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„Koalicja Vivaldiego” 
Od grudnia 2018 roku, czyli od rozpadu koalicji rządzącej i dymisji premiera Miche-
la, przez 493 dni Belgia nie miała stałego sprawnie działającego rządu federalnego. 
To już drugi w historii tego kraju tak rekordowo długi okres formowania nowego 
rządu. W latach 2010-2011 rządu nie było przez 541 dni. 

Premier Michel podał się do dymi-
sji w wyniku kryzysu rządowego, 
który nastąpił po przyjęciu przez 
Belgię paktu migracyjnego ONZ. 
Z koalicji rządzącej wyszła wtedy 
największa partia Nowy Sojusz 
Flamandzki (N-VA). Do majowych 
wyborów w następnym roku rząd 
federalny pod przewodnictwem 
Michela funkcjonował jako tym-
czasowy. Wybory w maju nie wyło-
niły zdecydowanego zwycięzcy, na 
czele tymczasowego gabinetu po 
raz drugi stanął Charles Michel. 

Jesienią 2019 roku premierem zo-
stała Sophie Wilmes – pierwsza 
w historii Belgii kobieta na tym 
stanowisku. Negocjacje w spra-
wie utworzenia nowego gabinetu 
trwały aż 493 dni. Dopiero 1 paź-
dziernika król Filip zaprzysiągł 
nowy rząd, na którego czele stanął 
Alexander De Croo z Open VLD.  

Kim jest  
Alexander De Croo? 
45-letni premier jest synem byłego 
belgijskiego ministra i przewod-
niczącego Izby Reprezentantów 
Hermana De Croo. W latach 
2009-2012 przewodniczył par-
tii Flamandzkich Liberałów i 
Demokratów (Open Vld). Od 2012 
roku był ministrem federalnym 
w rządzie Elio di Rupo i Charlesa 
Michela. W grudniu 2018 roku zo-
stał nominowany na wicepremie-
ra oraz ministra rozwoju i finan-
sów w rządzie Michela i premier 
Sophie Wilmes. 

Polityk i przedsiębiorca Alexander 
De Croo urodził się w 1975 ro-
ku w Vilvoorde. Ukończył Vrije 

Universiteit Brussel na kierunku 
„inżynieria biznesu” oraz Master 
of Business Administration 
(MBA). 

„Koalicja Vivaldiego” 
De Croo jest pierwszym flamandz-
kim premierem od 2011 roku. 
Jego siedmiopartyjna rządowa 
koalicja nazywana jest „koalicją 
Vivaldiego”. Nazwa nawiązuje do 
utworu „Cztery pory roku” i okre-
śla współpracę czterech grup po-
litycznych: socjalistów, chadeków, 
liberałów i zielonych. 
Nowy rząd federalny – składają-
cy się z SP.A, Open VLD, CD&V, 
Groen, PS, MR i Ecolo – powstał 
bez flamandzkich nacjonalistów. 
I to nie tylko tych radykalnych 
z Vlaams Belang (VB), ale też z 
Nowego Sojuszu Flamandzkiego 
(N-VA), który w poprzedniej ka-
dencji był znaczną częścią koalicji 
rządzącej. 

„Walonia decyduje, 
Flandria płaci” 
Flamandzcy nacjonaliści w 
ostatnich wyborach uzyskali we 
Flandrii największe poparcie. 
Dlatego N-VA i VB uważają, że 
w rządzie nie ma przedstawicieli 
Flandrii, a „koalicja Vivaldiego” 
nie reprezentuje w parlamencie 
interesów narodu flamandzkiego. 

„To było do przewidzenia. 
Flamandzkie partie dały się prze-
kupić za stołki” – mówi przewod-
niczący Vlaams Belang Tom Van 
Grieken. „W tym rządzie, bez 
większości flamandzkiej, Walonia 
będzie decydować, a Flandria pła-
cić”. 

Bo to Flandria odpowiada za 80 
procent eksportu w kraju i to 
Flandria – ze stolicą w Brukseli 
– płaci 70 procent podatków. 
„Będziemy prowadzić opór prze-
ciwko tej farsie, nie zamierzamy 
tego zaakceptować” – deklaruje 
Tom Van Grieken. 

„Partia Open VLD, z której wywo-
dzi się premier, uzyskała w wybo-
rach marny wynik, co nie daje jej 
prawa do wskazywania szefa rzą-
du, zwłaszcza że politycy tej par-
tii oświadczyli, że   nie będzie ona 
obsadzała stanowiska premiera ze 
względu na rozczarowujący wynik 
wyborów” – dodaje lider VB. 

N-VA i VB – dwie największe par-
tie w Belgii są teraz w opozycji do 
nowego rządu. „Powinniśmy utwo-
rzyć front flamandzki i walczyć z 
tym lewicowym, antyflamandz-
kim rządem. Wybory z 2019 roku 
wyraźnie pokazały, jakie partie 
Flamandowie chcą widzieć w rzą-
dzie. Teraz mieszkańcy północnej 
części kraju nie są reprezentowa-
ni w parlamencie. Ten rząd jest 
diametralnie przeciwny temu, za 
czym głosowali Flamandowie, jest 
socjalistyczny, antydemokratycz-
ny i antyflamandzki” – mówi Tom 
Van Grieken. 
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Nowy rząd, 
nowe obietnice 
Każda nowa władza to nowe 
oszczędności, nowe podwyżki, po-
datki, inwestycje i wiele nowych 
obietnic. 

W umowie koalicyjnej zawar-
tych jest szereg postulatów spo-
łecznych, np. wydłużenie urlopu 
macierzyńskiego czy obniżenie 
kosztów opieki nad dziećmi po-
przez dostosowanie systemu po-
datkowego. Ma to dotyczyć przede 
wszystkim rodzin o bardzo niskich 
dochodach. Emerytury minimal-
ne mają wzrosnąć, rząd chce się 
również pochylić nad emerytura-
mi osób samozatrudnionych. 

Partie tworzące koalicje uzgodniły 
też środki antykryzysowe wobec 
spowolnienia wywołanego pande-
mią koronawirusa. Ważnym punk-
tem jest ożywienie gospodarki po 
opanowaniu pandemii. Rząd chce 
wprowadzić w życie plan naprawy 
społeczno-gospodarczej, opraco-
wywany we współpracy i konsul-
tacjach z rządami regionalnymi. 
2,3 mld euro będzie przeznaczone 
na nową politykę społeczną, a 1 
mld euro na bezpieczeństwo, spra-
wiedliwość i obronę. Mówi się też 
o 1 mld euro na nowe inwestycje. 

1,2 miliarda euro przejdzie do 
opieki zdrowotnej. Z tego 402 mln 
euro na zatrudnienie personelu 
medycznego, poprawę warunków 
pracy i szkolenie pielęgniarek. 600 
mln euro na podwyżki dla sekto-

ra medycznego, kolejne 200 milio-
nów euro na inwestycje w opiekę 
psychologiczną i psychiatryczną. 

Jest też zapis dotyczący wymiaru 
sprawiedliwości. Zero toleran-
cji dla przemocy wobec funkcjo-
nariuszy policji, ale i zero toleran-
cji dla policjantów naginających 
i łamiących prawo. Ministerstwo 
Sprawiedliwości ma otrzymać z 
budżetu federalnego 350 mln eu-
ro głównie na personel, kompute-
ryzację i infrastrukturę. 

Większa uwaga zostanie poświę-
cona wykorzystywaniu dzieci, 
przemocy domowej i seksualnej. 
Mają wejść w życie rozwiązania 
dotyczące skazanych, którzy po 
zakończeniu odbywania kary na-
dal stanowią zagrożenie dla społe-
czeństwa. Będzie więcej funkcjo-
nariuszy policji, zwłaszcza tych 
lokalnych. 

Obecność żołnierzy na ulicach zo-
stanie zakończona, ich obowiązki 
przejmie policja federalna i lokal-
na. Będą zmiany w kodeksie dro-
gowym, więcej policyjnych kontro-
li i surowsze kary dla drogowych 
recydywistów. 

Rząd obiecuje, że nie będzie wpro-
wadzał nowych podatków, chyba 
że będzie do tego zmuszony. Chce 
jednak wprowadzić specjalny po-
datek od potentatów cyfrowych, 
ponieważ międzynarodowe i 
krajowe fi rmy, działające w tym 
sektorze, bardzo często nie płacą 
żadnych podatków. 

Ważnym punktem w umowie ko-
alicyjnej jest azyl i migracja. Rząd 
chce wypracować „humanitarną 
polityką migracyjną” Według 
N-VA i VB niezaostrzenie polityki 
azylowej i migracyjnej doprowa-
dzi do szerokiego otwarcia granic 
Belgii dla nielegalnych imigran-
tów. 

Nowy rząd pochyla się też nad 
zmianami klimatu i ochroną śro-
dowiska, obiecuje podjęcie w tym 
temacie szeregu działań. Belgijskie 
elektrownie atomowe mają zostać 
zamknięte do 2025 roku. 

Polityczne znaki 
zapytania 
W Belgii działa kilkanaście partii, 
z czego spora część reprezentuje 
wyłącznie interesy swojego regio-
nu. Partie fl amandzkie, walońskie, 
brukselskie i niemieckie nie mają 
wyraźnej większości, dlatego po 
każdych wyborach parlamentar-
nych tak wielkim problemem jest 
utworzenie rządu federalnego. 

Czy „koalicja Vivaldiego” pod 
przewodnictwem Alexandra De 
Croo poradzi sobie z wyzwaniami 
jakie przed nią stoją? Czasy mamy 
wyjątkowo trudne, a może być jesz-
cze gorzej – zapowiadają i lekarze, 
i ekonomiści: pandemia koronawi-
rusa i ograniczenia z nią związane, 
recesja, bezrobocie, bankructwa 
fi rm, ubożenie społeczeństwa. Czy 
ten liberalny i socjalistyczny rząd 
poradzi sobie z kryzysem gospo-
darczym? Czy zdobędzie zaufanie 
społeczne? 

Łatwo nie będzie. Przed nami wie-
le miesięcy, a może i lat, bardzo 
trudnej sytuacji gospodarczej, po-
litycznej i społecznej. Kolejne wy-
bory dopiero w 2024 roku i jeszcze 
niejedno może się zdarzyć. 

Anna Janicka 
Źródła: rtl.be, gva.be,

demorgen.be

LennartBolks, 
commons.wikimedia.org

Źródła: rtl.be, gva.be,
demorgen.be

LennartBolks, 
commons.wikimedia.org
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By Witold Pikiel - Muzeum Narodowe w Kielcach, 
commons.wikimedia.org

 102 rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości 
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt pań-
stwowych. Po latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem 
wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. 

Podczas dorocznych obchodów 
11 listopada czcimy pamięć tych, 
którym zawdzięczamy własne pań-
stwo, którym udało się podnieść 
kraj z ogromnych zniszczeń I woj-
ny światowej, stworzyć warunki 
rozwoju ekonomicznego, moder-
nizacji gospodarczej i cy-
wilizacyjnej. 

W następstwie działań 
zaborców w latach 1772, 
1793 i 1795 Rzeczpospolita 
przestała istnieć na ma-
pie Europy. Jednak dla 
Narodu Polskiego wła-
sne suwerenne państwo 
było wartością najwyższą. 
Walka o niepodległość 
trwała ponad sto lat i na-
znaczona była ofi arą krwi 
przelaną w wojnach na-
poleońskich, w licznych 
zrywach niepodległościo-
wych, w powstaniu listo-
padowym i styczniowym, 
oraz na polach bitewnych 
I wojny światowej. 

Historia odzyskania 
niepodległości to w rów-
nym stopniu codzienny 
trud rodaków zamiesz-
kałych na terenach byłej 
Rzeczypospolitej, jak i na 

emigracji, podejmowany w celu 
zachowania polskości, rozwijania 
kultury i budowania polskiej my-
śli politycznej. 

Bohaterowie tamtego okresu, mi-
mo szykan, aresztowań, wywózek 
i represji ze strony zaborców, byli 
w stanie uchronić i rozwinąć naro-
dową tożsamość, a następnie prze-
kazać ją następnym pokoleniom, 
żyjącym już w odrodzonej Polsce. 

Marzenia o wolności spełniły się 
wraz z klęską wszystkich trzech 
zaborców i zakończeniem I woj-

ny światowej, w wyniku której 
Polska odzyskała niepodległość. 
Odbudowa państwowości po 123 
latach zaborów była procesem 
złożonym. 10 listopada 1918 r. po-
wrócił do Warszawy, zwolniony z 
więzienia w Magdeburgu, Józef 
Piłsudski. 

11 listopada 1918 r. podpisano 
zawieszenie broni na froncie za-
chodnim. Dekretem z tego same-
go dnia Rada Regencyjna oddała 
Józefowi Piłsudskiemu naczelne 
dowództwo nad wojskiem, a 14 
listopada 1918 r. rozwiązała się, 

przekazując całą władzę nad 
tworzącym się państwem 
Józefowi Piłsudskiemu. 

Dzień 11 listopada ustano-
wiony został uroczystym 
Świętem Niepodległości 
na mocy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1937 r. o Święcie 
Niepodległości. Święto to 
zostało zniesione po II woj-
nie światowej w 1945 r., a na-
stępnie przywrócone usta-
wą z dnia 15 lutego 1989 r. 

www.prezydent.pl



katalog firm
praca w Belgii

ogłoszenia

co-gdzie-kiedy

wiadomości

poradnik emigranta

www.niedziela.be
Portal Polaków w Belgii
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Muzyczny symbol  
niepodległości Belgii 
„Niema z Portici” (La muette de Portici), pięcioaktowa opera z muzyką Daniela Aube-
ra, librettem Eugène’a Scribe’a i Germaina Delavigne’a, opowiada o losach neapoli-
tańskich rewolucjonistów. Premiera spektaklu w brukselskim Théâtre de la Monna-
ine stała się detonatorem rewolucji, która przyniosła Belgii niepodległość. 

W roku 1815, na mocy postano-
wień Kongresu Wiedeńskiego, 
połączono katolicką Belgię i pro-
testancką Holandię w Królestwo 
Niderlandów, przy czym nikt 
Belgów o zdanie nie pytał. W no-
wopowstałym państwie, nieudol-
nie rządzonym przez Wilhelma 
I, ograniczano swobody obywa-
telskie Belgów. Niezadowolenie 
w społeczeństwie narastało i wy-
starczyła maleńka iskierka, żeby 
nastąpił wybuch. 

25 sierpnia 1830 roku w bruk-
selskim Théâtre de la Monnaine 
świętowano 59. rocznicę urodzin 
znienawidzonego przez Belgów 
Wilhelma I. Z tej okazji wystawio-
na została opera „Niema z Portici”. 
Kiedy ze sceny padły słowa mówią-
ce o miłości i wolności ojczyzny, a 
w trzecim akcie tenor zawołał „Do 
broni!”, „Do broni”, publiczność 
spontanicznie podjęła wyzwanie. 

Nie czekając na koniec przedsta-
wienia, widzowie poderwali się z 
miejsc, wyszli na ulicę i udali się 
pod siedzibę rządowej gazety „Le 
National”. Tłum – krzycząc „Precz 
z królem!”, „Śmierć Holendrom!”, 
„Niech żyje wolność!” – zaatako-
wał redakcję i pobliski komisariat 
policji. 

Następnego dnia rozruchy 
ogarnęły dzielnice robotnicze. 
Rewolucjoniści przejęli magazyny 
broni, niszczyli fabryki i maszy-
ny. Po kilku dniach lud Brukseli 
przypuścił atak na ratusz miejski 
i rozbroił gwardię mieszczańską. 

Zaatakowano i spalono domy 
wysokich rangą urzędników. 
Powstanie rozlało się na cały kraj. 

W odpowiedzi na zamieszki 
Wilhelm I wysłał do Belgii ho-
lenderską armię pod dowódz-
twem młodszego syna księcia 
Fryderyka, ale jego nieudolność 
spowodowała, że sytuacja szybko 
zmieniła się na korzyść powstań-
ców. 

26 września powstał rząd tymcza-
sowy, który w swoim pierwszym 
dekrecie zwolnił żołnierzy belgij-
skich z przysięgi wobec Wilhelma 
I. Następnego dnia armia holen-
derska wycofała się z Brukseli. 

Na początku listopada 1830 ro-
ku, ku ogromnemu zdumieniu 
ówczesnej Europy, prawie całe 
terytorium Belgii znalazło się w 
rękach powstańców. Było to nie 
do uwierzenia, albowiem armia 
holenderska miała opinię dosko-
nałego wojska. Jednak Wilhelm I 
nie wziął pod uwagę determinacji 
Belgów, i nie miał pojęcia, jak wie-
le nienawiści, gniewu, żalu i pre-
tensji nagromadziło się w Belgach 
podczas 15 lat holenderskiego pa-
nowania. 

18 listopada 1830 roku Belgowie 
ogłosili niepodległość. Dwa mie-
siące później europejskie mocar-
stwa zgodziły się uznać niepod-
ległość Belgii pod warunkiem, 
że będzie krajem neutralnym i 
pozostanie poza strefą wpływów 
każdego z nich. 

Belgowie w bardzo krótkim cza-
sie opracowali konstytucję, uwa-
żaną za jedną z najbardziej de-
mokratycznych i nowoczesnych 
w Europie. Ustawa wprowadzała 
monarchię, władzę wykonawczą 
oddawała w ręce dziedzicznego 
króla, który miał prawo mianowa-
nia rządu. Respektowała także za-
sadę równości wszystkich wobec 
prawa. 

Polski udział w 
niepodległości Belgii 
Nowe państwo belgijskie obawia-
ło się militarnej interwencji ze 
strony Holandii, która nie mogła 
się pogodzić z utratą terytorium. 
Obawiało się też Rosji, która była 
przeciwna jakimkolwiek zmianom 
politycznym w Europie. Kiedy 
w Polsce wybuchło Powstanie 
Listopadowe, szanse Belgów na 
utrzymanie niepodległego pań-
stwa znacznie się zwiększyły, a 
Polacy stali się ich naturalnymi 
sojusznikami. 

Zarówno prasa belgijska, jak i 
zwykli obywatele, uważnie śle-
dzili przebieg walk kibicując 
Polakom. Ze smutkiem reagowali 
na okrucieństwa wojsk carskich, 
z radością przyjmowali nawet 
najdrobniejsze sukcesy polskich 
powstańców. Jednak walczący w 
osamotnieniu Polacy, w starciu 
z potężną Rosją, skazani byli na 
porażkę. 

Po klęsce powstania listopadowe-
go, w obawie przed represjami, 
nastąpiła w Polsce masowa emi-
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Pocztówka przedstawiająca secenę z opery „Niema z Portici” Daniela François Esprit Aubera, voxeurop.eu

gracja na Zachód. Wielu Polaków 
schroniło się na terenie Belgii. 
Polscy żołnierze, dołączając do ar-
mii belgijskiej, składali przysięgę 
na wierność królowi Leopoldowi 
I, ale zachowywali swoje stopnie 
z polskiego wojska. 

W armii belgijskiej służyli za-
równo polscy oficerowie, jak i 
szeregowi żołnierze. Powstał na-
wet projekt stworzenia polskiego 
legionu, jednak francuski król 
Ludwik Filip nie wydał zgody na 
rekrutację do armii belgijskiej 
Polaków przebywających na tere-
nie Francji. Sprzeciwiły się temu 
także Prusy, Austria i Rosja. 

4 lipca 1839 r. król Leopold I mia-
nował gen. Jana Skrzyneckiego 
belgijskim wodzem naczelnym. W 
odpowiedzi na ten awans Rosja i 
jej sprzymierzeńcy zawiesili sto-
sunki dyplomatyczne z Belgią. 

Ostatecznie polski generał sta-
nowiska nie otrzymał, a stosunki 
belgijsko-rosyjskie zostały unor-
mowane dopiero w 1853 r., po za-
kończeniu służby wojskowej przez 
Polaków. 

Sierpniowy wieczór 1830 roku 
uczynił z opery „Niema z Portici” 
symbol belgijskiej niepodległości 
i stał się – niestety nie na długo 
– symbolem belgijskiej jedności. 

Oczywiście nie tylko spektakl 
operowy doprowadził do wybu-
chu rewolucji. Przyczyniły się do 
tego także czynniki ekonomiczne 
i polityczne, ale faktem jest, że za-
wołanie ze sceny „Do broni!”, „Do 
broni!”, urosło do rangi symbolu. 

„Niema z Portici” była wystawia-
na w Brukseli w 1930 roku dla 
uczczenia setnej rocznicy powsta-
nia niepodległego państwa belgij-
skiego, oraz po wrześniu 1944 ro-
ku z okazji wyzwolenia Brukseli 
spod niemieckiej okupacji. 
I więcej tej opery w Brukseli nie 
usłyszano. 

W 1980 roku spektakl, zapowia-
dany z okazji sto pięćdziesiątej 
rocznicy powstania kraju, został 
w ostatniej chwili odwołany, po-
nieważ flamandzcy ekstremiści 
ogłosili, że będą zakłócać jego 
przebieg. I oświadczyli, że nie chcą 
jedności Belgii. 

Teraz, żeby operę zobaczyć, trzeba 
pojechać do Paryża, bo w Brukseli 
spektakl mógłby zostać uznany 
jako opowiedzenie się za jedno-
ścią kraju, gdy jedności nie ma. 
Zaczęłyby się dyskusje, czy Belgia 
jako kraj ma sens, czy nie lepiej, 
żeby Flandria i Walonia funkcjo-
nowały osobno. 

Wzajemna niechęć i nieufność 
partii flamandzkich i walońskich 
jest tak silna, że mogłaby się stać 
politycznym punktem zapalnym. 

Dyskusje na temat wystawienia 
opery w Belgii ciągną się od dłuż-
szego czasu. Jeden z internautów 
tak ją podsumował: „Jeśli rezygnu-
jemy z wystawienia opery, która 
doprowadziła do narodzin nasze-
go kraju, ze strachu przed wywoła-
niem gniewu tych, którzy pragną 
zniknięcia Belgii, wniosek z tego 
jest jeden: tego kraju już nie ma”. 

Anna Janicka 

Źródła: 
msz.gov.pl, 

voxeurop.eu 
„Belgia” – Józef Łaptoś
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Grzywna 
administracyjna GAS 
za drobne przekroczenie 
prędkości 
Miasta i gminy będą wkrótce 
mogły nakładać grzywny GAS 
za przekroczenie prędkości w 
miejscach, w których obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 30 lub 
50 kilometrów na godzinę. Środek 
ten został zatwierdzony przez par-
lament fl amandzki. 

Egzekwowanie drobnych wykro-
czeń drogowych w strefach 30 i 50 
stanowi problem. Dlatego też rząd 
fl amandzki chce dać władzom lo-
kalnym możliwość nakładania 
kar. Grzywny administracyjne 
GAS powinny nie tylko zapew-
nić większe środki finansowe 
władzom lokalnym, ale także za-
pewnić pieszym większe bezpie-
czeństwo. 

gva.be 

Jeśli pacjent odmówi 
kwarantanny, 
lekarz może złamać 
tajemnicę lekarską 
Taką opinię wydał Belgijski 
Krajowy Zarząd Stowarzyszenia 
Lekarzy. Jeśli pacjent stanowiący 

zagrożenie dla zdro-
wia publicznego 
odmówi poddania 
się obowiązkowej 
kwarantannie, 
lekarz może zła-
mać tajemnicę 

zawodową. 
Chodzi o 
sytuację, 
kiedy pa-
cjent może 
być zara-

żony koro-
nawirusem 

lub może być 
narażony na 

zakażenie i odmawia poddania 
się badaniu lub/i poddania się 
obowiązkowej kwarantannie. 

Osoby, które mogły zarazić się 
COVID-19, muszą przejść testy. Ale 
mają również prawo odmówić wy-
konania testu. W takich przypad-
kach lekarz może przekazać dane 
dotyczące zdrowia potencjalnie 
zakażonego pacjenta do bazy da-
nych w Sciensano. Jednak odmo-
wa wykonania testu nie uprawnia 
lekarza do naruszenia tajemnicy 
zawodowej. 

Inaczej jest w przypadku kwaran-
tanny. Jeżeli pacjent odmawia pod-
dania się kwarantannie „lekarz 
musi wskazać pacjentowi zagro-
żenie dla zdrowia publicznego i 
jego indywidualną odpowiedzial-
ność wobec społeczeństwa”. Musi 
również poinformować pacjenta, 
że jeśli nie zastosuje się do tego 
środka, może to zostać zgłoszone 
odpowiednim władzom. 

standaard.be 

Więcej zgonów z 
powodu szkodliwych 
substancji w powietrzu 
Flamandzka Agencja Środowiska 
szacuje, że każdego roku od 6500 
do 6800 mieszkańców Flandrii 
umiera przedwcześnie z powodu 
nadmiernego stężenia w powie-
trzu szkodliwych substancji. 

W przypadku trzech substancji 
najbardziej szkodliwych dla zdro-
wia, a mianowicie pyłu zawieszo-
nego, dwutlenku azotu (NO2) i 
ozonu, Flandria wciąż przekracza 
wartości zalecane przez Światową 
Organizację Zdrowia. W przy-
padku ozonu i dwutlenku azotu 
Flandria nie spełnia również do-
puszczalnych norm europejskich. 

hln.be 

Afera maseczkowa 
Wraca sprawa zniszczenia 63 mi-
lionów maseczek. Według gazety 
„De Morgen” za ich zniszczenie 
powinna odpowiedzieć była mi-
nister zdrowia Maggie De Block 
(Open Vld). 

W czasie wybuchu koronawirusa 
Belgia borykała się z ogromnym 
brakiem maseczek. Nie było ma-
seczek dla personelu w domach 
opieki i w szpitalach. Ich niedobór 
być może przyczynił się do tak du-
żej liczby ofi ar śmiertelnych. 

Jeszcze kilka lat temu Belgia po-
siadała 63 miliony masek typu 
FFP2, przechowywanych w dwóch 
hangarach na terenie koszar w 
Naumur. Zapasy te zostały zgro-
madzone po epidemiach SARS 
oraz świńskiej grypy, w latach 
2009-2014. A następnie zniszczo-
ne. Ostatnie spalono pod koniec 
2018 r. 

Ówczesna minister zdrowia twier-
dzi, że maseczki były „źle prze-
chowywane”, było ich tylko sześć 
milionów, i były już dawno prze-
terminowane. Z kolei eksperci po 
przebadaniu pozostałości zapasów 
maseczek stwierdzili, że „spełniają 
wymagania stawiane przez rząd i 
nadawałyby się do użycia”. 

Według niektórych ekspertów 
część tych masek wciąż nadawała 
się do użytku, ponieważ ich data 
ważności mijała dopiero po czte-
rech do sześciu latach od chwili 
produkcji. Tymczasem maski 
przechowywane na 1200 paletach 
w dziesiątkach tysięcy pudełek, 
poszły z dymem, bez sprawdzenia 
czy nadal są dobre i czy mogą być 
przydatne. Zapasu nie uzupełnio-
no, zniszczone maseczki nie zosta-
ły zastąpione nowymi. 

zagrożenie dla zdro-
wia publicznego 
odmówi poddania 
się obowiązkowej 
kwarantannie, 
lekarz może zła-
mać tajemnicę 

zawodową. 
Chodzi o 
sytuację, 
kiedy pa-
cjent może 
być zara-

żony koro-
nawirusem 

lub może być 
narażony na 



Carnotstraat 104, 2060 Antwerpia

PSS u Rudej
Polski Sklep Spożywczy

www.facebook.com/pssurudej

Prze
dłuża

my Wakacje!!!

l	 dostawa swieżych warzyw
2 razyw tygodniu

l	 świeże wyroby garmażeryjne
l	 szeroki asortyment chemii
	 gospodarczej i kosmetyków
l	 wędlinywiejskie
z Podkarpacia i Podlasia

l	 kącik zielarski
l	 program lojalnościowy
- zbieraj pieczątki i skorzystaj

	 	 z 20% rabatu

Sklep czynny codziennie od 900 do 2000

Carnotstraat 104, 2060 Antwerpia

PSS u Rudej
Polski Sklep Spożywczy

www.facebook.com/pssurudej

Prze
dłuża

my Wakacje!!!

Carnotstraat 104, 2060 Antwerpia
l	 dostawa swieżych warzyw
2 razyw tygodniu

l	 świeże wyroby garmażeryjne
l	 szeroki asortyment chemii
	 gospodarczej i kosmetyków
l	 wędlinywiejskie
z Podkarpacia i Podlasia

l	 kącik zielarski
l	 program lojalnościowy
- zbieraj pieczątki i skorzystaj

	 	 z 20% rabatu
- zbieraj pieczątki i skorzystaj

	 	 z 20% rabatu

Sklep czynny codziennie od 900 do 2000

Carnotstraat 104, 2060 Antwerpia

PSS u Rudej
Polski Sklep Spożywczy

www.facebook.com/pssurudej

Prze
dłuża

my Wakacje!!!

l	 dostawa swieżych warzyw
2 razyw tygodniu

l	 świeże wyroby garmażeryjne
l	 szeroki asortyment chemii
	 gospodarczej i kosmetyków
l	 wędlinywiejskie
z Podkarpacia i Podlasia

l	 kącik zielarski
l	 program lojalnościowy
- zbieraj pieczątki i skorzystaj

	 	 z 20% rabatu

Sklep czynny codziennie od 900 do 2000



12 Antwerpia po polsku                                                                                                                listopad 2020

Kiedy pandemia koronawirusa 
dotarła do Belgii, nie było niemal 
żadnych masek – dla obywateli, 
dla policji, dla domów opieki spo-
łecznej i niemal zero dla szpitali. 
Maseczki zostały zniszczone, cho-
ciaż przynajmniej część z nich mo-
głaby być używana. 

demorgen.be 

Ponad połowa ludzi z 
niskim wyksztalceniem 
bez pracy 
Osoby bez dyplomu ukończenia 
szkoły średniej radzą sobie na 
belgijskim rynku pracy gorzej 
niż w sąsiednich krajach – wyni-
ka z analizy przeprowadzonej na 
zlecenie Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

W 2018 r. jedynie 47% mieszkań-
ców Belgii z niskim wykształce-
niem miało pracę. We Francji 
odsetek ten wynosił 52%, w 
Niemczech 61%, a w Holandii 63%. 

Niepokojący jest jeszcze jeden 
trend. W Belgii liczba zatrudnio-
nych osób z niskim wykształ-
ceniem spada, a we Francji, w 
Niemczech i w Holandii wzrasta. 
Jeśli trendy te się utrzymają, to w 
2030 r. w Belgii pracę będzie miało 
jedynie 40% mieszkańców, którzy 
nie posiadają dyplomu ukończe-
nia szkoły średniej. 

Analiza OECD opiera się o dane z 
2018 r. i z lat wcześniejszych. Nie 
uwzględnia więc skutków pande-
mii koronawirusa. Według eksper-
tów recesja wywołana pandemią 
i obostrzeniami jeszcze bardziej 
utrudni niewykwalifikowanym 
pracownikom szukanie zatrud-
nienia w Belgii. 
Organizacja Współpracy Gos-
podarczej i Rozwoju (OECD) zrze-
sza 37 demokratycznych i wyso-
ko rozwiniętych państw z całego 
świata. Belgia należy do OECD od 
chwili założenia tej organizacji w 

1961 r. Polska została członkiem 
OECD w 1996 r. 

niedziela.be 

Belgia kokainową 
bramą Europy 
Kokaina jest bardziej niż kiedykol-
wiek dostępna w UE. W 2018 ro-
ku przechwycono rekordową ilość 
181 ton, o 40 ton więcej niż w po-
przednim rekordowym roku 2017 
– podaje Europejskie Centrum 
Monitorowania Narkotyków i 
Narkomanii (EMCDDA). 

Belgia (53 tony), Hiszpania (48 ton) 
i Niderlandy (40 ton) odpowiada-
ją za 78% szacowanej na 181 ton 
kokainy, skonfiskowanej w UE w 
2018 r. 
Coraz więcej tego narkotyku 
przepływa przez belgijskie porty. 
W ostatnich latach to Antwerpia 
stała się nieformalną kokainową 
„stolicą” starego kontynentu. W 
dodatku przestępcy z roku na rok 
działają na coraz większą skalę. 

Belgia, na czele z portem w 
Antwerpii, stała się europejskim 
kokainowym rajem dla przestęp-
ców. „Kierunek belgijski” jest 
wspierany przez silne grupy prze-
stępcze. 

Ceny kokainy utrzymują się na 
niezmiennym poziomie, ale jej 
czystość jest obecnie w Europie 
najwyższa od ponad dziesięciu lat. 
Potwierdzają to badacze z 
Uniwersytetu w Antwerpii, wska-
zujący, że obecnie dostarczane do 
Belgii porcje kokainy wyróżniają 
się wysokim poziomem działania 
aktywnych składników. Tym sa-
mym siła dostarczanej przez prze-
mytników kokainy gwałtownie 
wzrosła, prowadząc do szybszego 
uzależnienia osób ją zażywających. 

W samej tylko Antwerpii, zgodnie 
z badaniami, gwałtownie wzrósł 
odsetek osób zażywających ko-

kainę. Tym samym to belgijskie 
portowe miasto jest nie tylko 
miejscem przerzutu dużych partii 
narkotyków, ale stało się de facto 
kokainową „stolicą” Europy. 

demorgen.be, infosecurity24.pl 

Leuven Europejską 
Stolicą Innowacji 2020  
Komisja Europejska ogłosiła, 
że tegoroczną Europejską Stolicą 
Innowacji (iCapital) zostało 
Leuven, które najlepiej wykorzy-
stuje innowacje w celu poprawy ja-
kości życia swoich mieszkańców. 
Szczęśliwy zwycięzca otrzyma 1 
milion euro na realizację nowa-
torskich projektów. 

Konkurs – znany również jako iCa-
pital – jest nagrodą dla miast i bur-
mistrzów, którzy zbudowali najbar-
dziej integracyjne i dynamiczne 
ekosystemy innowacji, z korzyścią 
dla obywateli i biznesu. 

Jury złożone z ekspertów doceni-
ło doskonałe koncepcje innowacji 
Leuven, a także procesy i mode-
le zarządzania, które pozwalają 
na  wdrażanie nowatorskich po-
mysłów w życie. 

Ambicją Leuven jest zostanie jed-
nym z europejskich laboratoriów 
przyszłości. Miasto może się po-
szczycić jednym z najlepiej ocenia-
nych uniwersytetów na świecie. 
Jest też znanym ośrodkiem nauko-
wo-technologicznym, który łączy 
mieszkańców, urzędników, bada-
czy i przedsiębiorców, aby wspól-
nie opracowywać i wdrażać inno-
wacyjne rozwiązania dla wyzwań 
współczesnego świata. 

wprost.pl 

Szczepionki przeciwko 
koronawirusowi mają 
pojawić się w marcu 
Belgia powinna spodziewać się 
pierwszej szczepionki przeciwko 
koronawirusowi w marcu 2021 ro-
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ku – informuje ministerstwo zdro-
wia. Najpierw szczepionka trafi do 
personelu medycznego i pacjen-
tów szczególnie wrażliwych. 

Do tych wrażliwych pacjentów 
należą osoby powyżej 65 roku ży-
cia, które mogą mieć podstawowe 
schorzenia, takie jak cukrzyca, oty-
łość, nadciśnienie i niewydolność 
serca, oraz osoby w wieku od 45 do 
65 lat z tymi samymi problemami. 

Jak podaje agencja prasowa Belga 
News, w marcu i kwietniu ma zo-
stać dostarczonych pierwszych 
1500 000 dawek szczepionki. 

niedziela.be 

Autobusy De Lijn  
i taśma klejąca 
Reflektory, lusterka czy inne części 
mocowane za pomocą taśmy kleją-
cej, to codzienność w autobusach 
De Lijn w Antwerpii. Przestarzały 
sprzęt, brak wykwalifikowanych 
mechaników i niedobór części 
zamiennych, to bieżące problemy 
antwerpskich kierowców. 

„Szacuję, że połowa autobusów w 
zajezdni Zurenborg jest niespraw-
na” – mówi długoletni kierowca 
autobusu. „Te często drobne uster-
ki kumulują się. Bez lusterek 
czy kierunkowskazu nie można 
jeździć, ale czasami się zdarza, 
że trzeba, bo inaczej autobus nie 
wyjechałby z zajezdni”. 

Inny kierowca dodaje: „wyciek 
oleju, uszkodzenia karoserii, polu-
zowane lusterka, problemy z chło-
dzeniem silnika, ogrzewaniem lub 

klimatyzacją. W wielu autobusach 
problemem jest wjechanie pod gó-
rę lub płynne zjechanie ze skrzy-
żowania”. 

W oczekiwaniu na nowe auto-
busy elektryczne w komunikacji 
miejskiej używane są przestarza-
łe pojazdy z ponad milionem ki-
lometrów na liczniku. Aby unik-
nąć grzywien LEZ w centrum 
Antwerpii, De Lijn zastosował 
sztuczkę. Część autobusów jest 
oficjalnie zarejestrowana jako po-
jazdy dla niepełnosprawnych. 

De Lijn tłumaczy, że rok 2019 był 
bardzo trudny ze względu na reor-
ganizację, która rozpoczęła się rok 
wcześniej, ale opracowano plan 
rozwiązania problemów. 

hln.be 

Opracowała: 
Karolina Morawska
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Miejsce na twoją 
reklamę
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Projekt „Polska książka”
1 października w bibliotece Couwelaar na Deurne ruszył projekt „Polska książka”. 
Po prawie dwóch latach pukania w często zamknięte drzwi, przekonywania ludzi 
sceptycznie nastawionych do tego projektu, setek telefonów i maili, spotkań, rozmów 
i poszukiwania lokalu, udało się stworzyć pierwszy biblioteczny oddział z polskimi 
książkami na terenie Antwerpii. 

Przekonywałam władze miasta i 
dzielnicy Deurne, że my Polacy 
kochamy czytać książki, że są one 
częścią naszego dziedzictwa i że 
bardzo ważne jest, byśmy mieli 
dostęp do polskiej literatury. 

Nie ukrywam, że dla mnie oso-
biście jest to miejsce, którego za-
wsze bardzo mi brakowało. I tak 
jak obiecywałam swoim wybor-
com (i nie tylko), dążę do tego, 
byśmy jako Polonia w Antwerpii 
byli zauważeni i docenieni. 

W chwili obecnej zbiór zawiera 
nieco ponad 300 książek. Jest to 
kolekcja złożona z różnych ga-
tunków; od literatury współcze-
snej, poprzez poezję, klasykę, po 
bestsellery. Z pewnością każdy 
znajdzie coś dla siebie. Wszystkie 
książki zakupiło dla nas miasto 
Antwerpia i jest to ogromny suk-
ces, z którego jestem dumna. 

„Polska książka” to projekt prób-
ny, którego głównym założeniem 
jest stworzenie kilku oddziałów 
bibliotecznych z polskimi książ-
kami w całej Antwerpii i wymia-
nie tytułów między bibliotekami 
publicznymi.
 Jeżeli projekt będzie cieszył się 
powodzeniem, kolekcja będzie 
stopniowo powiększana. To od 
nas – Polonii – zależy, jak się po-
toczą dalsze losy „Polskiej książ-
ki”. Dostaliśmy ogromną szansę 
i warto ją wykorzystać. Dlatego 
wszystkich bardzo serdecznie za-
praszam i zachęcam do wypoży-
czania książek. 

Wystarczy założyć A-kaart w bi-
bliotece (osobiście lub online). 
Koszt to 9,50€ dla dorosłych. Dzieci 
i młodzież do lat 18 oraz seniorzy 
– gratis. Z A-kaart przez cały rok 
możemy wypożyczać książki bez 
ograniczeń. 

Posiadanie A-kaart to również 
wiele innych korzyści. Między 
innymi zniżki na baseny, muzea, 
centra kultury i różne zajęcia orga-
nizowane przez miasto dla dzieci i 
młodzieży. Naprawdę warto! 

Niestety coronawirus trochę po-
krzyżował nasze plany i nie mo-
gliśmy zorganizować wielkiego 
otwarcia, ale wszystko jest do nad-
robienia w niedalekiej przyszłości. 
Zdradzić jedynie mogę, że przygo-
towuję dwa spotkania autorskie z 
młodymi i niezwykłym pisarkami. 
Będą to z pewnością niezwykle cie-
kawe wydarzenia. Wachlarz moż-
liwości i pomysłów jest ogrom-
ny. Ale na obecną chwilę musimy 
jeszcze trochę poczekać. 

Korzystając z okazji chciałabym 
ogromnie podziękować Markowi 
Bogaerts, głównemu koordyna-
torowi Biblioteki Publicznej w 
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Antwerpii, który uwierzył w mój 
projekt i w Polonię w Antwerpii. 
Prawie półtora roku poświęcił 
na to, byśmy mieli swoją, może 
niewielką, ale polską kolekcję w 
bibliotece. 

Gorąco zapraszam Polaków w 
Antwerpii do biblioteki i wypoży-
czania książek. Możemy być twór-
cami czegoś naprawdę pięknego. 
To od nas zależy powodzenie tego 
projektu. 

Adres: 
Te Couwelaar 120,  
2100 Deurne 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek – zamknięte 
Wtorek 10.00 – 20.00
Środa 10.00 – 20.00
Czwartek 10.00 – 20.00 
Piątek 10.00 – 17.00
Sobota 10.00 – 17.00
Niedziela – zamknięte 

Interesujesz się klasyką, czy wolisz dzieła współczesne? 
Wolisz thrillery od powieści? A może poezja? Biblioteka 
Couwelaar startuje od 1 października 2020 r. z polską 
kolekcją wymienną.

Więcej informacji
Meer informatie

Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

bib.couwelaar@antwerpen.be
Facebook: BibliotheekCouwelaar
Instagram: bib_couwelaar

Literatura
polska Poolse

literatuur

bib
couwelaar

Interesse in klassiekers, of heb je een voorkeur voor actuele werken? Liever thrillers 
dan romans? Of toch maar poëzie? Bib Couwelaar start vanaf 1 oktober 2020 met 
een Poolse wisselcollectie literatuur.

01  10
2020

z vanaf

Interesujesz się klasyką, czy wolisz dzieła 
współczesne? Wolisz thrillery od powieści? 

A może poezja? 

Biblioteka Couwelaar

Więcej informacji:
Bibliotheek Couwelaar

Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

bib.couwelaar@antwerpen.be 
Facebook: BibliotheekCouwelaar 

Instagram: bib_couwelaar

Czekam również na Państwa sugestie i propozycje dotyczą-
ce tytułów, autorów i gatunków, które powinny się znaleźć 
w polskiej bibliotece. Chcemy poszerzyć kolekcję, by była 
spełnieniem oczekiwań polskiej społeczności w Antwerpii. 
Wszystkie sugestie proszę kierować na adres e-mail malgo-
rzata.zgnilec@antwerpen.be 

Gorąco zapraszam, 
Małgorzata Zgnilec – radna

dzielnicy Deurne 
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Historie ukryte  
w belgijskich zamkach 
Belgia słynie z malowniczych krajobrazów, przepięknej architektury, wspaniałego 
malarstwa, czekolady, frytek, piwa i… zamków. O malowniczo położonych francu-
skich zamkach nad Loarą słyszał każdy, ale mało kto wie, że to w Belgii – niewielkim 
kraju położonym w sercu Europy – przypada najwięcej na świecie zamków na kilo-
metr kwadratowy. 

Zapraszam do odwiedzenia najbardziej znanych w Belgii zamków, pełnych wyjątko-
wych historii. 

Château de Seneffe 
Seneffe to miejscowość i gmina 
w  Belgii,  w prowincji  Hainaut, 
45 kilometrów od Brukseli. W re-
gionie Seneffe znajduje się wiele 
zamków, jednak większość z nich 
jest własnością prywatną i tylko 
niektóre są dostępne dla zwiedza-
jących. 

Jednym z najbardziej znanych i 
otwartym dla turystów obiektem 
jest wspaniale odrestaurowany za-
mek Seneffe, neoklasycystyczny 
budynek z XVIII wieku, obecnie 
Muzeum Złotnictwa Wspólnoty 
Francuskiej w Belgii. 

Trochę historii 
Zamek został wzniesiony na po-
lecenie Juliena Depestre, fabry-
kanta, bankiera i przedsiębiorcy. 
Hrabia Seneffe i Turnhout szukał 
dla swojej rodziny odpowiedniej 
wiejskiej rezydencji. Jako osoba 
bogata i wpływowa Depestre mu-
siał mieć posiadłość odpowiednią 
do swojej pozycji społecznej. Gdy 
takowej nie znalazł, wybudował 
sobie zamek. 

Posiadłość zaprojektowana 
przez architekta Laurenta-Benoît 
Deweza, powstała w latach 1763-
1768. Po śmierci Juliena w 1774 r. 
jego żona Isabelle Cogels (córka 
bankiera z Antwerpii) i syn Joseph 
Depestre zdecydowali się na zało-
żenie ogrodu, który do dziś jest 

jedną z najbardziej popularnych 
turystycznych atrakcji w regionie. 

Zamek był w rękach rodziny 
Depestre do początków XIX wieku. 
W czasie II wojny światowej służył 
jako lokalna siedziba i rezydencja 
generała Von Falkenhausen, na-
miestnika okupowanej przez hitle-
rowców Belgii. Obecnie posiadłość 
należy do Wspólnoty Francuskiej 
w Belgii. 

Zwiedzanie 
Na zamkowy dziedziniec, wypeł-
niony rzeźbami, prowadzi cienista 
brukowana aleja, na której końcu 
znajduje się przepiękna brama z 
kutego żelaza, spoczywająca na 
dwóch cokołach z wyrzeźbionymi 
lwami. 

Neoklasycystyczną fasadę z nie-
bieskiego wapienia zdobią dwie 
jońskie kolumny z antycznymi 
posągami i antycznymi rzeźbami. 

We wnętrzu zamku zachwycają 
intarsjowane parkiety z różnych 
gatunków drewna, bogato złoco-
ne sufity, przepiękne kryształowe 
żyrandole, kolekcja przedmiotów 
przywiezionych z dalekich podró-
ży: jak tkaniny, chińskie wazony, 
a także wyjątkowe wyroby jubiler-
skie. 

Zwiedzający mogą obejrzeć zam-
kowe komnaty, prywatne pokoje, 

garderoby, służbowe korytarze, 
jadalnię czy piękną łazienkę z 
marmurową wanną. 

W zamku Seneffe jest też polski 
akcent. W garderobie, która pre-
zentuje oryginalne XVIII-wieczne 
ubiory elegantek, jest piękna 
wieczorowa suknia w komplecie 
z płaszczem w niebiesko-złotej to-
nacji. 

Muzeum złotnictwa 
W zamku znajduje się Muzeum 
Złotnictwa. Podziwiać można 
jedną z najpiękniejszych kolekcji 
sreber w Europie, wyjątkowy dar 
brukselskiego kolekcjonera, pro-
fesora Claude´a Allemagne i jego 
żony Juliette Rémy. 

W muzeum zebrano ponad 500 
obiektów z kolekcji złotniczej, ta-
kich jak: dzbanki na wodę, umy-
walki, pudełka na tytoń, tabakie-
ry, dzbanki do kawy, czekolady 
i herbaty, wazy, kubki do picia, 
świeczniki, żyrandole, kandelabry 
czy przedmioty religijne. 

Wspólnota Francuska przez wiele 
lat skupowała wyjątkowe przed-
mioty w celu uzupełnienia kolek-
cji. Były to przede wszystkim wyro-
by jubilerskie wykonane w Belgii, 
ale również we Francji i w Anglii, 
przy czym kupowane wyroby za-
wsze miały unikatową wartość. 
Dzięki darowiznom i zakupom 
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jest to dziś jedna z naj-
ważniejszych kolekcji 
srebra i złota w Belgii. 

Pałacowy park
W skład posiadłości 
Seneffe, oprócz zamku 
wchodzą: oranżeria, 
ptaszarnia i ogrody 
położone w  parku o 
powierzchni 22 hekta-
rów, zaprojektowanym 
częściowo w stylu fran-
cuskim, a częściowo w 
stylu angielskim. 

Jedną z atrakcji jest du-
ży centralnie położony 
staw i małe jezioro z ro-
mantyczną wyspą, do 
której prowadzi most z 
kutego żelaza. 

Klimat zamkowe-
go parku jest niepowtarzalny. 
Zwiedzających zaprasza pta-
szarnia w kształcie ośmiokąta, 
czy „ogród z trzema tarasami”. 
Zadbane żywopłoty wraz z sadzaw-
kami tworzą przepiękne widoki. 

W zamkowych ogrodach mieści 
się budynek teatru i oranżeria. 
Mały teatr (Petit-Theatre) to wspa-
niały przykład architektury neo-
-palladiańskiej drugiej połowy 
XVIII wieku. Jest miejscem kon-
certów, przedstawień i wystaw. 

Oranżeria, niegdyś przeznaczo-
na dla drzew pomarańczowych, 
które latem zdobiły dziedziniec i 
bezpośrednie otoczenie zamku, 
zachwyca wychodzącymi na po-
łudnie łukowatymi oknami. 

Obecnie służy jako sala koncer-
tów, seminariów, konferencji, 
przyjęć i wystaw sztuki. 

Zamek Seneffe otwiera swoje po-
dwoje dla wielu wydarzeń, od tych 
najbardziej tradycyjnych, po te 

najbardziej współczesne, a nawet 
awangardowe. To miejsce spotkań 
wszystkich form sztuki i stylów. 

Ciekawostki 
W odległości około 20 km od zam-
ku znajduje się historyczny Kanał 
Centralny, jeden z wielu kanałów 
które łączą rzekę Mozę ze Scheldą. 

Ten konkretny kanał łączy sztucz-
ne jezioro Grand Large przy Mons 
z kanałem Charleroi – Bruksela w 
okolicach Seneffe. Łączna długość 
tego kanału wynosi 20,9 km. 

Niezwykłe jest, że na tej odległości 
różnica poziomów wynosi ponad 
96 metrów. Żeby poradzić sobie z 
takimi różnicami, konstruktorzy 
na przełomie XIX i XX wieku zbu-
dowali 3 śluzy i 4 windy hydrau-
liczne. 

Seneffe Festival 
To wyjątkowa muzyczna impre-
za, organizowana w wyjątkowym 
miejscu. Wszystkie koncerty od-
bywają się na zamku, gdzie od lat 

gromadzą się fani muzyki popo-
wej, rockowej i electro. 

Pierwsza edycja odbyła się w 2009 
roku, gromadząc kilkutysięczną 
publiczność. Seneffe Festival to 
jeden z najlepszych festiwali w 
Belgii, cieszący się coraz więk-
szym uznaniem również wśród 
europejskich miłośników muzycz-
nych imprez. 

Seneffe Festival łączy pokolenia. 
Organizowany jest przy wsparciu 
gminy Seneffe i lokalnych stowa-
rzyszeń oraz szerokiego grona wo-
lontariuszy. Jego główną ideą jest 
promowanie młodych belgijskich 
artystów. 

Agnieszka Buniowska 

Źródła: 

poznaj-swiat.pl,  
seneffe.be,  

steemit.com,  
globtroter.pl

Ilustracja: Julia Stępień, studentka grafiki
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Bruksela – wskazówki  
dla zwiedzających 

Bruksela to wspaniałe miasto, które można poznawać i odkrywać całymi miesiącami 
a nawet latami, ale nie każdy ma takie możliwości, by spędzić tu tak dużo czasu. 

Wiele osób spędza tu kilka tygo-
dni albo miesięcy, bo uczestniczą 
w różnych programach między-
narodowych, odbywają staż albo 
dostali pracę na czas określony w 
jednej z wielu organizacji między-
narodowych. 

Jest wiele możliwości, bo to w 
Brukseli znajdują się siedziby 
lub przedstawicielstwa wielu or-
ganizacji międzynarodowych, jak 
Rada Europy (Council of Europe), 
NATO – Organizacja Traktatu 
Północnoatlantyckiego  (North 
Atlantic Treaty Organization), 
Eurocontrol  – Europejska 
Organizacja ds. Bezpieczeństwa 

Żeglugi Powietrznej (European 
Organisation for the Safety of Air 
Navigation), Unii Europejskiej i jej 
instytucji, organów oraz agencji. 

To wszystko sprawia, że Bruksela 
jest miastem kosmopolitycznym, 
nowoczesnym i dynamicznym, ale 
też zróżnicowanym. 

W Brukseli jest wiele wspaniałych 
zabytków, ciekawych muzeów, do-
brych restauracji, klimatycznych 
kawiarń i innych atrakcji dla tu-
rystów. Każda dzielnica Brukseli 
jest ciekawa i zachwyca: czy to 
historyczne centrum, dzielnica 
europejska czy przedmieścia. 

W internecie 
można znaleźć 
chyba już setki 
wpisów z poby-
tu w Brukseli, 
z poradami 
gdzie spać, co 
i gdzie zjeść 
oraz co ko-
niecznie trze-
ba zobaczyć, 
które miejsca 
i muzea trzeba 

odwiedzić. Ale jeśli nie masz pla-
nu zwiedzania, to się nie przej-
muj, i tak zwyczajnie pospaceruj 
po mieście, bo w każdej dzielnicy 
znajdziesz ciekawe uliczki, place, 
kamienice i podwórka. Miejsca 
urocze i tajemnicze. 

W tym artykule nie znajdziesz listy 
top 10 miejsc atrakcyjnych tury-
stycznie, ważnych i ciekawych, ale 
podpowiem Ci, jak przygotować 
się do samodzielnego zwiedzania. 
A jest to bardzo proste. 

Mapa – uważam, że warto ją mieć 
i najlepiej w tym celu udać się do 
informacji turystycznej, bo tam do-
staniesz aktualną mapę miasta. Te 
mapy mają tę zaletę, że z reguły są 
na nich zaznaczone najważniejsze 
zabytki i ciekawe miejsca. Warto 
też zaopatrzyć się w mapę – sche-
mat komunikacji miejskiej albo 
chociaż mapę metra w Brukseli, 
na której są zaznaczone najważ-
niejsze stacje, bo to znacznie uła-
twi zwiedzanie miasta. Tak, wiem, 
że dla wielu osób mapa papierowa 
to przeżytek, bo wystarczy ta w te-
lefonie, ale ja należę to tych, którzy 
korzystają z tradycyjnych map. 
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Bilet – jeśli zamierzasz korzystać 
z komunikacji miejskiej. Możesz 
kupić bilet, który jest ważny 24, 
48 lub 72 godziny, albo inny abo-
namentowy, a szczegóły – czyli ro-
dzaje i ceny biletów – znajdziesz 
na tej stronie: 
https://www.delijn.be/en/vervoer-
bewijzen/tickets/jump.html?ver-
taling=true 

Okulary przeciwsłoneczne i para-
solka (chyba że masz kurtkę prze-
ciwdeszczową) – te rzeczy zawsze 
miej przy sobie, bo w Brukseli ra-
no może być deszczowo a w połu-
dnie słonecznie albo odwrotnie. 
Potwierdzi to każdy, kto spędził 
kilka dni w tym mieście. 

Maseczka ochronna, bo w wie-
lu miejscach należy ją nosić. 
Przepisy w tym zakresie szybko 
się zmieniają, a w dodatku tu w 
Belgii władze poszczególnych 

prowincji mogą wprowadzić do-
datkowe własne przepisy, dlatego 
poniżej podaję link do ofi cjalnej 
strony, a tam informacje są regu-
larnie aktualizowane. Sprawdź so-
bie, bo po co płacić mandat, lepiej 
te pieniądze wydać na coś innego. 

Strona z informacjami dla tury-
stów: https://www.brussels.be/
tourism i strona na której są in-
formacje o aktualnych zasadach i 
ograniczeniach w związku z koro-

nawirusem https://www.brussels.
be/coronavirus 

Dobry humor to podstawa, zwłasz-
cza teraz, bo obostrzenia, które 
zostały wprowadzone w związku 
z koronawirusem i ciągle są zmie-
niane, sprawiają, że jest mniej mi-
ło i sporo jest utrudnień podczas 
zwiedzania (ograniczona liczba 
osób, rezerwacje online itp.), ale i 
tak zachęcam Cię do spaceru po 
Brukseli. Warto. 

Bruksela, 21 października 2020 r.
Belgijska Polonia 

i Polacy mieszkający 
w Królestwie Belgii 

Szanowni Państwo, 
kończąc moją misję jako wicekonsul ds. Polonii w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Brukseli chciałabym 
wyrazić moją wdzięczność za wspólną pracę i Państwa obecność. 
Dzięki różnym wydarzeniom miałam okazję odkryć, jak wspaniała jest belgijska Polonia i Polacy mieszkający 
w Królestwie Belgii.  
Jesteście Państwo spadkobiercami tradycji bohaterskich żołnierzy z Pierwszej Dywizji Pancernej Generała 
Stanisława Maczka, których groby znajdują się na terenie całej Belgii. To ogromny 
przywilej, ale również zobowiązanie pamięci i czci wobec ich ofi ary z życia dla 
pokoju i dobra innych. 
Służba dla Państwa i Ojczyzny w Królestwie Belgii, była dla mnie zaszczytem 
i wyróżnieniem.   
Życzę Państwu pokoju serca i odwagi aby, mimo różnych życiowych trudności, 
nigdy się Państwo nie poddawali. 

/-/Agnieszka Gabriela Paciorek  
 Wicekonsul ds. Polonii

Wydział Konsularny, Rue des Francs 28, 1040 Bruksela
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 Covid-19: tymczasowe bezrobocie 
w celu opieki nad dzieckiem 
Rząd belgijski uchwalił nowe prawo do specjalnej formy bezrobocia tymczasowego z 
powodu zamknięcia ośrodków opiekuńczych lub oświaty z powodu kwarantanny w 
okresie pandemii koronawirusa. Jest to dodatkowa forma bezrobocia tymczasowego 
ze względu na siłę wyższą.

Prawo to przysługuje w okresie 
od 1 października do 31 grudnia 
2020r. i daje możliwość płatnego 
okresu opieki nad dzieckiem bez 
konieczności wykorzystywania 
na ten cel dni urlopowych. Urlop 
ten pozwoli rodzicom na opie-
kę nad dziećmi, które nie mogą 
uczęszczać na zajęcia w związku z 
zamknięciem ośrodka nauczania 
lub opieki z powodu kwarantanny 
w okresie pandemii. 

Dotychczas opiekunowie mogli 
korzystać w takich sytuacjach ze 
specjalnego urlopu wychowaw-
czego ale prawo to przysługiwało 
tylko do 30 września 2020r. 

Jakie warunki należy 
spełnić aby otrzymać 
prawo do tego 
bezrobocia?
Prawo do bezrobocia tymczaso-
wego przysługuje pracownikowi 
zdolnemu do pracy.

Tymczasowe bezrobocie ze wzglę-
du na opiekę nad dzieckiem w 
przypadku zamknięcia ośrodka 
szkolnego lub wychowawczego 
przysługuje opiekunom dzieci 
małoletnich lub niepełnospraw-
nych, pod warunkiem, że dziecko 

zameldowa-
ne jest pod 

tym samym adresem co opiekun 
wnioskujący o to bezrobocie. 
Wyjątek od tej reguły stanowią 
opiekunowie dziecka w systemie 
opieki naprzemiennej czyli wycho-
wujący dziecko na zmianę. 

Zamknięcie ośrodka oświaty lub 
wychowawczego spowodowane 
jest wprowadzeniem środków 
bezpieczeństwa w celu zapobiega-
nia rozprzestrzeniania się wirusa 
Covid-19, czyli tzw. kwarantanną. 
Prawo to przysługuje również w 
przypadku tymczasowego zawie-
szenia zajęć szkolnych w określo-
nej klasie lub grupie wiekowej 
podczas gdy szkoła lub placówka 
wychowawcza jest dalej otwarta. 
Prawo do tego bezrobocia przy-
sługuje tak długo jak dziecko nie 
ma możliwości powrotu na zajęcia 
szkolne lub nie jest zapewniona 
opieka w jego grupie.

Wysokość zasiłku:
Pracownik otrzyma 70 % średnie-
go dochodu brutto oraz dodatek 
dzienny w wysokości 5,63 euro. 
Dodatek ten przysługuje tylko w 
przypadku pracy na cały etat. 
Od kwoty brutto będzie odprowa-
dzony podatek w wysokości 15 %. 
W niektó- rych sekto-
rach lub przy-
pad- kach 

przy-
s łu -

guje również 
oprócz tymczasowego za-
siłku i dziennego dodatku 
dla bezrobotnych specjalne wy-
równanie do tego zasiłku.

Jakie kroki musi podjąć 
pracownik w celu 
otrzymania tego zasiłku:
Pracownik musi niezwłocznie po-
informować pracodawcę o zaist-
niałej sytuacji -najlepiej poprzez 
e-mail oraz przesłać wypełnione, 
specjalne zaświadczenie o za-
mknięciu placówki szkolno-wy-
chowawczej z powodu koronawi-
rusa.
Zaświadczenie to wypełniane i 
podpisane jest zarówno przez pla-
cówkę jak i przez pracownika oraz 
musi zawierać następujące infor-
macje o przewidywanym okresie 
zamknięcia placówki.

Jeśli pracownik nie korzystał jesz-
cze w okresie pandemii z bezrobo-
cia tymczasowego z powodu siły 
wyższej – koronawirus to musi 
złożyć wniosek np. w związku za-
wodowym ACV lub CSC.

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo 
pracownika nie zalicza się do sek-

powodu zamknięcia ośrodków opiekuńczych lub oświaty z powodu kwarantanny w 
okresie pandemii koronawirusa. Jest to dodatkowa forma bezrobocia tymczasowego 

tym samym adresem co opiekun 
wnioskujący o to bezrobocie. 
Wyjątek od tej reguły stanowią 
opiekunowie dziecka w systemie 
opieki naprzemiennej czyli wycho-
wujący dziecko na zmianę. 

Zamknięcie ośrodka oświaty lub 
wychowawczego spowodowane 
jest wprowadzeniem środków 
bezpieczeństwa w celu zapobiega-
nia rozprzestrzeniania się wirusa 
Covid-19, czyli tzw. kwarantanną. 

guje również 
oprócz tymczasowego za-
siłku i dziennego dodatku 

przypadku zamknięcia ośrodka 
szkolnego lub wychowawczego 
przysługuje opiekunom dzieci 
małoletnich lub niepełnospraw-
nych, pod warunkiem, że dziecko 

zameldowa-
ne jest pod 

Dodatek ten przysługuje tylko w 
przypadku pracy na cały etat. 
Od kwoty brutto będzie odprowa-
dzony podatek w wysokości 15 %. 
W niektó- rych sekto-
rach lub przy-
pad- kach 

przy-
s łu -
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tora zagrożonego ekonomicznie 
z powodu pandemii to również 
od 1 września 2020r. pracownik 
zobowiązany jest do ponownego 
złożenia wniosku o bezrobocie z 
powodu koronawirusa.  

Najlepiej zrobić to elektronicznie  

https://www.hetacv.be/actualiteit/
campagnes/coronavirus-op-het-
-werk/tijdelijkewerkloosheid
– wniosek w języku niderlandzkim
https://www.lacsc.be/actualite/
campagnes/les-impacts-du-coro-
navirus-au-travail/chomagetem-
poraire 
– wniosek w języku francuskim

Jakiej procedury musi 
dopełnić pracodawca:
Jeśli przedsiębiorstwo pracodaw-
cy nie ma statusu przedsiębior-
stwa zagrożonego ekonomicznie 
przez pandemię to pracodawca 
musi złożyć elektroniczny wniosek 
w instytucji RVA-ONEM. Wniosek 
pracodawcy musi zawierać jako 
przyczynę opieka nad dzieckiem 
z powodu zamknięcia placówki 
szkoleniowo-wychowawczej. 

Pracodawca jest obowiązany do 
dostarczenia do terenowego od-
działu RVA-ONEM zaświadczenia, 
które otrzymał od pracownika mó-
wiącego o zamknięciu placówki. 
Może to zrobić za pomocą e-mail 
lub wysłać pocztą.

Oprócz tego pracodawca musi do-
starczyć pracownikowi specjalną 
kartę bezrobocia tzw. dokument 
C3.2A oraz pod koniec miesiąca 
dostarczyć raport o godzinach 
bezrobocia do RVA-ONEM oraz w 
przypadku pierwszego bezrobocia 
pracownika w okresie pandemii 
również specjalny raport przyłą-
czenia do tego systemu. 

Jeśli przedsiębiorstwo praco-
dawcy ma status zagrożonego 

ekonomicznie przez pandemię 
to pracodawca nie musi nic zgła-
szać jedynie pod koniec miesiąca 
przesłać raport o godzinach bezro-
bocia pracownika do RVA-ONEM. 

Uwaga: w niektórych przypad-
kach zasiłek nie zostanie przyzna-
ny: np. w przypadku kumulacji z 
pełną, ustawową emeryturą lub 
czasem w przypadku kumulacji 
z dodatkową działalnością gospo-
darczą. 

Więcej informacji można uzy-
skać logując się na stronie: www.
hetacv.be lub www.lacsc.be na 
której znajdują się również dane 
kontaktowe takie jak adres oraz te-
lefon oddziału lokalnego. W okre-
sie pandemii nie ma możliwości 
osobistego kontaktu. 

Iwona 
Cieszyńska

www.poetsdienst-vanosta.be

Rozrastamy sie i szukamy: 

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
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 Przegląd prasy polskiej 

„Podatek 
od deszczu” 
Podatek obejmie wie-
le milionów Polaków: 
wspólnoty, spółdziel-
nie mieszkaniowe, czy wła-
ścicieli domów jednorodzinnych. 
Dotknie szkoły i szpitale. Stawka 
na 2021 rok będzie wynosić od 
0,45 do 1,50 zł za m2 działki. 

Według wyliczeń w 2021 roku 
dom jednorodzinny będzie ob-
ciążony kwotą ok. 900 zł rocznie, 
a mieszkanie spółdzielcze – 700 
zł. Dotąd „podatek od  deszczu” 
dotyczył wyłącznie właścicieli 
nieruchomości powyżej 3500 m2, 
na dodatek zabudowanych co naj-
mniej w 70 proc. 

Z 3500 m2 limit został zmniejszo-
ny do  600 m2. Wystarczy mieć 
zabudowane 50 proc. działki 
i trzeba rozliczać się z fi skusem. 
Zabudowane niekoniecznie do-
mem, ale np. parkingiem, gara-
żem, wiatą z  kostką brukową. 
Podatek uderzy głównie w miesz-
kańców nowych osiedli, gdzie de-
weloperzy zabudowali i wybruko-
wali każdy skrawek ziemi. 

Samorządy będą musiały zinwen-
taryzować działki i wyliczyć poda-
tek. Wymaga to  gigantycznego 
nakładu pracy i środków. 
Ekspert wylicza, że  tradycyjny 
dom z  garażem będzie „koszto-
wał” ekstra 900 zł rocznie, a szkoła 
z boiskiem i parkingiem nawet 90 
tys. zł. 

wprost.pl 

Sejm przyjął 
nowelizację ustawy 
budżetowej na rok 2020 
Aż 109,3 mld złotych wyniesie 
tegoroczna dziura budżetowa. 

Za uchwaleniem usta-
wy głosowało 232 

posłów, 218 było 
przeciwnych, a je-

den wstrzymał się od 
głosu. 

Nowelizacja przewiduje, że w 2020 
roku dochody budżetu państwa 
będą niższe od zaplanowanych o 
36,7 mld złotych i wyniosą 398,7 
mld złotych. Wydatki sięgną 508 
mld złotych, co oznacza, że będą 
one wyższe o 72,7 mld złotych od 
przewidzianych pierwotnie. 
Łącznie zatem „dziura” budżeto-
wa sięgnie poziomu 109,3 mld 
złotych. 

money.pl 

Coraz więcej Polaków 
ma emeryturę niższą 
od minimalnej 
Jeszcze nigdy tak wielu rodaków 
nie pobierało tak niewielkich 
świadczeń. 333,4 tys. Polaków 
otrzymuje emeryturę niższą niż 
minimalna (ok. 1 tys. zł netto). 
Jeszcze w 2011 r. było ich niespeł-
na 23,9 tys., dwa lata później 91 
tys., a w zeszłym roku 280 tys. 

Obecnie już 5,6 proc. emerytów w 
ZUS – zarówno z nowego, jak i sta-
rego systemu – otrzymuje świad-
czenie poniżej minimum – wyli-
cza Federacja Przedsiębiorców 
Polskich (FPP). 

Najniższe świadcze-
nie wynosi kilkana-
ście groszy, są też 
emerytury kilkuzłoto-
we. Ale będzie jeszcze 
gorzej. FPP prognozu-
je, że w 2030 r. liczba 
Polaków bez prawa 
do minimalnej eme-
rytury przekroczy 

641 tys. Z każdym rokiem bowiem 
na emeryturę przechodzą osoby z 
nowego systemu emerytalnego. A 
ten jest bezlitosny – dostaje się do-
kładnie tyle pieniędzy, ile składek 
się odłożyło. 

wyborcza.pl 

Będzie podział 
Mazowsza na 
dwa województwa? 
Dotychczasowy podział Polski 
na 16 województw obowiązuje od 
1999 r. Warszawa, największe pol-
skie miasto, jest stolicą woj. mazo-
wieckiego. 

Koalicja rządząca odkurzyła po-
mysł podziału Mazowsza na dwa 
województwa warszawskie i ma-
zowieckie. Pierwsze obejmowało-
by Warszawę i powiaty okalające, 
drugie – pozostałą część regio-
nu z Ciechanowem, Ostrołęką, 
Płockiem, Radomiem i Siedlcami 
(ze stolicą w Radomiu). 

Projekt ustawy w sprawie podziału 
Mazowsza na dwa województwa 
ma trafi ć do sejmu najpóźniej w 
listopadzie. 

rp.pl 

Ustawa o e-doręczeniach 
uchwalona 
Sejm uchwalił ustawę o doręcze-
niach elektronicznych. Celem tej 

Podatek obejmie wie-
le milionów Polaków: 
wspólnoty, spółdziel-
nie mieszkaniowe, czy wła-
ścicieli domów jednorodzinnych. 
Dotknie szkoły i szpitale. Stawka 

Za uchwaleniem usta-
wy głosowało 232 

posłów, 218 było 
przeciwnych, a je-

den wstrzymał się od 
głosu. 

Nowelizacja przewiduje, że w 2020 
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ustawy jest prosta i przejrzysta ko-
munikacja elektroniczna między 
administracją a obywatelem. 
Osoby, które chcą kontaktować 
się z urzędami przez internet bę-
dą mogły skorzystać z możliwości 
otrzymywania i wysyłania kore-
spondencji drogą elektroniczną, 
bez konieczności wizyty na po-
czcie. 

E-doręczenie będzie prawnie rów-
ne z wysłaniem tradycyjnego listu 
poleconego za potwierdzeniem od-
bioru lub doręczeniem osobistym. 
Usługa doręczenia elektroniczne-
go będzie dobrowolna i darmowa. 

Obywatel będzie miał jeden adres 
dla całej komunikacji z admini-
stracją, skrzynkę e-doręczeniową, 
która będzie służyła do wymiany 
elektronicznej korespondencji z 
urzędami. W praktyce będzie ona 
działać podobnie jak skrzynka ma-
ilowa, będzie jednak odpowiednio 
zabezpieczona. 

Korespondencja będzie nadawa-
na i odbierana przez podmiot 
publiczny w postaci elektronicz-
nej, co oznacza, że taki podmiot 
będzie musiał posiadać adres do 
doręczeń elektronicznych. Na po-
trzeby realizacji doręczenia elek-
tronicznego zostanie stworzony 
nowy rejestr publiczny, tzw. baza 
adresów elektronicznych. 

ksiegowosc.infor.pl 

Rachunki za prąd 
będą wyższe 
Do rachunków za prąd będzie 
doliczana „opłata za utrzymanie 
mocy w energetyce”. W 2021 roku 
dodatkowe kwoty zapłacą gospo-
darstwa domowe i przedsiębior-
cy. Szacuje się, że nowa danina 

uszczupli portfele użytkowników 
energii o 5,4 mld zł w skali roku. 
Zyski mają być przekazane na 
modernizację i budowę nowych 
bloków energetycznych. 

Każdy końcowy odbiorca prą-
du będzie ponosił „opłatę mo-
cową”. Wynika ona z kosztów 
mocy elektrycznych zakontrak-
towanych przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. Innymi 
słowy, jest to opłata za stałe utrzy-
mywanie zdolności wytwórczych. 
Elektrownie będą wynagradzane 
za pełną dyspozycyjność. 

„Opłata mocowa” będzie dolicza-
na do opłaty taryfowej za dystry-
bucję i przesył energii. Wysokość 
daniny ustala Urząd Regulacji 
Energetyki (URE). Wejdzie w ży-
cie prawdopodobnie 1 stycznia 
2021 roku. 

polsatnews.pl 

Kontrowersyjna 
aplikacja 
Ministerstwo Zdrowia przygotowa-
ło portal, który daje każdemu leka-
rzowi dostęp do wyniku badania 
na koronawirusa dowolnej osoby, 
jeśli zna jej PESEL. Eksperci twier-
dzą, że to naruszenie RODO. 

Rządowa aplikacja  gabinet.gov.
pl pozwala pracownikowi medycz-
nemu, zajmującemu się wystawia-
niem e-recept, sprawdzić wynik 
testu na SARS-CoV-2 dowolnej 
osoby, jeśli zna jej PESEL. Nie 
ma żadnych zabezpieczeń, haseł, 
numeru zlecenia. 

Resort zdrowia nie widzi jednak 
problemu. „Lekarze, którzy mogą 
kierować na testy, powinni wie-
dzieć o osobach, które już zostały 
przetestowane. To istotne przy 
kontakcie z pacjentem innego 
lekarza. Do danych nie mają do-
stępu osoby niepowołane. Trudno 
uznać za takie lekarzy, których 

obowiązuje tajemnica lekarska” 
– skomentował rzecznik MZ. 

Zdaniem prawników, specjalizują-
cych się w ochronie danych osobo-
wych, zbyt szeroki dostęp narusza 
RODO. 

„Artykuł 32. RODO mówi, że 
uwzględniając m.in. stan wiedzy 
technicznej, zakres, kontekst i 
cele przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw lub wolności 
osób fi zycznych, administrator i 
podmiot przetwarzający wdrażają 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, aby zapewnić nie-
zbędny stopień bezpieczeństwa. 
Jeśli wynik można poznać tylko 
dzięki PESEL, to znaczy, że każ-
dy lekarz może sprawdzić wynik 
dowolnej osoby”. 

PAP 

Bankomaty przestają 
być Polakom potrzebne 
W II kwartale tego roku Polacy po 
raz pierwszy w historii przeprowa-
dzili za pomocą kart transakcje 
bezgotówkowe na większą kwotę 
niż gotówkowe. Jednym z głów-
nych powodów jest duży spadek 
wypłat w bankomatach. 

W II kwartale Polacy przeprowa-
dzili tylko 112 mln wypłat z banko-
matów, najmniej od IV kwartału 
2004 r., odkąd Narodowy Bank 
Polski zbiera takie dane. 

Bankomaty przegrywają z trans-
akcjami bezgotówkowymi prze-
prowadzanymi za pomocą kart 
lub smartfonów. Dzieje się tak 
dzięki coraz gęstszej sieci termi-
nali płatniczych: jest ich już ponad 
milion, dwa razy więcej niż cztery 
lata temu.

tvp.info 

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska
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 Z życia Polskiej Szkoły
Uroczystości na Polskim Cmentarzu w Lommel 

W dniu 27 września 2020 r. odbyły się coroczne uroczystości na naj-
większej polskiej nekropolii w Belgii – Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Lommel. Cmentarz jest miejscem spoczynku 257 żołnierzy, głównie 
I Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, którzy zginęli pod-
czas walk o wyzwolenie Flandrii. Uczniowie i kadra naszej Szkoły są 
od lat głównym współorganizatorem ceremonii i stałym opiekunem 
Cmentarza. 

Jesteśmy tu zawsze, kiedy z udziałem Prezydenta RP oraz Króla Belgów 
masy Polonii pochylają się w szacunku i zadumie nad grobami naszych 
bohaterów, ale też, kiedy w uroczystości może wziąć udział bardzo ogra-
niczona grupa osób, jak to miało miejsce w tym roku. 

Prowadzący uroczystość, obsługujący urządzenia nagłaśniające, opieku-
jący się ostatnim żyjącym kombatantem, to nasi uczniowie i my. Dodam, 
że dekoracja grobów biało-czerwonymi szarfami oraz zasadzenie wrzo-
sów na każdym grobie, to też praca naszych uczniów i naszego grona 
pedagogicznego. 

Dzień patrona naszej szkoły – generała Stanisława Maczka
Ku naszemu wielkiemu rozczarowaniu nie wszyscy mogliśmy uczestniczyć w 
tegorocznych uroczystościach w Lommel. Z tego powodu zorganizowaliśmy 
w naszej szkole, po raz pierwszy, Dzień Patrona! Chcieliśmy upamiętnić w ten 
sposób postać generała Stanisława Maczka i historię 1 Dywizji Pancernej, 
którą dowodził. 

Jak wyglądały nasze obchody? W jaki sposób czciliśmy pamięć jednego z naj-
znamienitszych generałów w polskiej historii – tego, który nie przegrał żadnej 
bitwy? – Przypominając o jego najwybitniejszych dokonaniach!!! Uczniowie 
obejrzeli dwie niezwykłe ekranizacje – „Niepokonanego. Opowieść o generale 
Stanisławie Maczku” (reż. Paweł Geremek) oraz autorski fi lm, stworzony 
przez nauczycielki z naszej szkoły w ramach projektu „Spotkania z historią”, 
mówiący o szlaku bojowym 1 Dywizji Pancernej, oparty o archiwalne nagra-
nia, fi lmy, wywiady oraz zdjęcia belgijskich Maczkowców. 

Po projekcji dzieci tworzyły przepiękne plakaty do obejrzanych ekranizacji, pełne symboli narodowych i 
wolnościowych. Ich pracy przyświecało hasło „Znaki wolności”. Prace plastyczne wykazały niewątpliwie 
kreatywność i zdolności twórcze naszych podopiecznych; najwięcej radości i ekscytacji dostarczył im jed-
nak interaktywny quiz wiedzy. 

W grupach, korzystając z telefonów w celu odpowiadania na pytania i wykonywania poleceń, uczniowie 
rywalizowali o tytuł znawców życia generała Maczka. „Jest!”, „My pierwsi!”, a nawet „Gol!!” – takie okrzyki 
wznosiły drużyny wygrywające dane zadanie i zdobywające punkt. Zabawa była tak doskonała, że quiz roz-
wiązywaliśmy aż dwa razy. Zaangażowanie oraz entuzjazm naszych uczniów niebywale nas cieszy. Mamy 
też nadzieję, że dzięki naszej lekcji o generale Stanisławie Maczku uświadomili oni sobie jeszcze lepiej 
wkład polskich żołnierzy w wyzwolenie Flandrii w czasie II wojny światowej, rozbudzając jednocześnie 
swoją dumę z bycia Polakami – rodakami bohaterów. 
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„Jan Paweł II miał kiedyś tyle lat co ja...” 
- wyjątkowy konkurs plastyczny 

Nasi uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w konkursie pla-
stycznym pt. „Jan Paweł II miał kiedyś tyle lat co ja, czyli dzie-
ciństwo Karola Wojtyły oczami młodego pokolenia”, zorganizo-
wanym przez Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego 
w Brukseli. Projekt ten związany jest z 100 rocznicą urodzin 
Papieża-Polaka. Piękne, barwne i oryginalne prace naszych 
podopiecznych, wykonane przeróżnymi technikami, przedsta-
wiają małego Karola Wojtyłę, grającego w piłkę, chodzącego do 
szkoły, rozmawiającego z rodzicami, spacerującego po górskich 
szlakach, lub jedzącego kremówki – wykonującego czynności, 
które co dzień robią nasi uczniowie. 

Trzymamy kciuki za dzieła naszych podopiecznych i niecier-
pliwie czekamy na ogłoszenie wyników! 

100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Marszałek Województwa Małopolskiego 
Witold Kozłowski wraz z Instytutem Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II 
w Krakowie, zaprasza młodzież polonijną z Belgii 
do udziału w konkursie plastycznym z okazji 

Praca powinna przedstawiać etap życia Jana 
Pawła II, który jest zgodny z wiekiem uczestnika  
i może zostać wykonana dowolną techniką: 
malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne 
techniki na płaskim podłożu, o dowolnym 
formacie lub w technice elektronicznej.

· II kategoria: 8-10 lat;
· III kategoria: 11-15 lat;

· I kategoria: 6-7 lat;

W ramach Konkursu wyodrębnione zostały 
trzy kategorie wiekowe uczestników: 

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
„Jan Paweł II miał kiedyś tyle lat co ja” 

czyli dzieciństwo Karola Wojtyły oczami młodego pokolenia

Prace należy wysłać drogą elektroniczną 
w postaci plików pdf, o rozdzielczości nie mniejszej 
niż 300 dpi, na adres: bruxelles@umwm.malopolska.pl

Termin nadsyłania prac upływa 
16/10/2020 o godz. 18:00.

Uwaga: 
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

https://idmjp2.pl/index.php/pl/jan-pawel-ii
https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/dziecinstwo-jana-pawla-ii/

hps://www.malopolska.pl/100-rocznica-urodzin-jana-pawla-ii

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano spotkania „Klubu 
Małopolanina” w listopadzie 2020. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego.

Szukasz inspiracji? Odwiedź te strony internetowe:

https://www.malopolska.pl/100-rocznica-urodzin-jana-pawla-ii 

https://idmjp2.pl/index.php/pl/jan-pawel-ii 

https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/dziecinstwo-jana-pawla-ii/ 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu drogą 
elektroniczną na adres: bruxelles@umwm.malopolska.pl

Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz niezbędne 
Oświadczenia dostępne są pod linkiem:

https://www.malopolska.pl/samorzad/wspolpraca-

miedzynarodowa/przedstawicielstwo-w-brukseli

bruxelles@umwm.malopolska.pl

bruxelles@umwm.malopolska.pl

Foto: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
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Zapalmy znicze na grobach 
polskich żołnierzy w Belgii. 
Oddajmy im hołd 
W Belgii pochowanych jest wielu 
polskich żołnierzy. Są to głównie 
żołnierze z 1. Dywizji Pancernej 
gen. Stanisława Maczka, żołnie-
rze walczący w jednostkach bry-
tyjskich, amerykańskich, kanadyj-
skich i w belgijskiej partyzantce. 
W mniejszych miejscowościach i 
wioskach spotkać też można gro-
by polskich górników, 
pracujących przed woj-
ną w Belgii. Większość z 
nich już do kraju nie po-
wróciła. 

Ponad 400 grobów pol-
skich żołnierzy poroz-
rzucanych jest po cmen-
tarzach w całym kraju. 

Najsłynniejszy jest cmentarz żoł-
nierzy gen. Maczka w Lommel. 
Groby polskich żołnierzy, walczą-
cych w jednostkach alianckich: 
brytyjskich, amerykańskich, ka-
nadyjskich znajdują się na cmen-
tarzach wojennych i komunal-
nych m.in. w Maldegem-Adegem 
Stekene, Tielt, De Klinge, w 

Leopoldsburgu, Sint-Pieters-Rode, 
Leuven-Heverlee, w Hoboeken, 
Ostendzie, w Hotton. 

W Heverlee pochowanych jest 11 
lotników – załogi dwóch zestrze-
lonych w 1942 roku nad Belgią 
bombowców. W Liege jest cyta-
dela z grobami 11 Polaków, wal-
czących w belgijskiej partyzantce, 
którzy zostali rozstrzelani przez 
Niemców. Polskie mogiły znajdu-
ją się także w Evere, Schaerbeek, 
czy w Charleroi-Nord.

Zadbajmy o polskie mogiły, od-
dajmy hołd poległym żołnierzom. 
Nie zapominajmy o naszych boha-
terach. 

Czas zadumy 
„A choć ich życia płomień zgasł, To myśli o nich Są przecież w nas”. 
– Maria Czerkawska „Zaduszki”. 

Stara legenda głosi, że w noc 
pomiędzy Dniem Wszystkich 
Świętych a Zaduszkami światło 
zapalonych na grobach zniczy 
wskazuje właściwą drogę zagu-
bionym i nieszczęśliwym duszom, 
błąkającym się pomiędzy ziemią a 
niebem. Drogę do Światła. 

1 listopada, Dzień Wszystkich 
Świętych, to uroczystość ku czci 
tych znanych i nieznanych zmar-
łych, którzy według teologów są 
zbawieni i cieszą się życiem wiecz-
nym. Dotyczy to zarówno świętych 
wyniesionych na ołtarze, jak i lu-
dzi, których życie nacechowane 
było świętością. W tym dniu to 
żywi odwiedzają umarłych. 

Podobno 2 listopada, w Dzień 
Zaduszny, zmarli nawiedzają ży-
wych i proszą ich o modlitwę, bo 
tylko żyjący mogą im pomóc wy-
dostać się z czyśćca. Według daw-
nych wierzeń dusze przychodzą na 
ten świat przeważnie w nocy z 1 na 
2 listopada. Można wtedy nawią-
zać z nimi kontakt, zobaczyć je, a 
z niektórymi nawet porozmawiać. 
W noc zaduszną światy żywych i 
umarłych przenikają się. 
 
„Człowiek żyje tak długo, 
jak długo trwa pamięć  
o nim”… 
Te dwa listopadowe dni są czasem 
zadumy nad przemijaniem, cza-
sem refleksji nad sensem nasze-

go istnienia, symbolem pamięci i 
miłości. Hołdem dla tych, których 
już nie ma pośród nas. Bo oni nie 
odeszli zupełnie, są w naszych ser-
cach i w naszej pamięci. 

Przystańmy na chwilę, zasta-
nówmy się nad przemijaniem ży-
cia, przywołajmy wspomnienia. 
Zapalmy znicz – symbol wiary w 
życie wieczne – na jakimś opusz-
czonym grobie. Nie przechodźmy 
obojętnie. Bo pamięć o zmarłych 
trwa tak długo, jak długo istnieją 
ich groby i ktoś je odwiedza. „A 
choć ich życia płomień zgasł, To 
myśli o nich Są przecież w nas”. 

Aleksandra Dobiecka
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W życiu liczy się każda chwila 
Niekiedy zapominamy, że czas biegnie do przodu jednakowo dla wszystkich, że kie-
dyś i my się zestarzejemy. 

Upływ czasu i nieuchronność 
śmierci czekają każdego z nas. Ale 
zanim to nastąpi, przychodzi sta-
rość. Czy można nauczyć się żyć 
ze zmarszczkami i coraz bardziej 
nieposłusznym ciałem? Czy jako 
ludzie starzy, często schorowani, 
skazani będziemy na życie w osa-
motnieniu i zapomnieniu? A co z 
rodziną, która z różnych powodów 
nie będzie chciała, lub nie będzie 
mogła się nami opiekować? 

Jest problem 
Opieka nad starymi i schorowany-
mi ludźmi jest problemem wszyst-
kich społeczeństw. Jedne radzą 
sobie z tym lepiej, inne gorzej. W 
Polsce jest coraz więcej placówek, 
gdzie starsi schorowani ludzie ma-
ją całodobową doskonałą opiekę 
medyczną. Niestety, nie każdą ro-
dzinę na to stać. 

Nie ma też – lub jest ich mało 
– sąsiedzkich powiązań, odwie-
dzin, troski o kogoś za ścianą. 
Wprawdzie geriatria rozwija się 

coraz dynamiczniej, ale w tym 
względzie mamy wielkie zapóź-
nienia w stosunku do Zachodu. 
Inaczej traktowani są emeryci 
w Belgii, Norwegii czy Wielkiej 
Brytanii, inaczej w Polsce. 

Częstym zjawiskiem w naszym 
kraju jest oddawanie do szpitala 
seniorów, którzy potem nie zawsze 
mają dokąd wrócić. Wielu z nich 
przez długi okres pozostaje w pla-
cówkach medycznych na koszt 
państwa, choć nie wymagają le-
czenia szpitalnego, lecz zwykłej 
opieki. Odwiedzani są sporadycz-
nie albo wcale. 

Z jednej strony krewni i rodzina 
chcą chociaż na jakiś czas pozbyć 
się babci czy dziadka z domu. 
Słyszą wtedy, że jest to znieczulica, 
obojętność i brak odpowiedzialno-
ści. Ale… z drugiej strony jest to 
często jedyne wyjście z sytuacji. 
Młodzi ludzie, którym przyszło 
opiekować się zniedołężniałą 
babcią lub dziadkiem, często nie 

dają rady. Psychicznie, fizycznie, 
czasowo i finansowo. 

Polskie przepisy jasno określają, 
że to na rodzinę spada obowią-
zek opieki i pokrycia wszelkich 
kosztów związanych z leczeniem 
i opieką nad osobą starszą. 

Każdy z nas  
kiedyś będzie stary 
To jedna z niewielu rzeczy, któ-
rej możemy być pewni, o ile los 
nie zadecyduje inaczej. Jest w 
nas mało szacunku do starości, 
więcej obojętności i znieczulicy. 
Zachowujemy się niekiedy tak, 
jakbyśmy zapomnieli, że czas 
biegnie do przodu jednakowo dla 
wszystkich i kiedyś problem sta-
rości dotknie także nas. Jesteśmy 
zbyt zajęci pogonią za pieniędzmi. 
Pieniądze można stracić w ciągu 
jednego dnia. A szacunek, miłość, 
wdzięczność i zrozumienie zostają. 
Przynajmniej powinny. 

Niektórzy starzy lub schorowani 
ludzie, aby skrócić cierpienie swo-
je i bliskich, proszą o eutanazję. 
Jednak człowiek zwykle chce żyć. 
Nawet, jeśli nie ma siły podnieść 
do ust szklanki z wodą, ani ruszyć 
ręką. Nawet wtedy, kiedy patrzy 
w przestrzeń niewidzącym wzro-
kiem i kiedy nikt się nim już nie 
interesuje. Nawet wtedy walczy o 
każdą godzinę życia, do ostatniego 
oddechu. 

Tak to już jest. Każda chwila życia 
ma swoją wartość i każda chwila 
się w życiu liczy. Tego powinniśmy 
się nauczyć. I pamiętać, że też się 
kiedyś zestarzejemy. 

Barbara Kamińska 
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Cukrzyca – cichy zabójca 
14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę. Od kilkudziesięciu 
lat organizacje na całym świecie, zajmujące się zdrowiem, poświęcają tej chorobie 
wiele uwagi. Bo cukrzyca to choroba zataczająca coraz szersze kręgi. Jest bardzo nie-
bezpieczna, a powikłania z nią związane mogą prowadzić nawet do śmierci. 

A czy Ty, Drogi Czytelniku, wiesz, 
czym jest cukrzyca? 
Czy zdajesz sobie sprawę, iż za-
wartość cukru w Twojej krwi ma 
wpływ na możliwość wystąpienia 
udaru mózgu, zawału serca a na-
wet zgonu? Czy wiesz, jak ustrzec 
się przed chorobą? Czy jesteś w 
stanie rozpoznać wczesne objawy 
zwiastujące cukrzycę? 

Może problem cukrzycy doty-
czy kogoś z Twojej rodziny lub 
Twojego otoczenia, ale nie został 
jeszcze zauważony. Otwórz oczy. 
Obserwuj. Nie przechodź obojęt-
nie. Być może to właśnie Ty pomo-
żesz komuś wygrać dłuższe życie. 

Cukrzyca jest od wielu lat zali-
czana do chorób cywilizacyjnych. 
To często konsekwencja rozwoju 
gospodarczego oraz urbanizacji, 
które prowadzą do niekorzyst-
nych zmian w życiu takich jak: 
• niezdrowa dieta, oparta na 

żywności wysoko przetwo-

rzonej, sztucznych napojach, 
słodyczach (nadmierna ilość 
spożywanych kalorii oznacza 
przyrost tkanki tłuszczowej), 

• bardzo niska aktywność fi-
zyczna (wielogodzinna pra-
ca przed komputerem, dni 
spędzane przy TV, nagmin-
ne poruszanie się autem).  
Wszystko to prowadzi do otyło-
ści, czyli jednego z czynników 
przyczyniających się do wystą-
pienia choroby. Praktycznie 
90% cukrzyków jest otyłych, 
bądź ma nadwagę. 

Cukrzyca jest często 
nazywana pierwszą 
niezakaźną epidemią  
na świecie 
Prognozy na rok 2035 są przera-
żające. Wynika z nich jasno, że 
przed nami jeszcze większy wzrost 
zachorowań, oszacowany na 8,8%. 
Oznacza to, że aż 591,9 milionów 
osób na świecie zostanie dotknię-
tych tą chorobą. 

Cukrzyca to zagrożenie 
życia i przyczyna 
milionów zgonów 
rocznie 
Choroba w 2016 roku uplasowała 
się na siódmej pozycji jako wio-
dąca przyczyna zgonów na świe-
cie. Ogółem 422 miliony ludzi na 
świecie choruje na cukrzycę. W 
Polsce, w 2017 roku, średnio co 
dwie godziny lekarze przeprowa-
dzali amputację kończyny lub sto-
py z powodu powikłań związanych 
z cukrzycą. 

Na niechlubnej liście 31 europej-
skich krajów, pod względem liczby 
amputacji kończyn u cukrzyków, 
Polska figuruje wysoko. Według 
statystyk co 6 sekund umiera 
jedna osoba z powodu cukrzycy. 
Prognozy dla Polski nie są opty-
mistyczne. Szacuje się, że do 2030 
roku ponad 10% Polaków będzie 
miało cukrzycę. 

Jak rozpoznajemy 
cukrzycę? 
Pierwsze, co nas powinno zanie-
pokoić, to nadmierna senność 
oraz notoryczne zmęczenie, któ-
re utrzymują się przez długi czas. 

Kolejne oznaki to wzmożone 
pragnienie i częstsze oddawanie 
moczu (który dodatkowo ma spe-
cyficzny, nieprzyjemny kwaśny 
zapach), oraz suchość jamy ustnej. 

Zaburzenia widzenia, które na-
wracają, przewlekłe zakażenia 
skóry, zapalenia sromu i pochwy, 
impotencja, wolniejsze gojenie 
się ran, wzmożone łaknienie oraz 
nadmierna potliwość to kolejne 
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symptomy, które mogą zwiasto-
wać cukrzycę. 

Jeśli zaobserwujemy u siebie któ-
ryś z tych objawów, należy nie-
zwłocznie udać się do lekarza 
i porozmawiać z nim o swoich 
podejrzeniach. 

Nie odkładajmy wizyty na jutro. 
Każdy dzień z nierozpoznaną cu-
krzycą skraca życie. 

Jednorazowy wysoki poziom stę-
żenia cukru we krwi, wykazany 
w badaniu glukometrem, nie jest 
powodem do paniki i nie może 
stanowić podstawy do postawie-
nie diagnozy. 

Prawidłowa glikemia na czczo 
wynosi mniej niż 100 mg/dl. Przy 
wartościach 100-125 mg/dl mó-
wimy o nieprawidłowej glike-
mii na czczo, natomiast wynik 
równy bądź wyższy od 126 mg/
dl interpretujemy jako cukrzycę. 

Źle wyrównana cukrzyca prowadzi 
do rozwoju wielu powikłań, takich 
jak pogarszanie się funkcji nerek 
(niewydolność nerek prowadzi 
do dializy i ewentualnej koniecz-
ności przeszczepu), zaburzenia 
czucia i temperatury, drętwienia, 
mrowienia kończyn, piekące bóle 
w spoczynku, niedowłady i zaniki 
mięśniowe, uszkodzenia narządu 
wzroku a nawet ślepotę. 

Powikłania sercowo-naczyniowe 
są przyczyną 75% zgonów wśród 
cukrzyków. Cukrzyca zwiększa 
ryzyko wystąpienia zawału mię-
śnia sercowego 2-4 krotnie, a 
ten kończy się w tej grupie osób 
większą liczbą powikłań niż u 
zdrowych ludzi. 

Osoby chorujące na cukrzycę są 
również bardziej narażone na wy-
stąpienie udaru mózgu. 

Ryzyko wystąpienia nie-
dokrwiennego udaru mózgu u 
tych osób jest 3-4 krotnie więk-
sze. 

Tzw. Zespół stopy cukrzyco-
wej jest wynikiem niedokrwie-
nia spowodowanego zmianami 
miażdżycowymi w tętnicach. 
Charakteryzuje się zwyrodnie-
niami tkanek w obszarze stopy, 
jej zniekształceniem, martwicą, 
owrzodzeniem, zakażeniem, za-
burzeniem czucia temperatury, 
bólu i dotyku. 
Skóra na chorej kończynie jest 
sucha i cienka. Często dochodzi 
do amputacji stopy bądź też całej 
kończyny. 

Jak cukrzyk powinien 
dbać o stopy? 
Powinien je codziennie oglądać, 
zwracać uwagę na zmiany zabar-
wienia, stany zapalne, stwardnie-
nia czy pęknięcia skóry. Stopy 
muszą być czyste i suche, aby 
zminimalizować siły tarcia i po-
wstawanie ran. 
Zalecany jest pedicure medycz-
ny. Należy unikać samodzielne-
go obcinania paznokci (ryzyko 
skaleczeń). 

Dopasowane obuwie lub modelo-
wane wkładki do butów, których 
zadaniem jest odbarczenie miejsc 

narażonych na ucisk, to dobra in-
westycja. Nie chodź boso (chroń 
stopy przed zakażeniami grzybicz-
nymi i drożdżakowymi). 

Leczenie cukrzycy powinno być 
wielokierunkowe, intensywne i 
kompleksowe. Chory powinien 
być pod opieką specjalistycznego 
zespołu, w którego skład wchodzą 
lekarze, dietetycy, kardiolodzy, pie-
lęgniarki, fi zjoterapeuci, podolo-
dzy, psychologowie oraz rodzina 
chorego. 

Integralną częścią leczenia jest 
dieta, która powinna być ustalana 
indywidualnie. Aktywność fi zycz-
na jest kolejnym ważnym czynni-
kiem w procesie leczenia. Badania 
The Finish Diabetes Prevention 
Study czy The National Diabetes 
Prevention Program National po-
kazują, że zmniejszenie masy cia-
ła oraz regularny wysiłek fi zyczny 
spowalniają progres choroby i za-
pobiegają rozwojowi przewlekłych 
powikłań. 

Niestety ponad połowa pacjentów 
nie przestrzega zaleceń lekar-
skich, czym toruje sobie drogę 
do trumny. 

Opracowała: 
Ewelina Szermińska, 

magister pielęgniarstwa 

Niebieski pierścień został przyjęty za 
symbol cukrzycy, pl.wikipedia.org
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Grypa, przeziębienie czy COVID-19. 
Jak odróżnić? 
Grypa, przeziębienie i COVID-19 to infekcje górnych dróg oddechowych. U chorych 
na grypę nie zawsze występuje katar i ból gardła, zaś gorączka jest często wyższa niż 
39°C. Dla COVID-19 charakterystyczne są duszności i płytki oddech. Katar, zatkany 
nos i kichanie zwykle towarzyszą przeziębieniu. 

Grypa 
Sezon zachorowań na grypę 
rozpoczyna się w okresie jesien-
no-zimowym, zaś nasila się na 
początku nowego roku. Do zaka-
żenia dochodzi najczęściej drogą 
kropelkową poprzez bezpośredni 
kontakt z chorym oraz dłuższe 
przebywanie w odległości poni-
żej 1,5 metra od osoby chorej na 
grypę. Zachorowaniu sprzyjają też 
duże skupiska ludzi i brak dosta-
tecznej dbałości o higienę rąk. 

Grypa to ostra zakaźna choro-
ba, którą wywołują wirusy grypy 
typu A (najczęściej), oraz B i C. 
Rozróżniamy grypę sezonową i 
pandemiczną, która występuje co 
kilkadziesiąt lat i przybiera postać 
pandemii, np. grypa hiszpanka). 

Objawy grypy pojawiają się nagle. 
Gorączka (ponad 38°C), dreszcze, 
osłabienie, zmęczenie, bóle gło-
wy, bóle mięśni i stawów, suchy 
i uciążliwy kaszel i ogólne złe sa-
mopoczucie. 

Rzadsze objawy 
grypy to: ból gar-
dła, katar lub 
zatkany nos, 
kichanie, brak 
a p e t y t u , 
nudno-
ści, wy-
mioty, 
b i e -

gunka 
lub ból 
brzucha. 

Czas trwa-
nia grypy zależy 
od szczepu wirusa i od odpor-
ności immunologicznej chorego. 
Uważa się, że grypa bez powikłań 
na ogół ustępuje po około tygo-
dniu. Uczucie rozbicia, zmęczenia 
i kaszel mogą się pojawiać nawet 
przez dwa tygodnie po wyzdrowie-
niu. 

Grypa jest niebezpieczną chorobą, 
a do pogorszenia stanu chorego 
może dojść bardzo szybko. Ciężki 
przebieg choroby (występowanie 
duszności, objawów neurologicz-
nych, dużego odwodnienia czy 
wtórnych powikłań np. zapalenia 
mięśnia sercowego) często wy-
maga intensywnego leczenia w 
szpitalu nawet przez kilka tygodni. 

Z powodu powikłań pogrypowych 
rocznie umiera około 2 milionów 
ludzi na całym świecie. Głównie 
małe dzieci i osoby po 65 roku ży-
cia, osłabione przez inne choroby. 

Przeziębienie 
Przeziębienie to potocz-

na nazwa obejmująca 
infekcje górnych dróg 

oddechowych, między innymi no-
sa, zatok i gardła. Wywołuje je 
około 200 wirusów, przy czym 
najczęściej są to rinowirusy 

(nawet 80 proc.), a także 
koronawirusy, adenowi-
rusy czy enetrowirusy. 

Główną drogą przenosze-
nia jest droga kropelkowa, ale w 
zależności od rodzaju patogenu 
można zarazić się także poprzez 
bezpośredni kontakt czy drogą 
pokarmową. W przeciwieństwie 
do grypy tu choroba zaczyna się 
zazwyczaj łagodnie. 

Najczęstsze objawy przeziębienia 
to: katar lub uczucie zatkanego 
nosa, ból gardła lub uczucie dra-
pania, kichanie, złe samopoczucie, 
kaszel – najpierw suchy, a potem 
przechodzący w mokry, chrypka. 

Rzadsze objawy przeziębienia to: 
gorączka (do 38 st. C), ból głowy, 
dreszcze, bóle mięśni, wytłumie-
nie smaku i powonienia, łagodne 
podrażnienie oczu. 

Osoby dorosłe są przeziębione 
około 4-5 razy w roku, natomiast 
dzieci nawet 10 razy w roku. 
Przeziębienie ma najczęściej ła-
godny przebieg ze szczytowym 
nasileniem objawów w 2-3 dniu. 
Ustępuje samoistnie do 7-10 dni, 
choć kaszel poinfekcyjny trwa 
czasem nawet kilka tygodni. 
Podstawą leczenia jest odpoczy-
nek, leczenie objawowe preparata-
mi dostępnymi bez recepty i picie 
dużej ilości wody. 

i uciążliwy kaszel i ogólne złe sa-
mopoczucie. 

Rzadsze objawy 
grypy to: ból gar-
dła, katar lub 
zatkany nos, 
kichanie, brak 
a p e t y t u , 
nudno-
ści, wy-
mioty, 
b i e -

szpitalu nawet przez kilka tygodni. 

Z powodu powikłań pogrypowych 
rocznie umiera około 2 milionów 
ludzi na całym świecie. Głównie 
małe dzieci i osoby po 65 roku ży-
cia, osłabione przez inne choroby. 

Przeziębienie 
Przeziębienie to potocz-

na nazwa obejmująca 
infekcje górnych dróg 

nos i kichanie zwykle towarzyszą przeziębieniu. 

gunka 
lub ból 
brzucha. 

Czas trwa-
nia grypy zależy 
od szczepu wirusa i od odpor-

oddechowych, między innymi no-
sa, zatok i gardła. Wywołuje je 
około 200 wirusów, przy czym 
najczęściej są to rinowirusy 

(nawet 80 proc.), a także 
koronawirusy, adenowi-
rusy czy enetrowirusy. 

Główną drogą przenosze-
nia jest droga kropelkowa, ale w 
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COVID-19 
Covid-19 to nazwa choroby ukła-
du oddechowego wywoływanej 
przez wirusa SARS-CoV-2, nale-
żącego do grupy koronawirusów. 
Jego pełna nazwa – Koronawirus 
SARS-CoV-2 – jest często zastępo-
wana określeniem ‘koronawirus’. 

Koronawirus SARS-CoV-2 to sto-
sunkowo nowy wirus i jeszcze 
nie wszystko o nim wiadomo. Na 
całym świecie trwają badania, 
które mają na celu wynalezienie 
skutecznego leku przeciwko temu 
wirusowi, a także szczepionki, któ-
ra by nas przed nim uchroniła. 

COVID-19 jest to ostra choroba za-
kaźna wywoływana przez korona-
wirusa SARS-CoV-2. Szacuje się, że 
objawy choroby pojawiają się zwy-
kle po 5-6 dniach od zakażenia, a 
inkubacja wirusa może trwać na-
wet do 14 dni. To właśnie dlatego 
zaleca się 14-dniową kwarantannę 
i stałe monitorowanie swojego sta-
nu zdrowia. 

Najczęstsze objawy COVID-19: bar-
dzo wysoka temperatura, kaszel, 
ogólne zmęczenie i osłabienie, na-
gła i całkowita utrata węchu oraz 
smaku, duszności i trudności w 
oddychaniu. 

Rzadsze objawy COVID-19: ból gło-
wy, bóle mięśni i stawów, ból gar-
dła, biegunka (głównie u dzieci). 

Leczenie COVID-19 jest zwykle 
objawowe, w ciężkich przypad-
kach potrzebna jest hospitaliza-
cja. Objawy choroby zwykle mijają 
po 14 dniach, w bardzo rzadkich 
przypadkach dopiero po kilku ty-
godniach. 

Choroba przenosi się drogą kro-
pelkową oraz poprzez skażone 
dłonie i przedmioty. Z dotychcza-
sowej wiedzy na temat COVID-19 
wynika, że większość osób (około 

80%) przechodzi infekcję w sposób 
łagodny lub umiarkowany i nie 
wymaga hospitalizacji. Niestety, 
pozostałe 20% może mieć poważ-
ne problemy z oddychaniem, pro-
wadzące nawet do niewydolności 
oddechowej. 

COVID-19 a grypa 

Podobieństwa 
Obie choroby wywoływane są 
przez zakażenie wirusami i prze-
noszone drogą kropelkową. Grypa 
rozwija się po zakażeniu wirusem 
grypy, a COVID-19 po zakaże-
niu koronawirusem 2019-nCoV. 
Objawy tych dwóch chorób są 
bardzo zbliżone i stanowią duże 
wyzwanie zarówno dla lekarza, 
jak i dla chorego. 

CoVID-19 łatwo pomylić z grypą, 
bo we wczesnym stadium choro-
by objawy są niemal identyczne: 
gorączka (stan podgorączkowy), 
dreszcze, kaszel, trudności z od-
dychaniem/skrócenie oddechu, 
zmęczenie, ból mięśni/stawów, ból 
głowy, u niektórych chorych (czę-
ściej u dzieci) wymioty i biegunka. 

Obie choroby mogą mieć łagodny 
lub ciężki przebieg, prowadząc do 
poważnych powikłań, a nawet do 
śmierci. Powikłania to: zapalenie 
płuc, niewydolność płuc, zespół 
ostrej niewydolności oddechowej 
(ARDS), zawał serca lub udar, sep-
sa, niewydolność wielonarządowa, 
zaostrzenie się współistniejących 

chorób przewlekłych (w tym płuc, 
serca, układu nerwowego i cukrzy-
cy), wtórne infekcje bakteryjne. 

Grupy ryzyka ciężkiego przebie-
gu: osoby starsze, osoby z obniżo-
ną odpornością, osoby z pewnymi 
chorobami współistniejącymi – 
płuc, serca, cukrzyca, choroby ne-
rek. Dzieci chorują na COVID-19 
rzadziej i łagodniej niż dorośli. 

Różnice 
Choroby te wywołują zupełnie in-
ne wirusy. W przypadku COVID-19 
jest większe zagrożenie poważ-
nymi powikłaniami i zgonem. 
Wyższa jest też śmiertelność niż 
w przypadku grypy. 

Osoba zakażona COVID-19 zaka-
ża średnio 2-3 osoby (ile dokładnie 
wynosi ten wskaźnik wciąż trudno 
określić). W przypadku grypy jest 
to przeciętnie 1,3 osoby. Okres od 
zakażenia do pierwszych objawów 
w przypadku grypy to od 1 do 4 
dni, dla koronawirusa – od 2 do 
14 dni. 

Średni czas leczenia COVID-19 
(przy łagodnych objawach) to oko-
ło 2 tygodni, w przypadku osób w 

fysiolab.befysiolab.be
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stanie ciężkim – z niewydolnością 
oddechową, dysfunkcją wielona-
rządową, wstrząsem septycznym 
– powyżej 3 tygodni. Często ko-
nieczne jest użycie respiratora, 
zdarzają się nawet przeszczepy 
zniszczonych przez chorobę płuc. 

W odróżnieniu od wirusa grypy 
koronawirus SRS-CoV-2 nie ogra-
nicza się do atakowania płuc; 
może przedostawać się do krwi 
i powodować problemy w całym 
organizmie, krzepnięcia czy udar 
mózgu. Zdarzają się zapalenia mię-
śnia sercowego, zaburzenia rytmu 
i zawały. 

Z badań przeprowadzonych na 
University of Southern California 
(USA) wynika, że podczas gdy gry-
pa zwykle zaczyna się od kaszlu, 
pierwszym objawem COVID-19 
jest gorączka. 

Grypa przenosi się jak COVID-19, 
jest mniej zaraźliwa, często ma 
podobne objawy, ale zwykle jest 
mniej groźna i łatwiej jej uniknąć, 
ponieważ istnieją szczepionki i 
skuteczne leki. 

Grypa, koronawirus
SARS-CoV-2 
czy przeziębienie? 
Odpowiedź na to pytanie nie jest 
ani prosta, ani oczywista. Jeśli 
ktokolwiek zaobserwuje u siebie 
niepokojące objawy, powinien 
natychmiast skontaktować się z 
lekarzem, który być może zleci 
wykonanie odpowiednich testów. 

Dodatni test na COVID-19 od ra-
zu wyjaśni rodzaj choroby. Jednak 
lekarze ostrzegają, że można być 
zakażonym i jednym, i drugim 
wirusem. Obawiają się nawet, 

że zakażenie grypą może zwięk-
szać ryzyko zakażenia wirusem 
COVID-19. 

Szczepionki zapobiegającej za-
chorowaniu na COVID-19 nie ma. 
Nie ma też preparatu, który byłby 
zalecany do leczenia tej choroby. 
Szczepionki przeciwko grypie na 
ten sezon są już dostępne. 

Lekarze uważają, że szczepienia to 
najlepszy sposób na poprawienie 
odporności i uniknięcie powikłań 
pogrypowych. Może więc warto 
się zaszczepić? 

Na podstawie: 
diag.pl, medicover.pl, 
naukawpolsce.pap.pl, 

radiozet.pl, zdrowie.radiozet.pl 

Opracowała: 
Ewa Janik

Wojtek Pałac
INDYWIDUALNE

KONSULTACJE

MAŁŻEŃSKIE

Efektywność

Moi klienci mówią,
że czują się
"zaopiekowani".
Ich problemy są w
najlepszych rękach

Pracuję tylko
sprawdzonymi i
fachowymi
metodami

Pomagam pokonać
konkretne problemy.
Dzięki temu odzyskasz
zadowolenie ze
związku

Zadzwoń lub napisz, aby dowiedzieć się więcej

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

SKUTECZNA

TERAPIA

DLAPAR

Bezpieczeństwo Profesjonalizm

Sklep Mięsny “GYS” istnieje od 19 czerwca 2020 roku. 
Naszą dewizą jest najwyższa jakość oferowanych 

wyrobów wraz z kultywowaniem najlepszych 
polsko-belgijskich tradycji masarskich. 

Oferujemy m.in.: wędliny, wędzonki, półprodukty 
kulinarne oraz sałatki. Dzięki wysokiej jakości mięsa, 

które dociera do nas ze specjalnej ekologicznej hodowli, 
możemy zaoferować oryginalny smak wyrobów. Na 
specjalne okazje i życzenie klienta jesteśmy skłonni 

zrealizować każde zamówienie. 
Zapraszamy!

Pn: zamknięte
Wt-pt: 8.30 - 12.30, 13.30 - 18.00
Sob: 8 - 15
Niedz. 8 - 12

Gijsbrecht van Deurnelaan 37 
2100 Deurne

tel. 0477 86 11 04
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 8 sposobów na rozbudzenie 
kreatywności 
Kreatywność to potencjał ludzkiego umysłu, zdolność 
do tworzenia nowych rzeczy, koncepcji. I choć wiele 
osób uważa, że jej nie posiada, to prawdą jest, że w róż-
nym stopniu ma ją każdy z nas. Podpowiadamy, jak ją 
w sobie rozbudzić. 

Kreatywność to wynik kilku czyn-
ników m.in. genów, ale również 
suma naszych doświadczeń, wie-
dzy, umiejętności, motywacji, wy-
chowania czy środowiska, w któ-
rym dorastamy i funkcjonujemy.

Kreatywne myślenie to urucho-
mienie nowych perspektyw. Aby 
je dostrzec, trzeba uwierzyć w 
swoją kreatywność. Poznaj 8 spo-
sobów, by ją rozwijać. 

1 Mapy myśli 
Mapy myśli to notatki wizu-

alne pomagające rozbudzić kre-
atywność. Na środku kartki wypi-
sujemy główny wątek, a następnie 
dopisujemy luźne skojarzenia w 
danym temacie. Efektem takiego 
działania często są nowe, niespo-
dziewane pomysły. 

2 Robienie nowych 
rzeczy 

To doskonały sposób na pobudze-
nie kreatywności. Odwiedzanie 
nowych miejsc, słuchanie nowej 
muzyki, poznawanie nowych 
osób, czyli robienie tego, cze-
go dotychczas nie doświad-
czaliśmy, otwiera umysł i 
stymuluje kreatywność. 

3 Czytanie 
książek 

Książki to nieocenione 
źródło wiedzy i inspira-
cji. Poszerzają horyzonty, 
zmieniają punkt widzenia, 
skłaniają do przemyśleń i pobu-
dzają wyobraźnię. W każdej dzie-

dzinie znajdziemy ogrom warto-
ściowej wiedzy. 

4 Kontakty z 
ciekawymi ludźmi 

Mówi się, że jesteśmy wypadko-
wą 5 osób, z którymi najczęściej 
przebywamy. Dlatego warto przyj-
rzeć się swojemu otoczeniu. Czy 
nie wpływa na nas ograniczająco, 
nie odbiera nam energii, nie de-
motywuje? 

Spotkania z ciekawymi ludźmi na 
warsztatach, konferencjach czy 
spotkaniach networkingowych 
to okazja do poznawania różnych 
punktów widzenia. Otwartość na 
drugiego człowieka pozwala czer-
pać od niego wiedzę, inspirację i 
rozbudza kreatywność. 

5 Rozwój 
Edukacja nie kończy się 

na szkole. Uczymy się przez ca-
łe życie. Jako dorośli mamy ten 
komfort, że możemy zdobywać 

wiedzę w interesujących nas te-
matach. Nauka nowych rzeczy 
skłania do myślenia, działania, 
poszukiwania, próbowania. To 
świetna „gimnastyka” dla mózgu. 

Uczymy się również na błędach. 
Dostęp do darmowej wiedzy w 
postaci podcastów, wideo, blogów 
jest dziś tak ogromny, że każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

6 Sen, relaks, 
bycie tu i teraz 

Bycie w ciszy, pozwala uspokoić i 
usłyszeć myśli, oderwać się od co-
dzienności. Okazuje się, że najlep-
sze pomysły przychodzą nam do 
głowy wtedy, gdy odpoczywamy. 
Jest to tzw. okres inkubacji, czyli 
wylęgania pomysłów. Stres i zmę-
czenie to wrogowie kreatywności. 

7 Odpowiednia dieta 
Prawidłowo zbilansowana 

dieta, dostarczająca organizmo-
wi odpowiedniej ilości witamin 
i minerałów, jest niezbędna do 

jego właściwego funkcjonowa-
nia. Wbrew pozorom jedzenie 
potrafi  mieć ogromny wpływ na 
nasze samopoczucie, koncen-
trację i myślenie. 

8 Aktywność 
fi zyczna 

Kreatywność wspomaga rów-
nież ruch i aktywność fi zycz-
na. Gdy pobudzamy krążenie 
krwi, dotlenia się umysł, co po-

zwala się zresetować i spojrzeć 
na wiele rzeczy z dystansu. 

nowych miejsc, słuchanie nowej 
muzyki, poznawanie nowych 
osób, czyli robienie tego, cze-
go dotychczas nie doświad-
czaliśmy, otwiera umysł i 
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na wiele rzeczy z dystansu. 
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Jeśli potrzebujesz inspiracji i mo-
tywacji do działania, znajdziesz je 
w „Kobiecym Challenge’u”. 

To projekt stworzony przez Izabelę 
Tomiczek-Pitlok mający na celu 
przywrócenie Polkom mieszkają-
cych poza granicami kraju wiary 
we własne możliwości. Motywuje 
do samorealizacji, walki o swoje 
marzenia oraz pomaga w rozwoju 
początkujących kobiecych bizne-
sów. 
Wspierają go również ambasador-
ki w 7 krajach Europy. Za jakiś 
czas będą one organizować spo-
tkania w tzw. Kręgach Kobiecej 
Mocy. 

Więcej informacji o projekcie 
oraz wywiady z inspirującymi 
Polkami na emigracji na stronie 
www.kobiecychallenge.com.

Ambasadorki "Kobiecego Challenge'u"
www.kobiecychallenge.com
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 Kobieta – Osoba Użytkowa 
na Wyposażeniu Mężczyzny 
Przemoc, tyrania domowa i dramaty z niej wynikające to wciąż ogromny problem, 
który, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, często nie wychodzi poza próg domu. 

W przemocowych domach pa-
nuje bowiem zmowa milczenia. 
Ofi ary tyranów boją się mówić o 
swoim cierpieniu, nie zgłaszają 
problemów na policję, wyzute z 
wszelkich siły fizycznych i psy-
chicznych cierpią w milczeniu. 
Samotnie. Ba, nie zawsze nawet 
są świadome tego, iż są ofi arami 
przemocy i potrzebują wsparcia. A 
te, które są świadome nie bardzo 
w taką pomoc wierzą. 

Niejednokrotnie najbliższa rodzi-
na neguje to, co się dzieje w prze-
mocowych domach. Są to bowiem 
rodziny, o których zazwyczaj się 
mówi, że „dzieci czyściutko, ładnie 
ubrane, a małżonek uprzejmy, za-
wsze kłania się sąsiadom”. 

Zdarza się także, że bliscy czy przy-
jaciele, którym ofi ara przemocy 
się zwierzy, całkowicie nie wierzą 
jej słowom mówiąc: „ależ co ty 
mówisz, przecież jesteście takim 
świetnym małżeństwem, zobacz, 
jak on cię kocha i dba o ciebie, 
jakie macie wspaniałe dzieci” i 
tym podobne. Kobieta zaczyna się 
gubić w domysłach czy faktycznie 
doświadcza domowej tyranii, czy 
może jej się tylko wydaje. 

Wbrew pozorom to właśnie w 
przypadku przemocy fizycznej 
łatwiej jest poprosić o wsparcie i 
łatwiej też jest je uzyskać. Siniaki 
i zadrapania są przynajmniej wi-
doczne. Można je pokazać policji, 
zrobić obdukcję. 

Zdecydowanie gorzej przedstawia 
się sytuacja przemocy psychicznej, 
przemocy czynionej w białych rę-

kawiczkach, bez śladów 
i zadrapań. Wszystkie te 
historie, gdzie kobieta 
nie pracuje i jest zależna 
finansowo od swojego 
partnera (czytaj: „nie ma 
nic do gadania bo nie 
zarabia”), historie, gdzie 
kobieta chce mieć swo-
ją prywatność, do której 
przecież jako wolny czło-
wiek ma prawo i nie może jej uzy-
skać (czytaj: „po co ci koleżanki, 
siedź lepiej w domu i rodziną się 
zajmij”, albo te kiedy ona chce iść 
na studia, kształcić się, rozwijać 
(czytaj: „a czy tobie czegoś bra-
kuje? Przecież masz wszystko. 
To czego jeszcze chcesz?”) są hi-
storiami obrazującymi domową 
tyranię. 

I powoli rozpoczyna się proces 
uprzedmiotowiania tej dziew-
czyny, ograniczania jej dostę-
pu do innych ludzi, traktowa-
nia jej jako „Osoby Użytkowej 
na Wyposażeniu Osobistym 
Mężczyzny”. 

I tak Osoba Użytkowa na Wypo-
sażeniu Osobistym Mężczyzny 
ma siedzieć w domu, być cicho, 
nie mieć swojego zdania, przykla-
skiwać mężowi, zawsze się z nim 
zgadzać, nie wyrażać sprzeciwu 
i niezadowolenia, podziwiać go, 
chwalić przy znajomych (jeśli ta-
kowych mają), kryć przed światem 
jego niecne występki, nie 
robić nic wbrew mężo-
wi, wychowywać dzie-
ci, sprzątać, goto-
wać obiady i być 
tym zachwyconą, 

nie mieć swojego życia prywat-
nego, nie mieć koleżanek i znajo-
mych, nie wychodzić bez powodu 
(uwaga: spotkanie z koleżanką to 
nie jest dobry powód opuszczenia 
domu), absolutnie się nie kształcić 
(bo jeszcze by się okazało że będzie 
lepiej wykształcona od swojego 
męża). Bywa, że ma nie pracować 
zawodowo (bo po co, przecież on 
zarabia, to niech ona lepiej siedzi 
w domu), o historiach typu wyjazd 
z przyjaciółką na weekend czy na 
trzydniowe sympozjum naukowe 
już nawet nie wspominam, bo to 
przez mężczyznę typu tyran będzie 
traktowane jako wykolejenie umy-
słowe i niedopuszczalna fanaberia 
powodowana „uderzeniem lewe-
go hormonu do głowy”. 

A wszystko tak naprawdę zaczyna 
się od drobiazgów, na które wiele 
kobiet niestety nie zwraca uwagi. 
Jasne jest bowiem, że gdyby pan 
tyran od początku zastosował ra-
dykalne 
środ-
k i 

skiwać mężowi, zawsze się z nim 
zgadzać, nie wyrażać sprzeciwu 
i niezadowolenia, podziwiać go, 
chwalić przy znajomych (jeśli ta-
kowych mają), kryć przed światem 
jego niecne występki, nie 
robić nic wbrew mężo-
wi, wychowywać dzie-

kobiet niestety nie zwraca uwagi. 
Jasne jest bowiem, że gdyby pan 
tyran od początku zastosował ra-
dykalne 
środ-
k i 
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przemocy to kobieta prawdopo-
dobnie szybko zorientowałaby się 
o co chodzi i powiedziała „dzięku-
ję bardzo, wychodzę”. 

I w ten oto sposób przemocowe 
zachowania pana tyrana wsącza-
ne są w umysł i psychikę kobiety 
delikatnie, powoli i praktycznie 
niezauważalnie. Bo to przecież 
dla jej dobra, żeby miała lepsze 
życie. Do czasu oczywiście, kie-
dy ona nie otworzy szeroko oczu. 
Niestety zazwyczaj dzieje się to 
bardzo późno, a im później, im 
proces ubezwłasnowalniania ko-
biety jest bardziej zaawansowany, 
tym trudniej jest od takiego tyrana 
emocjonalnego się wyrwać. Bo jak 
się z takiego związku wydobyć po 
trzydziestu wspólnie spędzonych 
latach? 

W zasadzie o wiele mniej miejsca 
zajęłoby napisanie, co kobieta, 
przepraszam, Osoba Użytkowa 
na Wyposażeniu Osobistym 
Mężczyzny (bo przecież dokładnie 
tak przez niego jest traktowana) 
może robić. Otóż, w dzień ma robić 
co mężczyzna każe, a w nocy być 
demonem seksu…bo przecież wia-
domo… ma wspaniałe życie, które 
jej ów mężczyzna zapewnia, to i 
seks w związku powinien być fan-
tastyczny i pełen pasji. W końcu 
mężczyźnie się należy, wszak tyle 
dobrego dla kobiety robi. Czy taka 
kobieta ma prawo mieć swoje pa-
sje, pragnienia, oczekiwania? Nie. 

Sprawca przemocy nie pyta ko-
biety, co by sprawiło jej radość, 
jak chciałaby, aby wyglądało jej 
życie. On wie lepiej. A 
ponieważ on wie lepiej, 

to on będzie decy-
dował. I de-

cyduje, będąc święcie 
przekonanym, iż jego 
decyzje są najwłaściwsze. 
W zasadzie to, co myśli 
partnerka, jest dla niego 
kompletnie nieistot-
ne. 

W ten oto z pozo-
ru nic nieznaczący 
sposób tka się niewi-
dzialna nić domowej ty-
ranii. Najgorsze jednak 
w tym wszystkim jest to, że ofi ary 
przemocy bardzo często usprawie-
dliwiają sprawcę mówiąc „prze-
cież on chciał dla mnie dobrze, 
nie jest aż taki zły” itd. itp. 
Tymczasem plątanina sieci się za-
gęszcza i kobieta zaczyna powoli 
zauważać, że coś w jej związku jest 
nie tak, zaczyna się też buntować, 
a to się panu przemocowemu wy-
jątkowo nie podoba. 

Co w takiej sytuacji robi domowy 
tyran? Tyran karze. Biciem, odcię-
ciem od funduszy, wyprowadzką 
do innego pokoju albo do kolegi, 
robieniem na złość, bardzo często 
każe milczeniem, czyli całkowitym 
odcięciem możliwości komunika-
cji. Jest to w sumie najsilniejsza 
forma kary, którą tyran stosuje 
dzień, tydzień, a ja osobiście znam 
ze swojego gabinetu psychologicz-
nego przypadki, gdzie za nieposłu-
szeństwo kobiety tyran karał ją 
co jakiś czas wielomiesięcznym 
milczeniem i całkowitym ignoro-
waniem jej. Boli? Boli. 

A gdyby tak tyranowi spróbować 
uświadomić, że jest po prostu złym 
partnerem, gdyby mu uświado-
mić, że stosuje przemoc…to wiecie 
Państwo, co w gabinecie odpowie? 

Po pierwsze będzie niepo-
miernie zdziwiony. Ja? 
Przemoc? A to już się z 
żoną pokłócić nie wol-
no? A że ja chciałem 

aby ona nie pracowała i 
domem się zajęła to źle? 

Ano źle, jeśli ona pod-
chowawszy dzieci 

chciałaby zacząć 
pracować i mieć 
własne pienią-
dze, a pan tyran 
na to nie pozwa-
la. Albo kiedy 

ona chciałaby 
wyjść ze swoimi 

znajomymi na kawę a pan 
przemocowiec każe jej urucha-
miać kamerkę i mówić gdzie jest, 
co robi i po której stronie stolika 
w kafejce usiadła. 

Taka domniemana troska pana ty-
rana jest niczym innym, jak spra-
wowaniem kontroli. I nawet jeśli 
nie ma w tej kontroli elementów 
przemocy fi zycznej, to już jest ona 
zagrażająca dla kobiety. Bo ta ko-
bieta zaczyna przeczuwać, że nie 
jest wolna, że powinna się kontro-
lować, że nie wolno jej robić tego, 
na co ma ochotę, że nie jest szano-
wana i ma spełniać czyjeś oczeki-
wania i czyjeś potrzeby, podlegać 
władzy i decyzjom partnera. 

Bywa w gabinecie jeszcze cieka-
wiej: „No dobrze, uderzyłem ją 
raz… no ale raz to już przemoc? 
Pani chyba żartuje, przecież ja jej 
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cyduje, będąc święcie 
przekonanym, iż jego 
decyzje są najwłaściwsze. 
W zasadzie to, co myśli 
partnerka, jest dla niego 
kompletnie nieistot-
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na to nie pozwa-
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życie. On wie lepiej. A 
ponieważ on wie lepiej, 

to on będzie decy-
dował. I de-

uświadomić, że jest po prostu złym 
partnerem, gdyby mu uświado-
mić, że stosuje przemoc…to wiecie 
Państwo, co w gabinecie odpowie? 

Po pierwsze będzie niepo-
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nie katuję”. I tak zazwyczaj się 
toczą rozmowy psychologa z tyra-
nem domowym. 

Zatrzymajmy się jednak na chwilę 
przy osobowości sprawcy przemo-
cy i na tym, co powoduje, co dopro-
wadza do tego, że człowiek staje 
się tak bardzo nieczuły wobec 
najbliższej mu osoby. Bo przecież 
tak na logikę wydaje się być nie-
możliwym, że ktoś, kto otrzymał 
bazowy kapitał w postaci miłości i 
szacunku, będzie stosował wobec 
drugiego człowieka tak wyrafino-
wane metody ubezwłasnowalnia-
nia go i zawłaszczania. 

Otóż przemocowcami są osoby, 
które miały zaburzone poczucie 
bezpieczeństwa, które zostały we 
wczesnych latach życia strauma-
tyzowane i same doświadczyły 
przemocy, są to także osoby, które 
cechują złe wzorce przywiązania 
i wzorce te próbują później siłą 
wprowadzić do swoich dorosłych 
związków. 

Bardzo często w relacjach przemo-
cowych jedna osoba ma tenden-
cję do zawłaszczania, druga nato-
miast pochodzi z domu, gdzie nie 
otrzymała miłości, nie nauczyła 
się stawiania granic, jest uległa i 
bierna. I w ten sposób zaczyna się 
toksyczny taniec w toksycznym 
związku. 

Źródła należałoby szukać w na-
szych macierzystych domach, w 
których nieprawidłowo wykształ-
ciły się nasze wzorce przywiąza-
nia, gdzie albo ten wzorzec jest 
lękowo-unikający, albo agresywny, 
przemocowy. Owe wzorce tworzą 
się w dzieciństwie, w okresie nie-
mowlęcym do około drugiego ro-
ku życia, kiedy to w zasadzie nie 
mamy zbyt wiele do powiedzenia. 

Przykładem są dominujące, kon-
trolujące matki, które zawsze 

wszystko wiedzą lepiej, które nie 
pozwalają dziecku się rozwijać i 
nie pozwalają mu na naukę nieza-
leżności. Matki, które nie zastana-
wiają się nad tym, czy dziecko coś 
lubi, czy ma na coś ochotę. Takie 
rodzicielstwo może sprawić, że 

dziecko wychowane przez kontro-
lującą, apodyktyczną matkę pod-
świadomie powieli ten wzorzec w 
swojej dorosłej relacji. 
Skutki wieloletniego funkcjono-
wania w związku z przemocowym 
partnerem, w domowej tyranii, 
są katastrofalne i mają widoczne 
przełożenie w każdej sferze życia 
ofiary. Zdrowotnej, fizycznej, emo-
cjonalnej, rodzinnej, społecznej 
czy zawodowej, z aktami samo-
bójczymi włącznie. 

Można zatem powiedzieć, że tyra-
nizowanie drugiego człowieka w 
niektórych przypadkach prowadzi 
do jego śmierci. A poza tym prowa-
dzi do depresji, chorób autoagre-
sywnych, gdzie organizm zaczyna 
atakować sam siebie, nowotwo-
rów złośliwych, nerwicy, stanów 
lękowych, bezsenności, chorób 
układu pokarmowego i wielu in-
nych. 

Jedną z cięż-
szych sytuacji 
dla kobiety 
jest przecią-
ganie przez 
p r z e m o c o -
wego partne-
ra dzieci na 
swoją stronę. 
Tyran potrafi 
bowiem dzie-
ci zmanipulo-

wać w taki sposób, że zaczynają 
one wierzyć jego słowom typu: 
„mamie się należało, bo była zła, 
niegrzeczna, albo że sprowokowa-
ła tatę do brzydkiego zachowania”. 

Dzięki takim właśnie nagannym 
i obrzydliwym manipulacjom 
przemocowego partnera dzieci 
przestają patrzeć na matkę jak 
na osobę, której należy pomóc i 
ją chronić, przestają ją szanować 
uznając, iż sama jest winna temu, 
że dopuściła do takiej sytuacji i że 
pozwalała na przemoc. 

W ten oto sposób dzieci powoli za-
czynają patrzeć na matkę oczami 
tyrana. I tu ujawnia się pewien pa-
radoks, bo z jednej strony kobieta 
prawie zawsze mówi, że pozostaje 
w związku dla dzieci, bo chce, aby 
miały one pełną rodzinę i szczęśli-
we dzieciństwo, tymczasem jeśli 
nie rozwiązuje problemu, to tak 
naprawdę uczy swoje dzieci, że 
toksyczna relacja to jest normal-
na relacja. 

Bo to, co te dzieci widzą w domu 
jest przecież ich normalnością. 
Można zadać sobie w związku 
z tym pytanie: z czym te dzieci 
pójdą w dorosłe życie i jak będą 
wyglądały ich dorosłe związki? – 
Zgadnijcie. 

Aleksandra Szewczyk, 
psycholog
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PORTOgalia po raz pierwszy! 
Zapraszam Was do kolorowego i słonecznego Porto, które nic sobie nie robi z tego, że 
jest zimno. Przed wyjazdem słyszałam i czytałam wiele dobrego o tym mieście i mu-
szę przyznać, że większość pogłosek okazała się prawdziwa. Porto jest wybitne, Porto 
w Porto również, a resztę przeczytacie poniżej. 

Porto to drugie co do wielkości 
miasto Portugalii, położone w pół-
nocnej części kraju, nad Oceanem 
Atlantyckim. Ważniejsze jest chy-
ba jednak to, że latają tam tanie 
linie lotnicze (zarówno z Polski, 
jak i z Belgii), tak więc wyjazd nie 
rujnuje portfela. Jeśli więc zdarzy 
Wam się kiedyś, tak jak mnie, sie-
dzieć w domu w deszczowy zim-
ny wieczór, pamiętajcie, że zakup 
biletów do Porto to zawsze dobry 
pomysł. No więc jak tam było w 
tym Porto? 

Porto jest kolorowe,  
a najbardziej kolorowe 
jest klimatyczne 
nadbrzeże w  
dzielnicy Ribeira 
Promenadą nad rzeką Douro mo-
głabym promenować jak szalona. 
Wyobraźcie sobie – przylatujecie 
z zimnej i szarej Brukseli w środ-
ku stycznia i trafiacie na  kolo-
rową ulicę, pełną knajpek, ludzi 
wygrzewających się na ławkach 
i ulicznych grajków. Pławiłam się 
tam w słońcu przez ładnych kilka 
godzin. 

Most Ludwika I  
– to bardzo fajny most 
Widać go właściwie zewsząd, jest 
to zresztą jeden z symboli Porto, 
a to zobowiązuje. Most nad rze-
ką Douro ma dwa poziomy i waży 
ponad 3000 ton. Został zaprojekto-
wany przez belgijskiego inżyniera, 
co sprawia, że mam do niego oso-
bisty stosunek. 

Wąskie uliczki, strome 
schodeczki, kolorowe 
zaułki. Dużo i wszędzie. 
Najlepiej chyba zabłądzić w wą-
skich uliczkach dzielnicy Ribeira, 
ja błądziłam również po dzielnicy 
Miragaia. Porto jest miastem bar-
dzo pagórkowatym, mogę nawet 
zaryzykować stwierdzenie, że to 
miasto urzeczywistnia ideę miej-
skiego musu mozołu. No bo wy-
obraźcie sobie, że chcecie dotrzeć 
do jakiegoś punktu, patrzycie na 
mapę i myślicie, że jesteście tuż, 
tuż. Tymczasem tak naprawdę 
wasz cel znajduje się jakieś dwa 
poziomy wyżej, więc najpierw 
trzeba wypluć płuca na scho-
dach. Porto lubi schody. 

Katedra Sé jest całkiem 
ciekawa, ale jeszcze 
ciekawsze są panoramy 
rozciągające się z 
Terreiro da Sé 
Katedra Sé to jedna z najważniej-
szych świątyń w Porto, tak więc 
jako szanujący się turyści na 
pewno tam dotrzecie. Znajduje 
się ona w historycznym centrum 
miasta. Tutaj podobno ochrzczo-
no Henryka Żeglarza, którego wy-
prawy doprowadziły do odkrycia 
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m.in. Madery i Azorów, przez co 
teraz ja też muszę tam jechać. No 
bo skoro już odkryli, to trzeba. A 
jak już się napatrzycie na katedrę, 
to patrzcie na miasto z góry, bo 
jest na co. 

Z Wieży Kleryków też 
są ładne widoki 
Wieża Kleryków to kolejny sym-
bol Porto. Mierzy ona 75 metrów 
i w momencie powstawania by-
ła najwyższą budowlą miasta. 
Wieża, wraz z pobliskim kościo-
łem Kleryków, jest jednym z pięk-
niejszych przykładów baroku w 
Porto. Nie byłabym sobą, gdybym 
nie wlazła po 240 schodach na ta-
ras widokowy na szczycie wieży. 
Warto, bo Porto to miasto, które 
chyba z każdej perspektywy pre-
zentuje się wyśmienicie! 

Tramwaj, a właściwie 
zdjęcie tramwaju 
zwanego pożądaniem 
Ciekawą rozrywką w Porto jest go-
nitwa za zabytkowymi, odrestau-
rowanymi tramwajami, które 
kursują w mieście. Na szczęście 
nie tylko ja brałam udział w polo-
waniu na tramwaj, tak więc nie 
czułam się dziwnie stojąc na to-
rach na wprost nadjeżdżającego 
wagonu. 

Azulejos są wszędzie 
Azulejos  to ceramiczne płytki, 
którymi ozdobione są kamienice, 
kościoły, stacje metra i dworce. 
Można je spotkać nie tylko w Porto, 
ale w całej Portugalii. Pierwsze 
„kafelki” tworzyli Maurowie  i 
chwała im za to, bo dzisiejsze bu-
dowle, pokryte płytkami azulejos, 
wyglądają naprawdę niezwykle. 
W Porto najlepsze azulejos są na 
dworcu św. Benedykta. 
Halę dworca zdobi ponad 20 tysię-
cy płytek, które ukazuję sceny z 
historii Portugalii. To naprawdę 
ładny dworzec, choć może nie je-
stem obiektywna, bo uwielbiam 
dworce. 

Najpiękniejszy 
McDonald’s świata  
też tu jest! 
Nie jestem do końca pewna, jakie 
były kryteria wyboru, ale mój prze-
wodnik twierdzi, że McDonald’s 
Imperial, który znajduje się przy 
ulicy Avenida dos Aliados to naj-
piękniejszy McDonald’s świata. 
Został otwarty w 1995 roku, a nad 
jego wystrojem czuwali architekci 
Archange i Burmester. Wiecie, że 
piłam w tym pięciogwiazdkowym 
McDonaldzie kawę i smakowała 
tak samo, jak w każdym innym 
McDonaldzie? 

Porto w Porto smakuje 
tak samo, jak porto 
gdzie indziej, ale i tak 
trzeba spróbować 
Porto słynie z porto, a wizyta w 
jednej z piwnic firm produkują-
cych wino  jest naprawdę cieka-
wym doświadczeniem. Jestem co 
prawda totalną ignorantką w dzie-
dzinie win, ale pasja, z jaką pani 
przewodniczka opowiadała nam 
o różnicach pomiędzy poszczegól-
nymi trunkami, była godna podzi-
wu. Cała impreza kończy się de-
gustacją, tak więc jeśli teoria was 
nie przekonuje, to zapewne zasma-
kujecie w praktyce. Ja zwiedzałam 
piwnice firmy Cálem – polecam! 

Czasem fajnie jest 
zwiedzić księgarnię 
W Porto znajduje się (po-
dobno)  słynna księgarnia 
Lello&Irmão.  Jej historia sięga 
1869 roku, choć obecnie jest znana 
przede wszystkim dlatego, że jej 
wnętrze inspirowało twórców 
scenografii do filmów o Harrym 
Potterze. Niezależnie od tego, czy 
jesteście fanami czy nie, idźcie do 
tej księgarni. Mnie bardzo przypa-
dły do gustu drewniane zdobienia 
i kręcone schody. Gdyby jeszcze 
tylko nie było tam dzikiego tłumu 
turystów… Wstęp jest płatny (zda-
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je się, że 4 euro), ale jeśli kupicie 
książkę, to wydatek jest refundo-
wany. Biznes to biznes. 

Czasem fajnie jest też 
zwiedzić stadion 
FC Porto to taka drużyna, do któ-
rej nic nie mam – ani mnie ziębi, 
ani grzeje, ale chętnie zajrzę na 
ich stadion i do ich szatni, a po-
tem obejrzę ich muzeum. I cieszę 
się, że tam poszłam, bo było fanta-
stycznie. Tak sobie myślę, że gdy-
by na ziemię przylecieli kosmici 
i z jakiegoś powodu wylądowali 
w muzeum FC Porto, mogliby 
pomyśleć, że piłka nożna jest dla 
rasy ludzkiej sprawą absolutnie 
fundamentalną, a piłkarze FC 

Porto mają status bo-
gów.  Czyli to chyba 
dobre muzeum. 

A gdybyście potrze-
bowali przypad-
kiem motywacyjnego 
kopa, służę uprzejmie. 
Właściwie nie tyle ja, 
co André Villas-Boas, 
były trener FC Porto, 
który przed meczem 
decydującym o mi-
strzostwie kraju w 
2011 roku szczegóło-
wo wyjaśnił swoim 
piłkarzom, że  warto 
jest przejść do histo-
rii, a ci go posłuchali. 

W Porto mają 
dobre jedzenie, 
ale i tak udało 
mi się zjeść coś 
niedobrego 
Typowym dla Porto 
daniem jest  france-
sinha, czyli mała fran-
cuzeczka. To trochę 
taki portugalski Big 
Mac – dwie kromki 
chleba, a pomiędzy 
nimi szynka, smażo-
ne kiełbaski i plastry 

wołowiny, na wierzchu jajko i za-
piekany ser, a wszystko to pływa 
w sosie. Pierwszy kęs był ciekawy, 
drugi jako tako znośny, a od pią-
tego nie mogłam już patrzeć na to 
danie. Ciężkie i takie jakieś dziw-
ne. Ale odhaczone. 

Jadłam także poczciwą ośmiorni-
cę, choć po moich traumatycznych 
przejściach na Sardynii zarzeka-
łam się, że nigdy więcej nie wezmę 
tego czegoś do ust. Nie udało mi 
się niestety spróbować narodowe-
go dania Portugalii – bacalhau, 
czyli suszonego i zasolonego dor-
sza. Cóż, następnym razem. 
Nie odmówiłam sobie oczywiście 
spróbowania lokalnych słodkości. 

Ciasteczka pastel de nata zdecydo-
wanie dają radę, podobnie jak ra-
banadas, czyli cynamonowe bar-
dzo słodkie ciastko, które wygląda 
trochę jak kotlet. W cukierniach 
można też często spotkać pączki 
z nadzieniem, ale jeśli mam być 
szczera – nasze są lepsze. 

Wizyta w katakumbach 
to zawsze dobry pomysł 
Jeśli kręcą was podziemne klima-
ty, możecie odwiedzić kościół św. 
Franciszka (jedyny gotycki kościół 
w Porto) oraz znajdujący się zaraz 
obok Dom Trzeciego Zakonu św. 
Franciszka. Na najniższej kondy-
gnacji znajdują się  katakumby, 
gdzie do połowy XIX wieku cho-
wano członków zakonu. Jeśli więc 
zmęczy was szum i gwar miasta, 
tu na pewno znajdziecie ciszę i 
spokój. 

Mogłabym pisać jeszcze dużo i 
długo, ale kiedyś muszę skończyć. 
Dodam tylko, że w Porto mają faj-
ne murale i w Porto możecie spo-
tkać napis PORTO (obok ratusza). 

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

Agnieszka Legat
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Książka na dziś 
Saffron Courtney i Gerhard Von Meerbach – bohaterowie powieści „Po dwóch stro-
nach”, są młodzi, bogaci i bardzo w sobie zakochani. Połączyła ich prawdziwa miłość, 
rozdzieliło piekło drugiej wojny światowej. Honor i poczucie obowiązku względem 
swojej ojczyzny postawiły ich po dwóch stronach barykady. 

Saffron Courtney – doskonale 
wykształcona, inteligentna i 
piękna kobieta, urodziła się i wy-
chowała w Południowej Afryce. 
Dorastała w rodzinnej posia-
dłości w Kenii. Przeprowadziła 
się do Anglii aby studiować na 
Oksfordzie. 

Zwerbowana podczas wojny 
przez angielski wywiad, Saffron 
przechodzi specjalistyczne szko-
lenie w zakresie umiejętności 
przydatnych tajnemu agentowi. 
Szkoli się w zakresie samoobro-
ny, zabijania wroga, fałszowania 
dokumentów, planowania i wy-
konywania różnego rodzaju ak-
cji w tym sabotażu, wysadzania 
budynków czy mostów. 

Nauczono ją, jak działać na tery-
torium wroga unikając zdema-
skowania, jak zdobywać przy-
datne informacje zachowując 
czujność i dyskrecję. Co robić w 
przypadku nagłych zagrożeń, jak 
zadbać o bezpieczeństwo swoje 
oraz innych bojowników ruchu 
oporu. 

Ze względu na flamandzkie po-
chodzenie zostaje włączona do tak 
zwanej sekcji T, aby lepiej poznać 
mentalność i zwyczaje Belgów. 
Zostaje łącznikiem pomiędzy 
Anglikami a rządem belgijskim 
na uchodźctwie, by w niedalekiej 
przyszłości wykorzystać zdobyte 
informacje. 

Jej ukochanym jest rodowity 
Niemiec Gerhard Von Meerbach, 
pochodzący z bogatej arystokra-
tycznej rodziny przemysłowców. 

Jego brat jest skrajnie fanatycz-
nym nacjonalistą, podziwia i 
wspiera działania Hitlera. 

Gerard, zdolny architekt, z zami-
łowania lotnik, jest zagorzałym 
wrogiem nazistowskich Niemiec. 
Musi jednak podporządkować 
się nowej władzy. Zostaje pilo-
tem Luftwaffe. Po pacyfikacji 
Żydów w Równem i klęsce pod 
Stalingradem, gdzie jego jednost-
ka ponosi ogromne straty i giną 
jego koledzy, ma dość i za cel sta-
wia sobie obalenie Hitlera i jego 
współpracowników. 

Co przyniesie los naszym boha-
terom? Czy uda im się wykonać 

powierzone zadania? Czy 
ponownie się odnajdą i 
będą potrafili zapomnieć 
o okrucieństwach wojny? 

„Po dwóch stronach” 
to siedemnasta część 
sagi o losach rodziny 
Courtneyów. Każdą książ-
kę z tej serii można czytać 
jako odrębną powieść i 
w dowolnej kolejności. 
Autorem jest Wilbur 
Smith przy współpracy z 
Davidem Churchillem. 

Wilbur Smith urodził 
się 9 stycznia 1933 ro-
ku w Broken Hill w 
Rodezji Północnej (obec-
nie Kabawe na tere-
nie Zambii). Ukończył 
Rhodes University w RPA. 
Pracował jako policjant, 
dziennikarz, księgowy, 
oraz poborca podatkowy. 

W roku 1964, po ogromnym suk-
cesie pierwszej książki ,,Gdy polu-
je lew”, porzucił pracę i poświęcił 
się pisaniu. 

Smith większą część swojego życia 
spędził w Afryce. Zdobytą tam wie-
dzę i doświadczenie możemy od-
naleźć w wielu jego powieściach. 
Napisał ponad 30 książek, które 
sprzedały się na całym świecie w 
nakładzie przekraczającym 120 
milionów egzemplarzy. W 2015 
roku wraz z żoną założył Wilbur 
and Niso Smith Fundation, wspie-
rającą młodych pisarzy na całym 
świecie. 

Polecam, 
Agnieszka Buniowska
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