałe biorąc pod uwagę różnicę pokoleniową.  

Rodzice uważają, że ich dzieci 
mają w życiu o wiele łatwiej, niż 
oni kilkanaście lat temu. Jednak 
młodzi widzą to inaczej. I choć 
sami przyznają, że z jednej strony 
obecna technologia daje im nie-
spotykane do tej pory możliwości 
rozwoju, z drugiej jednak czyha 
na nich wiele niebezpieczeństw, 
z którymi muszą się zmierzyć, a z 
którymi ich rodzice nie mieli do 
czynienia. 

W pogoni za pieniędzmi dorośli 
nie mają dla dziecka czasu i nie 
dają mu tego, co najcenniejsze: 
miłości, zrozumienia, szacunku, 
oparcia i zaufania. 

Nastolatek do każdego problemu 
podchodzi inaczej niż dorośli. 
Rodzice, zapominając, że w wie-
ku nastu lat sami łamali pewne 
zasady i uczyli się na własnych 
błędach, nie pozwalają młodemu 
człowiekowi dorastać po swoje-
mu. Próbują narzucać mu swoje 
zasady i wzorce do naśladowania. I 
mówią: „ja w twoim wieku…”. 

Pod presją 
Na każdym zakręcie życia na na-
stolatków czeka wiele niebezpie-
czeństw. Dopalacze, narkotyki, 
alkohol, papierosy. Młodzi nie 
zawsze potrafią odmówić. – To 
tylko jeden papieros, jedno piwo 
– mówią sobie. Skoro kolega czy 
koleżanka pije, pali, to ja też mogę. 

Szpanują, by zyskać aprobatę 
kolegów, być przez nich lepiej 
postrzeganym. Chcą imponować 
kolegom w szkole, znajomym z po-
dwórka. Tu presja jest ogromna. 
Markowe ciuchy, najnow-
sze telefony, tablety itp. 

Tak jak starsze poko-
lenie, mają swoje 
wzorce do naślado-
wania. Znajdują 
je w Internecie, 
zanurzając się 
w niepraw-
dziwym, da-
lekim od re-
alnego życia 
świecie. 

Ze swoimi problemami nastolatki 
często zostają same. Rozwiązania 
szukają w Internecie, gdzie mo-
gą zachłysnąć się bezgraniczną 
wolnością, z której korzystają bez 
umiaru. 

Nieodpowiednie zachowanie, 
szkolne wagary, alkohol, papiero-
sy, narkotyki, to nie zawsze efekt 
presji wywieranej przez rówieśni-
ków. To często skutek wychowa-
nia przez rodziców, a właściwie 
jego braku. Rodzice, odpowiedzial-

ni przecież za swoje dzieci, nie 
mają dla nich czasu. 

Świat się zmienia, zani-
kają granice pomiędzy 

tym, co właściwe i 
niewłaściwe, tym, 
co wypada, a nie 

wypada. Rodzice 
przestają 

być au-
toryte-
t a m i 
d l a 
dzie-
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ci, szkoła też. Przewodnikiem 
młodych ludzi po świecie stały 
się tabloidy i Internet. Tam uczą 
się życia i stamtąd czerpią wzorce. 

Trudno być nastolatkiem w XXI 
wieku. Nie pić, nie palić, nie sie-
dzieć godzinami w sieci. Czytać 
książki, wyznawać inne niż rówie-
śnicy wartości, mieć inne zaintere-
sowania i poglądy. 

Każdy nowy dzień jest dla nasto-
latków wyzwaniem i kolejnym 
krokiem do dorosłego życia. A 
jakie ono będzie, zależy nie tylko 
od nastolatka, ale i od jego rodzi-
ców. Bo może to właśnie oni 
zapominają, że nastolatkowie 
są młodzi tu i teraz. 

Aleksandra Dobiecka 

Każdy nowy dzień jest dla nasto-
latków wyzwaniem i kolejnym 
krokiem do dorosłego życia. A 
jakie ono będzie, zależy nie tylko 
od nastolatka, ale i od jego rodzi-
ców. Bo może to właśnie oni 
zapominają, że nastolatkowie 

Aleksandra Dobiecka 
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Karolina Koperska
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Kontakt:

Pomoc administracyjna 
oraz

 tłumaczenie na terenie Belgii

info@karolina-pomoc.be

(+32) 489 93 19 51(+32) 489 93 19 51 Proszę o kontakt telefoniczny
od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00 - 15.00
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Zdystansowani, czyli o lęku  
przed bliskością 
Kochać osobę niedostępną emocjonalnie, to nie lada wyzwanie, godne najwytrwal-
szych. Bo to trochę jakby kochać kogoś bez wzajemności, balansować na linie, gdzie 
dzień zaczyna się od wielkiej namiętności, a wieczorem spada na nas lawina krytyki 
i złośliwości. I to od dokładnie tej samej osoby, często z błahych powodów. Albo i bez 
powodu. 

Czy taka miłość się zda-
rza? Niestety bardzo czę-
sto. Czy jest bezpieczna, 
stabilna i szczęśliwa? – 
Nie. Bo jeśli tkwimy w 
takim związku, to z du-
żym prawdopodobień-
stwem możemy założyć, 
że pozostajemy w relacji 
z partnerem cierpiącym 
na lęk przed bliskością. A 
skoro cierpi on, to cierpi-
my także i my. 

I tu nasuwają się nam 
całkiem logiczne pyta-
nia: czy można takiego 
partnera nauczyć miło-
ści? Czy możemy liczyć 
na to, że on się zmieni? 
Czy może powinniśmy 
najpierw zacząć od sie-
bie? I co takiego jest w 
nas samych, że godzi-
my się na tak zubożałą 
miłość, która przynosi 
finalnie więcej łez niż 
radości? 

Coraz częściej do mojego gabinetu 
trafiają osoby, które nie potrafią 
zbudować trwałej relacji. Osoby, 
które przez większość swojego ży-
cia (jeśli nie przez całe) otrzymy-
wały informacje, że nie mogą czuć, 
że powinny ukrywać to, jakie są. 
Osoby, które nie mają wglądu w 
siebie, w swoje uczucia, potrzeby i 
pragnienia. Osoby, które trzymają 
dystans. Dystans z sobą samym i 
dystans z innymi, z najbliższymi. I 

jest ta druga strona, która płacze, 
która się martwi i rozpacza, zada-
jąc sobie pytania: jak do niej czy 
do niego dotrzeć, jak sprawić, aby 
się przebudził i przejrzał na oczy. 

Tłumaczę wtedy często wytrwale: 
„możesz krzyczeć, możesz walić 
głową w mur, możesz odejść, jeśli 
jednak liczysz na to, że on czy ona 
się zmieni, to… możesz się przeli-
czyć”. Bo partner, który cierpi z 
powodu lęku przed bliskością, jest 
przyzwyczajony do tego, że inni go 

zostawiają. Czasami wręcz 
prowokuje wiele sytuacji, 
abyś to Ty sobie poszedł 
czy poszła. Siedzą w nim 
głęboko strach i niewiara 
w to, że może być kocha-
ny i akceptowany takim, 
jakim jest. Kończąc rela-
cję utwierdzisz go tylko w 
wyniesionym z dzieciństwa 
przekonaniu, że nie zasłu-
guje na miłość. 

W takiej sytuacji ów po-
rzucony partner nie będzie 
musiał konfrontować się 
z tym, co w jego przeszło-
ści odcisnęło się bolesną 
rysą. A jest wysoce praw-
dopodobne, że kiedy był 
dzieckiem, został fizycznie 
lub emocjonalnie przez 
jedno lub oboje rodziców 
porzucony, być może miał 
w dzieciństwie zbyt ciężkie 
obowiązki (na przykład 
opieka nad chorym czy też 

uzależnionym rodzicem), którym 
nie umiał – a z różnych powodów 
musiał – podołać. 

Lęk przed bliskością wynika z 
głęboko ukrytego przekonania, że 
nie jest się wartym miłości, że na 
miłość się nie zasługuje. Dlatego 
też partner w chwilach bliskości 
zachowuje się w taki sposób, który 
w tej drugiej osobie powoduje na-
pięcie i zwątpienie, co w rezultacie 
skutkuje tym, że czuje się ona ode-
pchnięta jego zachowaniem, albo 
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sama się odsuwa, urażona tym, co 
partner powiedział lub zrobił. 

Partner, cierpiący na lęk przed bli-
skością, będzie obojętnie reagował 
na okazywane mu dowody miło-
ści, będzie niechętny do mówienia 
jak i słuchania o uczuciach: albo 
je deprecjonując, czyli uznając za 
kompletnie nieistotne, albo do-
szukując się w takich rozmowach 
czegoś negatywnego i gasząc je w 
zarodku tak szybko, jak to tylko 
możliwe. 

W ogóle osoba cierpiąca z powo-
du lęku przed bliskością na hasła 
takie jak „miłość”, „uczucia” czy 
„emocje” reaguje nerwowo, a cza-
sem wrogo. To nieznany dla niej 
obszar i unika go jak ognia. Taki 
partner jest zwykle non stop zaję-
ty i zrobi wszystko, aby nie wysłu-
chać ze zrozumieniem wyznania, 
że jest kochany i by nie musieć na 
to wyznanie odpowiadać. 

Gdzie leży źródło lęku przed bli-
skością? Leży w dzieciństwie, w 
braku miłości, troski i zaanga-
żowania ze strony opiekunów. 
Zdarza się także, że lęk przed bli-
skością zradza się w wyniku życia 
z nadopiekuńczą matką, której za-
borcza miłość jest równie destruk-
cyjna jak brak opieki. Dorosły, 
wychowany przez nadopiekuń-
czą matkę, kojarzy bliskie relacje 
z utratą siebie, z utratą własnego 
życia, z utratą tożsamości. I czy to 
z powodu braku miłości, czy też 
jej toksycznego nadmiaru, dorosły, 
cierpiący na lęk przed bliskością, 
nie zaryzykuje otworzeniem się na 
uczucia i emocje. 

Zaangażowanie psychiczne osoby 
emocjonalnie niedostępnej koja-
rzy się jej z uczuciem niepokoju 
i nerwowości. Prędzej się zaba-
rykaduje i osłoni kłującą na ze-
wnątrz zbroją, która dla partnera 
będzie niezrozumiała i go raniąca. 

Dlaczego tak się dzieje? – Dlatego 
że pomimo tego, iż osoba zamrożo-
na emocjonalnie dziś jest już doro-
słym człowiekiem, to jej wewnętrz-
ne dziecko boi się tak samo, jak 
kiedyś, gdy była osamotnionym 
w świecie dorosłych, zagubionym, 
niezaopiekowanym dzieckiem. 

Partnerowi emocjonalnie zdro-
wemu niezwykle trudno jest zro-
zumieć, co dzieje się w umyśle i 
sercu kogoś borykającego się z lę-
kiem przed bliskością. Najczęściej, 
po wielu bataliach, taki partner 
czy partnerka poczuje się relacją 
zmęczona i w końcu odejdzie. I tu 
warto omówić pojawiający się czę-
sto inny problem, a mianowicie, że 
dość regularnie tą drugą stroną 
w relacji z osobą cierpiącą na lęk 
przed bliskością są osoby, które 
w pewien sposób kochają za bar-
dzo, kochają za dwoje, osoby, które 
mylą bycie potrzebną z byciem ko-
chaną, partnerzy, którzy są w sta-
nie wiele znieść i wiele zrobić by 
„zasłużyć” na miłość odtwarzając 
smutny i ubogi klimat uczuciowy 
własnego dorastania. 

Są oni bowiem również porzu-
conymi dziećmi czekającymi na 
miłość mamy, taty albo po prostu 
kogokolwiek. Dorosłymi dziećmi, 
które swoją tęsknotę za miłością 
umieściły w zdystansowanym, 
chłodnym emocjonalnie partne-
rze. Bo tylko ktoś, kto ma podobny 
problem, budu-
je przyszłość 
z partnerem 
uczuciowo nie-
dostępnym. 

Zdarzają się 
związki, w któ-
rych dorosłe 
kobiety kopiu-
ją w swoich 
z w i ą z k a c h 
miłosnych re-
lacje z niedo-

stępnym w dzieciństwie ojcem, 
próbując dosłownie wyszarpać 
miłość od osoby, która z powodu 
własnych problemów emocjonal-
nych nie może nią nikogo obda-
rzyć. I tak wybrany mężczyzna pod 
wieloma względami przypomina 
im właśnie tych, którzy kiedyś w 
dzieciństwie zostawili je bez opie-
ki i wsparcia. 

Jest to niestety w gabinecie dość 
częsta obserwacja wymagająca: po 
pierwsze, mądrej i przemyślanej 
pomocy psychologicznej, a po dru-
gie, także pracy własnej obydwu 
osób pozostających w relacji miło-
snej. Jeśli zatem jesteś partnerką 
mężczyzny bojącego się bliskości, 
to w pierwszej kolejności zajmij 
się sobą oraz podreperowaniem 
swojego zaniżonego poczucia 
własnej wartości tak, abyś miała 
adekwatny, trwały i w miarę moż-
liwości stabilny obraz siebie. 

Na całym świecie istnieje niezli-
czenie wiele odmian relacji i do-
mów dysfunkcyjnych. Wszystkie 
jednak dają bardzo przykry, dość 
podobny efekt, a mianowicie, 
że dzieci w nich wychowane w 
mniejszym lub większym stopniu 
okazują się mocno emocjonalnie 
okaleczone. Najpierw w relacji z 
samymi sobą, a zaraz potem z dru-
gim człowiekiem. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog. 
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 10 nawyków szczęścia 
Szczęście to w dużej mierze kwestia odpowiedniego sposobu patrzenia na otaczającą 
Ciebie rzeczywistość, ale nie tylko. To również efekt pewnych konkretnych działań, 
które możesz wprowadzić w plan każdego dnia. 

Przygotowałem 10 prostych czyn-
ności i ćwiczeń, z których każde 
nie zajmuje więcej niż 10 minut. 
Regularne ich wykonywanie w 
bardzo znaczny sposób wpłynie 
na poziom tworzonego przez Twój 
umysł uczucia szczęścia. 

Poniżej jest lista rzeczy, które 
możesz świadomie wykonywać 
regularnie, aby czuć się bardziej 
szczęśliwym. Możesz wybrać kil-
ka czynności i robić je codziennie, 
albo na każdy dzień stosować coś 
innego. Ja mam dwa lub trzy na-
wyki, które wpisały się w plan każ-
dego mojego dnia, a za pozostałe 
zabieram się raz na jakiś czas. 

W większości są to proste nawyki 
do wprowadzenia od razu, nato-
miast przy niektórych znajdziesz 
linki do dalszych źródeł. Warto 
tam zajrzeć i lepiej zapoznać się 
z tematem, bo niektóre z poniż-
szych czynności naprawdę wywo-
łają wiele uśmiechów na Twojej 
twarzy. 

Wykonuj listę 
wdzięczności 
Przez 5 minut dziennie 
myśl o każdym momencie 
tego dnia, za który chcesz 
podziękować. Pamiętaj na-
wet o tych najprostszych sy-
tuacjach, jak uśmiech obcej 
osoby, smaczny obiad czy 
wygodne miejsce w au-
tobusie. 

Planuj 
wyjątkowe życie 
Umysł, który nie ma na 
swojej linii czasu atrak-
cyjnych obrazów doty-

czących przyszłości będzie raczej 
źródłem emocji beznadziejności 
a nie szczęścia. Poświęć więc tro-
chę czasu na to, aby zbudować w 
swojej głowie najcudowniejszą 
wizję przyszłości, jaką jesteś w 
stanie sobie wyobrazić, a następ-
nie regularnie ją sobie wizualizuj. 
Wystarczy kilka minut raz na 
kilka dni, aby takie wyobrażenie 
zadomowiło się w Twojej głowie 
i było źródłem jeszcze bardziej 
pozytywnego spojrzenia w dzień 
jutrzejszy. 

Ciesz się 
przyjemnościami 
Brzmi jak oczywista rzecz, ale wca-
le taka nie jest. Otóż bardzo wiele 
osób, zabierając się za przyjemno-
ści, poddaje się ciągłym wyrzutom 
sumienia. Wmawiają sobie, że nie 
powinni jeść tego paska czekola-
dy, że zamiast iść do kina powinni 
pracować, że relaks przy dobrym 
fi lmie to coś złego. Pamiętaj więc, 
aby za każdym razem, gdy odda-
jesz się jakiejś przyjemności, 

naprawdę czerpać z tego 
radość. Odpuść sobie 
niepotrzebne wyrzuty 
sumienia, które gene-
rowane są przez osobo-
wość „człowieka suk-
cesu”. Nie pozwól, aby 
ta tożsamość zamieniła 

Cię w niewolnika i 
oddaj się w 

p e ł n i 
pr zy -
j e m -
n o -

ściom, 
które są niesamo-
wicie ważną czę-
ścią życia! 

Dostarczaj sobie 
pozytywnych bodźców 
Możesz to robić na różne sposoby 
– oglądając śmieszne lub inspiru-
jące filmy na youtube, czytając 
pozytywne artykuły znalezione w 
sieci. Wystarczy kilka minut dzien-
nie z czymś, co nawet w drobnym 
stopniu zmieni Twój stan emocjo-
nalny na bardziej przyjemny. Na 
dłuższą metę efekty takich małych 
zastrzyków szczęścia potrafi ą być 
zaskakujące. Możesz też popra-
cować nad kotwiczeniem stanów 
emocjonalnych. 

Myśl świadomie 
pozytywnie 
I wcale nie chodzi mi o sprze-
danie Tobie banalnego frazesu. 
Dosłownie – chodzi o świadome 
zadecydowanie, że przez najbliż-
sze kilkanaście minut będziesz 
myśleć tylko i wyłącznie pozytyw-
nie. Przykładowo, gdy jedziesz 
samochodem lub tramwajem – 
powiedz sobie, że od teraz, przez 
piętnaście minut będziesz myśleć 
tylko o tym, co dobrego Cię spotka 
w nadchodzącym miesiącu. Albo o 
najbardziej wyjątkowych momen-
tach minionego roku. Utrwalisz 
w ten sposób w swoim mózgu te 
ścieżki neuronalne, które chcemy, 
aby odpalały się coraz częściej. 

Pracuj nad 
ograniczającymi 
przekonaniami 
Są one czymś, co często trzyma 
z daleka od odczuwania prawdzi-
wego szczęścia. Bardzo ważne są 
tu przekonania na temat samego 
siebie. Zazwyczaj zaczynają się 
od „Powinienem…” lub „Jestem 
zbyt…”. Zmiana myślenia o sobie 

szych czynności naprawdę wywo-
łają wiele uśmiechów na Twojej 

Przez 5 minut dziennie 
myśl o każdym momencie 
tego dnia, za który chcesz 
podziękować. Pamiętaj na-
wet o tych najprostszych sy-
tuacjach, jak uśmiech obcej 
osoby, smaczny obiad czy 
wygodne miejsce w au-

wyjątkowe życie 
Umysł, który nie ma na 
swojej linii czasu atrak-
cyjnych obrazów doty-

fi lmie to coś złego. Pamiętaj więc, 
aby za każdym razem, gdy odda-
jesz się jakiejś przyjemności, 

naprawdę czerpać z tego 
radość. Odpuść sobie 
niepotrzebne wyrzuty 
sumienia, które gene-
rowane są przez osobo-
wość „człowieka suk-
cesu”. Nie pozwól, aby 
ta tożsamość zamieniła 

Cię w niewolnika i 
oddaj się w 

p e ł n i 
pr zy -

ściom, 
które są niesamo-
wicie ważną czę-
ścią życia! 
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to jednocześnie zmia-
na myślenia o otacza-
jącym Cię świecie. 
Raz w tygodniu daj 
sobie trochę czasu, 
odkryj przekonania, 
które wywołują nie-
przyjemne emocje, 
po czym zmień je. 

Uprawiaj 
sporty 
Szczęście dzieje się 
w Twoim mózgu, gdy 
tańczące endorfiny 
(hormony szczęścia) 
sprawiają, że czujesz 
się po prostu świet-
nie. Każdy ruch fi zyczny to źró-
dło wydzielających się endorfi n, 
dlatego dbaj o to, aby w Twoim 
życiu było go sporo. Nawet kilka 
przysiadów po przebudzeniu to 
świetny pomysł! Ja już od dawna 
regularnie biegam i przypływ po-
zytywnej energii po każdym biegu 
jest dosłownie namacalnie odczu-
walny. 

Ćwicz relaksację 
Podobnie jak powyżej, istotna 
jest w tym przypadku kwestia 
endorfi n, ale nie tylko. Ucząc cia-
ło, jak ma się relaksować, dajesz 
mu umiejętność pozbywania się 
wszelkich napięć. Dzięki temu, 
nawet jeśli w Twoim ciele pojawi 
się jakiś stres, to zamiast utrzymy-
wać go przez cały dzień, będziesz 

mógł go uwolnić w mgnieniu oka. 
Oprócz efektów związanych z po-
zbywaniem się napięcia relaksa-
cja to najlepszy sposób na nałado-
wanie wewnętrznych baterii. 

Ćwicz inteligencję 
emocjonalną 
Poprzez poznanie swoich emocji 
pozbędziesz się tych nieprzyjem-
nych, a nauczysz się, jak wywo-
ływać te najprzyjemniejsze. W 
praktyce polega to na świadomym 
obserwowaniu swoich emocji i 
zadawaniu sobie pytań: skąd się 
wzięła ta emocja? Gdzie w moim 
ciele powstała? Jak się rozwija? 
Ile trwa i kiedy się kończy? Gdy 
nauczysz się, jak działają te pro-
cesy, zyskasz kontrolę nad swoimi 
emocjami. 

Dawaj szczęście 
innym 
Poprzez uśmiech, 
pomoc albo krótką 
rozmowę. Podziel się 
ciekawostką, udziel 
komplementu, podzię-
kuj. Wszystko, co da-
jesz wraca do Ciebie, 
często ze zdwojoną siłą. 
Niech to będzie nieod-
łączna część Twojego 
sposobu tworzenia re-
lacji z innymi. Nie bę-
dziesz długo czekać, aż 
całe pokłady szczęścia 
w rewanżu pojawią się 
u Ciebie. 

Każdy z powyższych sposobów był 
przeze mnie wielokrotnie stosowa-
ny i mogę z czystym sumieniem 
stwierdzić, że wszystkie działają 
wyśmienicie. Dobierz sobie swój 
zestaw najskuteczniejszych nawy-
ków szczęścia i spraw, aby stały się 
częścią Twojego życia. 

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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Samotność wśród ludzi 
Żyjemy coraz szybciej, śpieszymy się coraz bardziej. Na wszystko brakuje nam czasu. 
Kiedy się zatrzymujemy i przychodzi czas refleksji, z przerażeniem odkrywamy, że 
nie mamy do kogo zadzwonić, z kim się umówić. Że najbliższa nam osoba nagle stała 
się obca, że do naszego związku wkradła się samotność, choroba mogąca być źródłem 
długotrwałego cierpienia. 

Samotność zaczyna się wtedy, 
kiedy sami oddalamy się od lu-
dzi, albo to oni od nas odchodzą. 
Niektórzy wybierają samotność 
świadomie. Czy jest im z tym do-
brze? Samotność jest czasami po-
trzebna ale pod warunkiem, że nie 
trwa zbyt długo. 

Samotność to subiektywne odczu-
cie wynikające z braku satysfak-
cjonujących relacji z innymi ludź-
mi. Towarzyszą jej takie uczucia, 
jak: nieufność wobec innych, po-
czucie winy, wstyd, lęk, poczucie 
niedopasowania społecznego, co 
wzmaga podatność na zaburzenia 
psychiczne. 

Naukowcy wyróżniają samotność 
przejściową, chroniczną, samot-
ność z wyboru, konieczności lub 
za karę. Jest też samotność chwi-
lowa – stany osamotnienia pośród 
wielu ludzi, kiedy człowiek czuje 
się samotny. Można mieć rodzinę, 
przyjaciół i odczuwać brak jedne-
go najbliższego człowieka. 

Samotność nie dotyczy tylko osób 
starszych, nieśmiałych, zakom-
pleksionych, odtrąconych, porzu-
conych, owdowiałych, ale także 
ludzi młodych, którzy wiodą z po-
zoru beztroskie jeszcze życie. 

Samotność na co dzień 
Coraz więcej jest wśród nas ludzi 
samotnych. Ludzi budzących się w 
środku nocy i czujących wszech-
ogarniającą pustkę. Próbują ja-
koś przetrwać do rana, ale sen 
nie przychodzi. Telefon milczy, 
telewizor też – w końcu samotne 

oglądanie po raz kolejny tego sa-
mego filmu nie cieszy. 

Rano szybki prysznic i śniadanie. 
Na stoliku stoi jedna samotna fili-
żanka, więc i śniadanie specjalnie 
nie smakuje. Potem praca, zakupy 
i powrót do samotni w której nikt 
nie czeka. W przedpokoju nie ma 
drugiej pary kapci, w łazience dru-
giej szczoteczki do zębów, nie sły-
chać kroków drugiego człowieka. 

Samotność przez duże S 
Ludzie samotni mają samotność 
wypisaną na twarzy. Ta samot-
ność tak bardzo w nich wrosła, 
że aż boli. A nie z każdym bólem 
człowiek potrafi sobie poradzić. 
Samotny człowiek zamyka się w 
swojej samotności jak w kokonie. 
Nie mając w nikim oparcia cierpi 
i z tym cierpieniem jest sam. Ale 
to nie samotność boli. Boli brak 
drugiego człowieka. 

Różne są definicje samotności, 
ale chyba najprościej jest powie-

dzieć, że człowiek samotny, to 
człowiek opuszczony przez in-
nych. Na własne życzenie albo z 
powodu wcześniejszych przeżyć i 
podjętych decyzji. W dzisiejszych 
czasach, w których ważniejsze jest 
aby „mieć” niż „być”, samotnych 
ludzi jest wielu. Czują się samotni 
w tłumie, w domu, w pracy, wśród 
przyjaciół a nawet rodziny. 

Powodem takiego stanu rzeczy 
jest tkwiąca w nich jak zadra oba-
wa lub lęk przed odrzuceniem, 
wyśmianiem, niezrozumieniem, 
niezaakceptowaniem przy próbie 
wyjścia z tego błędnego koła i na-
wiązania bliższej relacji z drugim 
człowiekiem. 

Często samotni są ludzie, którzy 
są po prostu inni. W towarzystwie 
nie bawią ich dowcipy wywołujące 
u reszty eksplozje śmiechu, przy-
tłaczają ich rozmowy o wszystkim 
i o niczym, denerwuje uciekający 
przez palce czas, a w dobieraniu 
znajomych i przyjaciół są bardzo 



47kwiecień 2020 Antwerpia po polsku 

ostrożni. Od ludzi wymagają wię-
cej i dlatego nie są akceptowani. 

Kilkunastoletnie badania, pro-
wadzone przez amerykańskiego 
neurobiologa Johna Cacioppo, 
wykazały, że osoby samotne żyją 
w poczuciu niepokoju i zagroże-
nia, źle śpią, ciśnienie krwi mają 
wyższe od średniej i – bardziej 
niż ci niesamotni – narażone są 
na choroby serca. Cacioppo twier-
dzi, że im człowiek jest młodszy, 
tym doskwierająca mu samotność 
czyni większe spustoszenie w je-
go psychice, co w konsekwencji 
odbija się nie tylko na jego kon-
dycji psychicznej, ale i na zdrowiu 
fizycznym. 

Jeżeli samotność po-
kona człowieka, to 
oprócz wszechogar-
niającego go smutku 
będzie jeszcze musiał 
się zmierzyć z co-
dziennym poczuciem 
winy, z chronicznym 
brakiem zaufania do 
drugiego człowieka, z 
lękami, napięciami i 
niską samooceną. 

Samotność może być 
przyczyną zaniżonego 
poczucia własnej war-
tości, strachu, niepew-
ności, niezdolności do 
swobodnego i sponta-
nicznego porozumie-
wania się. 

Jeżeli ktoś znajduje 
się w takim stanie, to 
tylko jeden malutki 
kroczek dzieli go od 
samotności chronicz-
nej, która może trwać 
kilka, kilkanaście lat, 
albo i przez całe życie. 
Wtedy zawodzą me-
chanizmy obronne i 
ludzie oddalają się od 

rzeczywistości. Wpadają w nierze-
czywisty świat pełen złudzeń i fan-
tazji. Żyją wyobrażeniami, które 
biorą górę nad realiami codzien-
nego życia. Wpadają w depresję. 

Czy człowiek samotny 
może być szczęśliwy? 
Samotność jest dobra na chwilę, 
kiedy człowiek chce odpocząć od 
nadmiaru wrażeń, zbytniej obec-
ności innych ludzi, od hałasu, gwa-
ru. Kiedy chce sobie coś przemy-
śleć, przewartościować, wyciszyć 
się, uspokoić i nabrać do pewnych 
rzeczy dystansu. To naturalny od-
ruch, bo każdy człowiek potrzebu-
je trochę intymności. 

Jednak często ta ucieczka przed 
ludźmi może przerodzić się w 
ucieczkę w samotność. A samot-
ność na dłużej nie jest dobra i po-
trafi bardzo zmienić człowieka, 
jego wrażliwość, system wartości, 
nawet charakter. 

W życiu zdarzają się różne sytu-
acje. Czasami ludzie zrywają łą-
czące ich więzi i wina nie zawsze 
leży pośrodku. Nikt z nas nie jest 
nieomylny, doskonały. Każdy 
popełnia błędy, ale zasługuje na 
kolejną szansę. Naukowcy twier-
dzą, że jeżeli człowiek poczuje ból 
samotności, to najlepszym lekar-
stwem na tę dolegliwość jest więź 
z drugim człowiekiem. 

Samotność to choroba, 
która w ludzkim organi-
zmie może spowodować 
ogromne spustoszenie i 
doprowadzić do znaczne-
go skrócenia życia czło-
wieka. Lekarze z ame-
rykańskiego Brigham 
Young University dowie-
dli, że ci niesamotni mają 
aż o połowę większe szan-
se na dłuższe życie, niż ci 
cierpiący na samotność. 

Naukowcy są również 
zdania, że samotność po-
winna zostać uznana za 
chorobę cywilizacyjną 
XXI wieku, tak jak alko-
holizm, narkomania i 
depresja. 

Jeśli ktoś decyduje się na 
samotność, musi pamię-
tać, że na własne życzenie 
pozbawia się wsparcia 
bliskiej osoby w trudnych 
chwilach. To zależy tylko 
i wyłącznie od niego, czy 
może czuć się człowie-
kiem szczęśliwym. 

Hanna Korcz 
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Herbaciane sekrety 
Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Rozgrzewa w zimowe 
wieczory, relaksuje po ciężkim dniu pracy, dobroczynnie wpływa na nasze zdrowie. 
Rozróżniamy 6 typów herbaty: czarna, zielona, czerwona, biała, niebieska (oolong) i 
żółta. Wszystkie powstają z tego samego krzewu herbacianego camelia sinensis. To, 
co odróżnia je od siebie, to metoda produkcji. 

Czarna herbata 
Najpopularniejsza herbata na 
świecie. Do najbardziej znanych 
jej odmian zalicza się Darjeeling, 
Cejlon i Assam. Czarna herbata 
zawiera flawonoidy wzmacniające 
układ krwionośny i zapobiegają-
ce powstawaniu zakrzepów krwi 
oraz zawałów serca, jak również 
antyoksydanty, kofeinę i teinę. 
Poprawia sprawność umysłową i 
obniża ciśnienie. Pobudza, wspo-
maga trawienie i hamuje rozwój 
bakterii w układzie pokarmowym. 
Łagodzi skutki niestrawności i ból 
brzucha. 

Zielona herbata 
Napar z zielonej herbaty jest źró-
dłem żelaza, cynku, wapnia, sodu 
i potasu. Zawiera antyoksydanty, 
witaminy z grupy B, witaminę A, 
E i C oraz sole mineralne i fluor, 
który pomaga dbać o kości i zapo-
biega próchnicy zębów. 

Zielona herbata wspomaga odchu-
dzanie, hamuje rozwój bakterii w 
układzie pokarmowym, pomaga 
w regulowaniu poziomu cukru 
we krwi, przeciwdziała zakrzepom 
krwi, wzmacnia naczynia krwiono-
śne. Łagodzi zatrucia pokarmowe 
i problemy trawienne. Doskonale 
stymuluje metabolizm, a także ma 
działanie pobudzające i niweluje 
ból głowy. Przypisuje się jej także 
właściwości odmładzające. 

Czerwona herbata 
W Chinach nazywana czarną. 
Najsłynniejszym jej gatunkiem 
jest pu-erh. Ma nieco gorzki, ko-
rzenny smak i aromat, dlatego czę-

sto wzbogaca się go o inne nuty 
smakowe. 

Ma właściwości sprzyjające odchu-
dzaniu oraz liczne mikroelemen-
ty korzystne dla funkcjonowania 
organizmu. Oczyszcza organizm 
z toksyn, wypłukuje tłuszcz, regu-
luje pracę układu pokarmowego. 
Ma działanie moczopędne, może 
być stosowana jako antidotum na 
zaparcia. Poprawia też koncentra-
cję, wzmacnia odporność organi-
zmu, reguluje poziom cholestero-
lu we krwi i korzystnie wpływa na 
wątrobę. Nazywana jest „zabójcą 
tłuszczu”, a jej regularne picie 
wpływa na spadek masy ciała. 

Biała herbata 
Najbardziej delikatna w smaku ze 
wszystkich herbat i najmniej prze-
tworzona. Działa antybakteryjnie, 
chroni przed wirusami, wzmacnia 
odporność organizmu i zmniejsza 
poziomu „złego” cholesterolu we 
krwi. Poprawia ciśnienie krwi, 
ma dobroczynny wpływ na serce 
i układ krwionośny. Wzmacnia 
zęby, dziąsła i kości. Zalecana jest 
osobom zmagającym się z zapale-
niem stawów czy osteoporozą. 

Działa orzeźwiająco i pobudzająco, 
zawiera prawie dwa razy więcej ko-

feiny niż zielona herbata i cztery 
razy więcej niż czarna. Poprawia 
wygląd skóry, opóźnia proces sta-
rzenia się skóry, przyspiesza jej 
regenerację i jest dobrym środ-
kiem pielęgnacyjnym. Zalecana 
jest cukrzykom, pomaga pozbyć 
się zbędnych kilogramów podczas 
stosowania diety odchudzającej. 

Najlepiej jest spożywać dziennie 
do 5 filiżanek białej herbaty w cią-
gu dnia, nie przed snem, ponieważ 
może powodować bezsenność, 
gdyż ma właściwości pobudzające. 

Niebieska herbata (oolong) 
Zwana też turkusową i szmarag-
dową, ma ogromny wachlarz wła-
ściwości zdrowotnych. Skutecznie 
wspomaga walkę z tkanką tłusz-
czową i utrzymanie prawidłowej 
wagi ciała. Zawiera mnóstwo anty-
oksydantów, witamin i minerałów 
wspomagających organizm. 

Pomaga w zwalczaniu nadciśnie-
nia, zbyt wysokiego poziomu 
cholesterolu, problemów serco-
wych i chorób kości. Spowalnia 
starzenie oraz chroni przed no-
wotworami, udarami mózgu i 
miażdżycą. Wzmacnia odporność 
organizmu i korzystnie działa na 
skórę. Ogranicza rozwój narośli ra-
kowych żołądka i doskonale radzi 
sobie ze stresem. Charakteryzuje 
się niską zawartością kofeiny. 

Żółta herbata 
Najrzadziej spotykana, produko-
wana tylko w Chinach, w dodatku 
w znikomych ilościach, dlatego 
jest obiektem poszukiwań kone-



51kwiecień 2020 Antwerpia po polsku 

serów z całego świata. Kolor za-
równo liści jak i naparu jest żółty. 
Jej smak można opisać jako lekko 
owocowy i słodowy, zapach ma 
intensywny i lekko orzeźwiający. 
Pojawić się w jej smaku mogą 
różne nuty, niektóre mają posmak 
czekolady, kwiatów lub nawet ka-
wy. Sprzyja trawieniu, zawiera nie-
wiele kofeiny – poniżej 1%, ma wła-
sności tonizujące, przywraca siły i 
orzeźwia, wiąże toksyny oraz po-
maga usunąć zbędne substancje 
z ciała. 

Herbaciane ABC 
• Wysoka jakość nie zawsze idzie 

w parze z wysoką ceną, warto 
więc po zakup herbaty wybrać 
się do specjalistycznego sklepu. 
Szukać należy przede wszyst-
kim suszu pochodzącego z kra-
ju, w którym uprawianie herba-
ty jest tradycją, a więc z Chin, 
Japonii czy Indii. 

• Trzeba sprawdzać skład suszu 
oraz datę przydatności do spo-
życia. Ważny jest też sposób 
przechowywania liści. Powinny 
znajdować się w  szczelnych 
słojach lub puszkach, ponie-
waż  herbaciany susz łatwo 
pochłania inne aromaty. Susz 
powinien składać się z niepo-
łamanych listków i nie  może 
kruszyć się w dłoniach.

• Susz herbaciany nie straci sma-
ku, aromatu i właściwości proz-
drowotnych, jeśli będzie właści-
wie przechowywany. Nie należy 
trzymać pojemników z herbatą 
w pobliżu aromatycznych przy-
praw, gotujących się potraw, czy 
w pomieszczeniach, które mają 
specyficzny zapach. 

• Dobrze zabezpieczają herbatę 
hermetycznie zamykane cera-
miczne słoje, albo metalowe 
puszki z podwójnym wiecz-
kiem. Herbatę można również 
przechowywać w szczelnie za-
mykanych słojach szklanych, 
należy jednak pamiętać, aby 

trzymać je w ciemnej szafce. 
Nawet przydymione lub przy-
ciemniane kolorowe szkło 
przepuszcza wystarczająco du-
żo światła, żeby wpłynąć na wy-
gląd i smak herbaty. Kupioną 
herbatę najlepiej przesypać do 
czystego i wolnego od innych 
zapachów (zwłaszcza poprzed-
niej herbaty) naczynia. 

• Herbatę można zaparzyć na 
wiele sposobów. Poszczególne 
herbaty wymagają określonej 
temperatury wody. Wiadomo, 
że zielona herbata zalana wrząt-
kiem szybko zrobi się gorzka, 
a czarna, zalana wodą chłodną, 
wyjdzie blada i niedoparzona. 

• Zamieszczone na opakowa-
niach wskazania co do tempe-
ratury i czasu to jedynie wska-
zówki, których można lecz nie 
trzeba się trzymać. 

• Na jakość i smak herbaty wpły-
wa także woda. Aby zachować 
naturalny aromat herbacianych 
liści, należy dobrać lekką, prze-
filtrowaną wodę, bogatą w tlen. 
Jej skład powinien być zbliżony 
do neutralnego (pH od 6,5 do 
7). Wrzenie powoduje, że tlen 
zawarty w wodzie gwałtownie 
się z niej uwalnia. 

• Producenci herbaty mają obo-
wiązek podawania daty przy-
datności produktu do spożycia, 
zwykle okres ten wynosi dwa 
lata od momentu produkcji. 
Herbata będzie smaczna przez 
ten czas, jeżeli będziemy ją do-
brze przechowywać. 

Zagrożenie w  
torebkach herbaty 
Picie herbaty w torebkach stanowi 
zagrożenie dla naszego zdrowia. 
Przed pakowaniem herbata nie 
jest wstępnie myta, dlatego wszyst-
kie szkodliwe substancje, którymi 
obrabiało się liście, oraz kurz, tra-
fiają do kubka z herbatą. W toreb-
kach to producent często tworzy 
jej smak za pomocą aromatów, 

których negatywny wpływ na or-
ganizm jest od dawna znany. 

Herbata w torebkach zawiera 
najniższej jakości susz herbacia-
ny zanieczyszczony dużą ilością 
pestycydów, który przy kontakcie 
z wodą staje się niebezpieczny dla 
zdrowia. Torebki herbaty w kształ-
cie piramidek mają przyjemniej-
szą teksturę, lecz są produkowane 
ze zwykłego nylonu o przeznacze-
niu spożywczym a nawet plastiku. 
Substancje toksyczne z takiego 
opakowania mogą doprowadzić 
do pogorszenia zdrowia. 
Największe zagrożenie wiąże się 
z wielokrotnym parzeniem jednej 
torebki lub częstym piciem takich 
herbat. Jeśli zaś torebka jest papie-
rowa, biały kolor nadaje jej chlor, 
co również negatywnie wpływa na 
zdrowie przy regularnym spożywa-
niu. Kupując herbatę w torebkach 
należy sprawdzić cenę. Ta najtań-
sza nie ma nic wspólnego z her-
batą. 

Torebki herbaty bardzo długo się 
rozkładają, dlatego znacznie zanie-
czyszczają środowisko. Co więcej 
substancje chemiczne, uczestni-
czące w produkcji specjalnych 
naczyń do herbaty, również nega-
tywnie wpływają na ekologię. 

Na pozór herbata nie może nam 
wyrządzić krzywdy, ale tak nie jest. 
Jeśli ktoś przyjmuje leki, powinien 
ograniczyć picie dużej ilości herba-
ty (np. białej). Herbata może wcho-
dzić w interakcje z lekami. Tego 
w żadnym wypadku nie można 
bagatelizować i czasami korzyst-
niej dla nas i naszego zdrowia jest 
zwyczajnie ograniczyć ilości pitej 
herbaty, i zastąpić ją czystą wodą. 

Aleksandra Dobiecka 

Źródła: nokautzdrowie.pl,  
diagnozujmy.pl, kobieta.onet.pl, 

czajnikowy.com.pl 
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Książka na dziś 
„Mumia” to doskonały kryminał z serii „anatomia zbrodni” autorstwa Tess Gerritsen 
urodzonej w 1953 roku w San Diego, z zawodu lekarza internisty. Pierwszą książkę 
– romans z wątkiem kryminalnym – wydała w 1987 roku, w następnych latach kolej-
nych osiem książek o podobnej tematyce. 

Kariera pisarki nabrała rozpędu w 
1996 roku, gdy ukazał się jej pierw-
szy thriller medyczny „Dawca”, do 
którego prawa filmowe zakupiła 
wytwórnia Paramount. Książki 
Tess Gerritsen cieszą się wśród 
czytelników ogromną popular-
nością, wydane zostały w 35 ję-
zykach, a ich sprzedaż na całym 
świecie przekroczyła już 30 milio-
nów egzemplarzy. 

„Mumia” jest kryminałem z nie-
szablonową pełną tajemnic fabułą. 
Główny konserwator w muzeum 
Crispin w Bostonie, podczas prac 
katalogowania zbiorów, odkry-
wa skrzynię, w której znajduje 
się mumia. Po przeprowadzeniu 
wstępnych badań, polegających 
na zbadaniu kawałka bandaża, 
specjaliści oszacowują wiek eks-
ponatu na około dwa tysiące lat. 

Aby potwierdzić i poznać szcze-
góły anatomii mumii, nazwanej 
Panią X, eksponat zostaje pod-
dany prześwietleniu rentgenow-

skiemu. Podczas ba-
dania archeolodzy 
pod kierunkiem mło-
dej egiptolożki dok-
tor Josephine Pucillo 
znajdują w zmumifi-
kowanym ciele pocisk 
pochodzący z czasów 
współczesnych. Z tego 
powodu Pani X staje 
się również przedmio-
tem zainteresowania 
policji. Sprawę pro-
wadzi niezastąpiony 
duet: lekarka sądo-
wa Maura Isles oraz 

detektyw Jane Rizzolli wraz ze 
swoim współpracowni-
kiem. 

Akcja nabiera tempa. 
Policja, przeczesując 
podziemia muzeum, 
natrafia na spreparowa-
ną na indiańską modłę 
głowę kobiety. Doktor 
Pucillo otrzymuje listy z 
pogróżkami, a kilka dni 
po odkryciu Pani X w 
bagażniku swojego sa-
mochodu widzi kolejną 
mumię. Policja utwier-
dza się w przekonaniu, 
że ma do czynienia z se-
ryjnym mordercą, oraz 
że piękna pani Pucillo 
nie mówi całej prawdy. 

Pani X okazuje się stu-
dentką archeologii, 
która zaginęła ponad 
dwadzieścia lat temu 
podczas prac wykopa-
liskowych. Trop prowa-

dzi do syna milionera. On, jak rów-
nież jego ojciec, są zafascynowani 
starożytnym Egiptem, dofinanso-
wują wyprawy, aby odkryć ukryte 
skarby. Gdy doktor Jozephine zo-
staje porwana z muzeum, rozpo-
czyna się wyścig z czasem, gdyż 
detektyw Rizolli jest przekonana, 
że to pani doktor będzie następną 
ofiarą szaleńca. 
„Mumia” to rewelacyjny kryminał, 
który koniecznie trzeba przeczy-
tać. 

Polecam, 
Agnieszka B. 

Tess Gerritsen, źródło: tessgerritsen.com



UNI DAK EN RENOVATIE
Ponad 20 lat doświadczenia

∙ Herstellingen
∙ Isolatiewerken
∙ Roo�ng
∙ EPDM
∙ Resitrix
∙ Rhepanol
∙ PVC
∙ ...
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BTW. BE 0722.826.083

Krzysztof Zgnilec
Dak en Renovatie
unidak38@gmail.com

Mattheus Corvensstraat 95
2100 Deurne (Antwerpen)

0485 58 69 26



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 €
Geo� 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
Acoutsti� t 50 23,50 € rol 9,72m2

Multi� t 100 43,51 € rol 8,88m2

Multi� t 150 45,00 € rol 5,52m2

Multi� 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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