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Jak obchodzi się Wielkanoc 
w różnych krajach? 
Święta wielkanocne w Polsce są bardzo mocno związane z religią i duchowością. 
Rozpoczyna je niezwykle uroczysta msza święta wielkoczwartkowa. W Wielki Piątek 
wierni mają okazję pochylić się nad tajemnicą śmierci Chrystusa. 

Zaś w Wielką Sobotę ludzie 
tłumnie odwiedzają kościoły, by 
móc poświęcić pokarmy. Sama 
Niedziela Wielkanocna rozpoczy-
na się zazwyczaj od uroczystego 
śniadania. Wielkanoc w Polsce to 
niezwykle rodzinne i najczęściej 
spędzane w domu święta. 

Oprócz wymiaru religijnego 
bardzo ważna jest również tra-
dycja. Niektóre dzieci dostają w 
tym czasie upominki od zająca. 
Bardzo popularny jest też oczywi-
ście zwyczaj polewania się wodą, 
który ma miejsce w Poniedziałek 
Wielkanocny. W zależności od 
regionu Polski jest on nazywa-
ny śmigusem-dyngusem, lanym 
poniedziałkiem, oblewanką czy 
lejkiem. 

Zabawa ta sprawia wiele radości, 
zwłaszcza najmłodszym, którzy 
przygotowują specjalne wiadra, 
pistolety na wodę czy plastikowe 
jajka. W poszczególnych miej-
scach na terenie Polski kultywuje 
się również mniej znane zwyczaje. 

Wielkanoc obchodzona w Polsce 
jest więc z jednej strony świętem 
przeżywanym w zgodzie ze swo-
ją duchowością – na początku 
w ciszy i zadumie, a na końcu w 
wielkiej radości ze zmartwych-
wstania Chrystusa. Z drugiej zaś 
strony jest to święto bardzo mocno 
związane z nadchodzącą wiosną i 

tradycjami. 

Łatwo moż-
na się do-
myślić, że 

nie we wszystkich zakątkach świa-
ta spędza się święta właśnie w taki 
sposób. Warto zrobić sobie podróż 
po różnych miejscach na mapie i 
dowiedzieć się, jak Wielkanoc spę-
dzają nasi koledzy i koleżanki w 
USA, Francji, a nawet Australii. 

Szukanie jajek 
i wielkanocna parada 
w USA 
Jeśli przypadkiem znaleźlibyście 
się podczas świąt wielkanocnych 
w Nowym Jorku, to możecie spo-
dziewać się, że na ulicy spotkacie 
tłumy niecodziennie wyglądają-
cych ludzi. Ten kolorowy i rado-
sny orszak to Easter Parade, czyli 
wielkanocna parada, podczas któ-
rej uczestnicy bawią się, śpiewają 
i robią sobie zdjęcia. 

Bardzo popularne wśród nowo-
jorczyków, uczestniczących w tym 
wydarzeniu jest samodzielne wy-
konywanie kapeluszy, którymi na-
stępnie przyozdabiają sobie głowy. 
Im bardziej fi kuśny i niecodzienny 
kapelusz, tym lepiej. 

Niektóre z nich są naprawdę oka-
załe. Uczestnicy przebierają się 
także za rozmaite postaci. Wiele 
osób decyduje się na stroje, nawią-
zujące do tradycji wielkanocnej i 
wiosennej – przyozdabiają ubrania 
kwiatami, roślinami, a także zakła-
dają kostiumy królików czy jajek. 

Nie brakuje jednak osób, które 
przebierają się za postaci z bajek 
czy fi lmów. Niektórzy zakładają 
ciekawe przebrania swoim dzie-
ciom, a inni zwierzętom. Easter 

Parade to barwna wielkanoc-
na tradycja obecna w Stanach 
Zjednoczonych. 

Jeżeli chodzi jednak o święta 
spędzane przez przeciętnego 
Amerykanina, to warto wiedzieć, 
że trwają one zaledwie jeden dzień. 
Świętuje się tylko w Niedzielę 
Wielkanocną. Mieszkańcy Ame-
ryki wierzą, że jajko, które ugotuje 
się w Wielki Piątek, a zje w dniu 
święta, przynosi szczęście. 

W USA chętnie dekoruje się domy, 
ale same uroczyste posiłki często 
spożywa się w restauracjach. Do 
tradycji wielkanocnych, obecnych 
w Stanach Zjednoczonych należą 
między innymi: szukanie skarbów, 
które polega zazwyczaj na odnaj-
dywaniu w okolicach domu cze-
koladowych jajek poukrywanych 
wcześniej przez rodziców, a także 
zawody w toczeniu jajek. 

Wielkanoc na słodko 
we Francji 
Niektóre tradycje wielkanocne 
we Francji przypominają zwycza-
je amerykańskie. Francuzi, po-
dobnie jak mieszkańcy Stanów 
Zjednoczonych, w Niedzielę 
Wielkanocną szukają w domu i 
ogrodzie łakoci, takich jak czeko-
ladowe jajka czy zające. 

Zwyczaj ten wiąże się z legendą, 
która głosi, że dzwony kościelne 
przemieściły się do Rzymu, by 
ogłosić śmierć Chrystusa, a wra-
cając kolejnego dnia, zrzuciły na 
ziemię czekoladowe jajka. We 
Francji obecna jest także tradycja 

strony jest to święto bardzo mocno 
związane z nadchodzącą wiosną i 

tradycjami. 

Łatwo moż-
na się do-
myślić, że 
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popularna w USA, jaką są zawo-
dy w toczeniu jajek. W praktyce 
chodzi o to, by stłuc skorupkę 
przeciwnikom, jednocześnie nie 
naruszając swojej skorupki. 

W Polsce wciąż bardzo istotny jest 
wymiar sakralny świąt Wielkiej 
Nocy. Zupełnie inaczej jest we 
Francji, gdzie od wymiaru sa-
kralnego ważniejszy jest świecki. 
Zbliżającą się Wielkanoc łatwo 
można zauważyć w sklepach i 
galeriach, gdzie królują zajączki, 
baranki i ozdobne jajka. 

Jeżeli chodzi o potrawy wielka-
nocne obecne we Francji, to chy-
ba najważniejsza jest tutaj… cze-
kolada! Francuzi lubią słodkie 
święta, właśnie dlatego chętnie 
obdarowują dzieci czekoladowy-
mi symbolami wielkanocnymi. 
Oczywiście podczas świątecznego 
obiadu (Francuzi nie mają w zwy-
czaju urządzać uroczystych śnia-
dań, jak ma to miejsce w Polsce) 
obecne są też bardziej konkretne 
potrawy. 

Najbardziej znany jest udziec ja-
gnięcy, jednak na stole przecięt-
nej francuskiej rodziny znajdują 
się także omlety, jajka na twardo 
czy jajecznica. Na deser podaje 
się – oprócz wspomnianych wy-
żej łakoci – ciasto czekoladowe, 
truskawkowe lub przysmak, który 
w smaku przypomina polską 
babkę. 

Wielkanocne 
czarownice w 
Szwecji 
W Szwecji święta 
również mają w du-
żej mierze świecki 
charakter. Dzieci 
otrzymują prezen-
ty wielkanocne, 
najczęściej są ni-
mi plastikowe jajka 
wypełnione cukier-

kami. W domach pojawiają się ga-
łązki, które Szwedzi przyozdabiają 
kolorowymi jajkami, piórkami czy 
zajączkami. Pstrokate drzewko 
ma stać się symbolem zbliżającej 
się wiosny. 

Stoły są suto zastawiane. 
Mieszkańcy Szwecji bardzo czę-
sto decydują się na przyrządza-
nie potraw z jajek, ale także ryb, 
np. łososia czy śledzia. Popularna 
jest również pieczona jagnięcina, 
klopsiki wykonywane z mięsa 
mielonego oraz zapiekanka m.in. 
z ziemniaków i cebuli zwana „po-
kusą Janssona”. 

Na szwedzkim stole nie braku-
je także słodkich przysmaków. 
Najczęściej podaje się ciasto cze-
koladowe, ale także bułeczki na-
dziewane kremem czy marcepa-
nowe zajączki. 

W Szwecji wciąż kultywowany jest 
wielkanocny zwyczaj, który w swo-
im zamyśle przypomina amery-
kańskie Halloween. Dziewczynki 
przebierają się bowiem za czarow-
nice i odwiedzają pobliskie domy, 
prosząc o łakocie. Tradycja ta wią-
że się z wierzeniami, które głosiły, 
że w Wielki Czwartek czarownice 
przybywają na sabat z diabłem, a 
wracają w Niedzielę Wielkanocną. 

Prawosławna 
Wielkanoc na 
Wschodzie 
Prawosławna Wielkanoc 

w Rosji czy na 
Białorusi różni się 

nieco od tej, którą 
znamy z Polski. 

Przygotowanie 
do świąt 

naszych 
wschod-
nich są-
siadów 

j e s t 
dużo 

bardziej rygorystyczne. Święta po-
przedza czterdziestodniowy post, 
podczas którego nie należy spoży-
wać pokarmów mięsnych, ale tak-
że nabiału czy białego pieczywa. 

Na Wschodzie święta obchodzone 
są zgodnie z religijnymi zwyczaja-
mi. Bardzo ważna jest też symbo-
lika. Jaja zazwyczaj przyozdabiane 
są kolorem czerwonym, który na-
wiązuje do śmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa. 

W Wielką Sobotę (podobnie jak 
w Polsce) święci się pokarmy. W 
koszyku znajdują się jajka, ciasto, 
wędliny, ale także pascha – trady-
cyjne rosyjskie wielkanocne da-
nie, które składa się ze śmietany, 
twarożku, a także bakalii i cukru. 

W krajach wschodnich na wiel-
kanocnym stole można zauważyć 
różne odmiany mięs. Popularne 
jest pieczone jagnię, ale także ry-
by. Na deser bardzo często podaje 
się tzw. kulicz – drożdżową babkę, 
na której często widnieje napis: 
„Chrystus Zmartwychwstał”. 

Podczas trwania okresu wielkanoc-
nego mieszkańcy Rosji i Białorusi 
często pozdrawiają się słowami: 
„Chrystus Zmartwychwstał”, na 
co odpowiada się: „Prawdziwie 
Zmartwychwstał!”. Oprócz tego 
popularny jest też zwyczaj gry w 
bitki, który polega na tym, by zbić 
jajko przeciwnika, nie uszkadzając 
swojego. Zwycięzca w nagrodę do-
staje czapkę wypełnioną czerwo-
nymi jajkami. 

Antykrólicze święto 
w Australii 
Przenieśmy się teraz nieco dalej, 
do miejsca, które dla przeciętne-
mu Europejczykowi kojarzy się 
jedynie z kangurami. W Australii 
miesza się sporo różnych kultur i 
wierzeń. Takie też są święta wiel-
kanocne – kolorowe i różnorodne. 

truskawkowe lub przysmak, który 
w smaku przypomina polską 

Wielkanocne 
czarownice w 

W Szwecji święta 
również mają w du-
żej mierze świecki 
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mi plastikowe jajka 
wypełnione cukier-
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W Niedzielę Palmową w Australii, 
tak jak i w Polsce przynosi się do 
świątyni palemki. Różnica pole-
ga jednak na tym, że wykonuje 
się je najczęściej z prawdziwych 
liści palmy. 
Popularne jest również wykony-
wanie krzyża z palemek. 

Mieszkańcy Australii chętnie po-
dróżują w okresie wielkanocnym. 
Jednocześnie ich święta są czasem 
rodzinnym i pełnym wspólnego 
przygotowywania potraw. Z uwa-
gi na ciepły klimat Wielkanoc w 
Australii często przyjmuje formę 
grilla odbywającego się w ogro-
dzie czy na podwórku. 

Przyrządza się wówczas mięso, 
warzywa, ale także, np. dynię czy 
tzw. hot cross buns – bułeczki ze 
znakiem krzyża. Ciekawym fak-
tem jest to, że przez długi czas 
symbolem świąt wielkanocnych 
w Australii – tak jak w wielu pań-
stwach na całym świecie – był 
królik. 

Zmieniło się to dopiero w 1991 ro-
ku, gdy stwierdzono, że zwierzę, 
które wyrządziło wiele strat na po-
lach uprawnych w Australii, nie 
może być kojarzone z tak rado-
snym okresem. Właśnie dlatego 
do dzieci przychodzi Wielkouch 
Króliczy, a nie królik. 

Co kraj, to obyczaj 
Święta wielkanocne mogą być 
obchodzone na różne sposoby. 
Tradycje i świętowanie, obecne w 
poszczególnych krajach, pokazują 
nam, jak bogata jest kultura i zwy-
czaje religijne na całym świecie. 
Przede wszystkim chodzi jednak o 
to, by spędzić święta wielkanocne 
w zgodzie z własnymi wierzeniami 
i przekonaniami. 

Wesołych Świąt! 

Maria Szpak
Australii często przyjmuje formę 
grilla odbywającego się w ogro-
dzie czy na podwórku. 

snym okresem. Właśnie dlatego 
do dzieci przychodzi Wielkouch 
Króliczy, a nie królik. 
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1967, Giro d’Italia, commons.wikimedia.org

Legenda kolarstwa 
Belg Eddy Merckx uważany jest za najwybitniejszego kolarza w historii tego sportu. 
Wygrywał zarówno długie wyścigi wieloetapowe, jak i klasyki. Triumfował na torze i 
w rywalizacji przełajowców. Dla kolarstwa był tym, kim dla futbolu był Pele. 

Nazywano go „Einsteinem dwóch 
kółek”, „Gigantem”, a przede 
wszystkim „Kanibalem” z powodu 
jego „żarłoczności na sukcesy” i 
„pożerania” innych kolarzy. 

O swoim przezwisku tak mówił 
w jednym z wywiadów: „Zawsze 
odczuwałem i nadal odczuwam 
specyficzną rozkosz w byciu naj-
lepszym. Dlatego właśnie akcep-
tuję, a nawet jestem dumny z tego, 
że dali mi przydomek „Kanibal”. 

Początki 
Eddy Merckx urodził się 17 
czerwca 1945 roku w Meensel-
Kiezegem. Wychowywał się w 
Wolowe-Saint-Pierre na przedmie-
ściach Brukseli. W szkole radził 
sobie raczej przeciętnie. Rodzice 
prowadzili niewielki sklep spo-
żywczy, rodzina mieszkała nad 
sklepem. 

Skąd wziął się pomysł na ko-
larstwo? Być może sprawił to 
ojciec, miłośnik tego sportu. 
A może przyczynił się do te-
go mieszkający w sąsiedztwie 
Guillaume Michiels, znany 
cyklista, który już wówczas 
ścigał się zawodowo, a który w 
późniejszych latach został asy-
stentem i masażystą Eddyego. 
Był dla niego jak „brat i anioł 
stróż”. 

Eddy amatorską karierę zaczął 
w wieku 19 lat. Trenował pod 
okiem doświadczonego kola-
rza Féliciena Vervaeckego. 
Ich współpraca szybko przy-
niosła rezultaty. W 1964 roku 
Merckx miał już na koncie 55 
zwycięstw i mógł rywalizować 
z zawodowcami. 

Nie został jednak wybrany do 
drużyny narodowej juniorów. 
Powodem okazała się wada serca, 
którą wykryto u niego w czasie ba-
dań lekarskich i która dyskwalifi-
kowała go jako zawodnika. Eddy z 
diagnozą nie chciał się pogodzić. 

Domowy lekarz ponownie zbadał 
serce młodego człowieka i stwier-
dził, że nic mu nie dolega. Ta opi-
nia otworzyła mu drogę do startu 
w mistrzostwach świata juniorów. 
Zawody wygrał w stylu budzącym 
zachwyt i niedowierzanie. Tak wy-
grywali zawodowcy, a nie młodzie-
niec na progu kolarskiej kariery. 

Co ciekawe, po latach okazało 
się, że Merckx przez całą karierę 
startował nieświadomy śmiertel-
nego niebezpieczeństwa, którego 
źródłem była wada serca. W 1968 

roku włoski kardiolog doktor 
Giancarlo Lavezzaro wykrył u 
kolarza genetycznie uwarunko-
waną chorobę polegającą na wy-
stępowaniu samoistnego, zwykle 
asymetrycznego przerostu lewej 
komory serca. 

Lekarz ocenił, że kardiogramy i in-
ne badania dały „wyniki alarmują-
ce”. Napisał więc list do osobiste-
go lekarza Merckxa, ostrzegając 
go o niebezpieczeństwie, ale ten 
uznał, że sytuacja nie wymaga in-
terwencji. Ponoć Merckx nie do-
wiedział się o diagnozie doktora 
Lavezzaro. 

Kolarstwo sposobem  
na życie 
2 września 1967 r. Team Faema 
podpisał z Merckxem kontrakt 
opiewający na 400 tys. franków 
belgijskich. Młody Belg pod okiem 
specjalistów został przygotowany 
do profesjonalnych startów, jego 
zarobki potroiły się, a kontakt 
związał go z nową drużyną na 10 
lat. 

W barwach Faemy – rozwiązanej 
z przyczyn finansowych, Eddy 
ścigał się niecałe trzy lata, jednak 
udało mu się w tym czasie dwu-
krotnie zwyciężyć w Giro d’Italia 
(1968, 1970) oraz w Tour de France 
(1969, 1970). We francuskim wy-
ścigu wygrał w najważniejszych 
klasyfikacjach, a jego wyniku nie 
wyrównał dotąd żaden inny za-
wodnik. 

Merckx popisał kontrakt z zawo-
dową grupą Molteni. Ścigał się w 
barwach tej grupy w latach 1971-
1975. Intensywność, z jaką Merckx 
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przygotowywał się do wyścigów, 
była ogromna. Nie wszyscy kola-
rze z teamu, chociaż zawodowcy, 
byli w stanie dorównać mu tempa. 
Jazda w ekstremalnie trudnych 
warunkach nie robiła na nim 
specjalnego wrażenia. W czasie 
wyścigu mógł improwizować, co 
dla reszty drużyny oznaczało ko-
nieczność pozostawania w ciągłej 
gotowości. 

Kryzysy duże i małe 
W czerwcu 1969 r., w czasie trwa-
nia Giro d’Italia (jeszcze w teamie 
Faemy) Merckx został wykluczony 
z Giro d’Italia z powodu podejrzeń 
o stosowanie dopingu. Ze łzami 
w oczach zapewniał o swojej nie-
winności. Do dziś dnia utrzymu-
je, że został oszukany przez le-
karzy przeprowadzających testy. 
Twierdzi, że nie było prób kontro-
lnych, nie wzięto też pod uwagę 
opinii innych biegłych. 

Komisja antydopingowa w krót-
kim czasie cofnęła oskarżenia. 
Ponieważ nie dysponowała wy-
starczającym materiałem dowodo-
wym przeciwko Belgowi, mógł on 
wystartować jeszcze w tym samym 
roku w Tour de France. Do dziś 
uważa to zwycięstwo za jedno ze 
swoich najcenniejszych zwycięstw 
w karierze. 

Najczarniejszym dniem w jego ka-
rierze był wyścig na torze za mo-
torami („Derny” race) pod koniec 
sezonu 1969, kiedy to uległ poważ-
nemu wypadkowi, a prowadzący 
jego motocykl Fernand Wambst 
zginął na miejscu. 

Merckx doznał ciężkiego wstrzą-
su i stracił przytomność. Jak się 
okazało później, miał ciężki uraz 
kręgosłupa i zwichniętą miedni-
cę. Belgijski król Baudouin wysłał 
wojskowy samolot, aby przetrans-
portować Merckxa do Belgii. Z po-
wodu urazów jego ściganie nigdy 

już nie było takie samo, odczuwał 
ból podczas jazdy, szczególnie pod-
czas jazdy pod górę. 

90 minut za wcześnie 
Merckx długo czekał na godnego 
siebie rywala. W 1971 roku obja-
wił się Hiszpan Luis Ocaña. Na 
jednym z etapów „Wielkiej Pętli” 
(Tour de France) Belg miał wobec 
niego aż 9 minut straty i zaczął 
się godzić z myślą o przegranej. 
Jednak w 12 rundzie, po jednej z 
najbardziej widowiskowych ucie-
czek w historii kolarstwa, Eddy za-
czął odzyskiwać stracone minuty. 

Narzucił peletonowi tempo, które 
zaskoczyło wszystkich. Na mecie 
pojawił się 90 minut wcześniej niż 
zakładali organizatorzy, którzy 
wraz z dziennikarzami, mieszkań-
cami i kibicami zamiast czekać 
na finiszujących kolarzy, siedzieli 
spokojnie w kawiarniach i restau-
racjach. 

Wyczyn Merckxa nie spodobał 
się władzom Marsylii, w której 
zaplanowano koniec etapu. Nikt 
nie przewidział, że któryś kolarzy 
dotrze na metę przed czasem. A 
nawet jeśli, to nikomu nie przyszło 
do głowy, że ten czas wynosić bę-
dzie półtorej godziny. Oburzony 
burmistrz Marsylii wycofał swoje 
miasto z grona gospodarzy wyści-
gu, który zawitał tam ponownie 
dopiero po 18 latach. 

Na 14 odcinku obaj ko-
larze znów walczyli o 
zwycięstwo. W kulmi-
nacyjnym punkcie ich 
zmagań zaczął padać 
ulewny deszcz i drogę 
zalała woda. Trudne 
warunki i ograniczona 
widoczność sprawiły, 
że doszło do wypad-
ku, w którym bardzo 
poważnie ucierpiał 
Ocaña. 

Merckx wygrał ten etap, a później 
cały Tour, ale odmówił przyjęcia 
koszulki lidera i nie uznał swoje-
go zwycięstwa. Chciał wygranej w 
sportowej rywalizacji, a nie dzię-
ki przypadkowi. Następny Tour w 
1973 roku, w którym Merckx nie 
wziął udziału wygrał Ocaña. 

Obu kolarzy połączyła przyjaźń. 
W kolejnych latach ze względów 
zdrowotnych Ocaña nie powtórzył 
już swoich wcześniejszych sukce-
sów. Kiedy sponsorzy wycofali się 
z zawartych z nim umów, Merckx 
pomagał przyjacielowi jak mógł. 
Chory na depresję i zmagający się 
z chorobą nowotworową Ocaña w 
1994 r. popełnił samobójstwo. 

Meksykański welodrom 
Nie można go porównać z żad-
nym innym wyścigiem kolarskim. 
Bierze w nim udział tylko jeden za-
wodnik, a organizowany jest na za-
mkniętym torze. W ciągu godziny 
należy przejechać jak największą 
odległość. Stawka jest bardzo wy-
soka. Zwycięstwo to prestiż, prze-
grana to upokorzenie. 

Merckx wystartował 25 paździer-
nika 1972 r. Tego dnia na welodro-
mie „Agustín Melgar” pojawiło 
się ponad 2 tys. widzów, wśród 
nich znalazł się też król Belgii. 
Pragnęli zobaczyć na własne oczy, 
jak „Kanibal” ustanawia nowy re-

Rower, na którym Merckx pobił rekord w jeździe 
godzinnej. Umieszczony na stacji brukselskiego metra 

wikipedia.org
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kord świata. Merckx nie zawiódł. 
Pokonując 49,431 km osiągnął 
wynik, którego przez kolejne 12 
lat nikomu nie udało się poprawić. 

Osiągnięcia sportowe 
Eddy Merckx podczas 13 lat za-
wodowej kariery (zakończył ją w 
1975 roku) łącznie odniósł 525 
zwycięstw w peletonie, w tym 
445 zwycięstw jako zawodowiec. 
Dodatkowo odniósł 98 zwycięstw 
na torze i 2 w wyścigach przeła-
jowych. 

4-krotnie był mistrzem świata, w 
tym 3 razy jako zawodowiec. 5-krot-
nie wygrywał Tour de France, ty-
le samo razy był najlepszy w Giro 
d’Italia i raz był najlepszy w Vuelta 
a Espana. Zwyciężał też w wielu 
wyścigach klasycznych, m.in. aż 
7-krotnie na trasie Mediolan-San 
Remo. 

Trzykrotnie był uznawany spor-
towcem roku na świecie, sied-
miokrotnie zdobywał kolarską 
nagrodę Super Prestige Pernod, 
odpowiednika późniejszego 
Pucharu Świata i dzisiejszej klasy-
fikacji ProTour. UCI nadała mu ty-
tuł Najlepszego Kolarza XX wieku. 

Jako jedyny kolarz w historii wy-
grał w jednym roku trzy główne 
klasyfikacje (generalną, punktową 
– tzw. sprinterską – oraz górską) 
wyścigu  Tour de France 1969. 
Do momentu zakończenia swojej 
kariery wygrał więcej wyścigów 
niż jakikolwiek inny zawodnik w 
dotychczasowej historii kolarstwa. 

Po zakończeniu kariery zawodow-
ca w 1978 roku był trenerem bel-
gijskiej kadry. W 1996 roku król 
Belgii – Albert II nadał mu doży-
wotnio tytuł barona, a w Brukseli 
jedna ze stacji metra nosi jego imię 
(De Grote Prijs Eddy Merckx). 

Merckx stał się symbolem Belgii. 
Jeden z dziennikarzy wspominał: 
„Widziałem ludzi, którzy klękali 
przed Merckxem i bili mu pokło-
ny, gdy ich mijał. To on spowodo-
wał, że kolarstwo, wówczas sport 
niezbyt w Belgii popularny, stał 
się sportem powszechnie uwiel-
bianym”. 

Nawet belgijska rodzina królew-
ska swoje plany wakacyjne do-
stosowywała do harmonogramu 
jego startów. Kiedy „Kanibal” 
otrzymał od króla Belgii zapro-

szenie na prywatną audiencję, a 
w prasie opublikowano ilustrację 
przedstawiającą obu mężczyzn ści-
skających sobie ręce, podpis pod 
zdjęciem pytał: „Kim jest ten facet 
obok Merckxa?”. 

Eddy Merckx pozostał aktywny w 
kolarstwie poprzez udział w wie-
lu sportowych i komercyjnych 
przedsięwzięciach, z których naj-
istotniejsze to powołanie do życia 
firmy produkującej i projektującej 
rowery pod nazwą Eddy Merckx 
Cycles. Był jedynym kolarzem w 
historii, który ścigał się na ma-
szynach sygnowanych własnym 
nazwiskiem. 

Jego syn Axel Merckx poszedł w 
ślady ojca i także uprawiał kolar-
stwo. Na igrzyskach w Atenach 
(2004) zdobył brązowy medal w 
wyścigu ze startu wspólnego i 
powiększył rodzinny dorobek o 
trofeum olimpijskie, po które nie 
sięgnął ojciec. 

Anna Janicka 
wiadomosci.onet.pl, 

sport.tvp.pl, linktopoland.com, 
welovecycling.com, 

wikipedia.org
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Kuchnia flamandzka dla każdego 
Flandria słynie z przepięknych średniowiecznych miast, malarstwa, architektury i 
wspaniałych restauracji. To raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia 
flamandzka jest bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbo-
wać. 

Waterzooi 
Gęsta kremowa zupa przyrządza-
na z ryb i warzyw, przed spożyciem 
mieszana z żółtkami połączonymi 
ze śmietaną. Przepis znany od wie-
ków – było to jedno z ulubionych 
dań cesarza Karola V. 

Oryginalne danie przyrządzane 
jest z ryb słodkowodnych lub mor-
skich takich jak węgorz, szczupak, 
karp czy okoń. Pierwotnie uży-
wano miętusa, ale ryba ta prawie 
zniknęła z rzek. 

Waterzooi ma również drugi wa-
riant. Jest nim kurczak. To bardzo 
popularna wersja, znana pod na-
zwą Gentse Waterzooi. Historia 
głosi, że kiedy rzeki wokół Gent 
stały się zbyt zanieczyszczone i 
ryb było w nich coraz mniej, za-
stąpiono je mięsem z kurczaka, 
łatwo dostępnym w tym rejonie z 
powodu licznych ferm drobiu. 

Gentse Waterzooi 
Składniki: 
• 1 kurczak 
• 6 średniej wielkości ziemnia-

ków 
• 3 marchewki 
• 3 łodygi selera 
• 1 por 
• 2 żółtka 
• 3 dl śmietany 
• 1 łyżka masła 
• 2 łyżki drobno posiekanej pie-

truszki 
• pieprz, sól 

Przygotowanie: 
Kurczaka kroimy na małe kawał-
ki wraz z tuszką (dla uzyskania 
lepszego smaku po ugotowaniu 
usuwamy z garnka), zalewamy 
około 2 l wody i gotujemy na śred-
nim ogniu, aż mię-
so będzie miękkie. 
Marchewkę obiera-
my i kroimy w cien-
kie długie plasterki, 
seler w drobną kost-
kę, a por w cienkie 
krążki. 

Warzywa umiesz-
czamy na dużej 
patelni, dodajemy 
masło i dusimy na 
małym ogniu regu-

larnie mieszając. Obrane ziemnia-
ki kroimy w dużą kostkę i gotuje-
my do miękkości (nie rozgotować). 
Gdy mięso i ziemniaki będą mięk-
kie, dodajemy je do warzyw, podle-
wamy bulionem, doprawiamy solą 
i pieprzem do smaku. 

Dodajemy 2/3 śmietany i gotuje-
my na małym ogniu przez około 
10 min. Zupę zdejmujemy z ognia. 
Żółtka mieszamy z resztą śmieta-
ny, dodajemy do zupy i mieszamy, 
ale nie gotujemy. Na koniec doda-
jemy pokrojoną pietruszkę. Zupę 
serwujemy w głębokich talerzach. 

Smacznego! 

Agnieszka Wojtysiak



MARKET u Rudej

Statiestraat 152, 2600 Berchem

MARKET u Rudej
Polski Sklep Spożywczy

www.facebook.com/marketurudej

Przyjmujemy
zamówienia świąteczne

na mięso świeże,  wyroby garmażeryjne, 
wędliny, śledzie, ryby, sałatki, 

ciasta i inne

Pogodnych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych,

zdrowia, radości i wiosennego nastroju

życzy
Market u Rudej

MARKET u Rudej

Statiestraat 152, 2600 Berchem

MARKET u Rudej
Polski Sklep Spożywczy

www.facebook.com/marketurudej

Przyjmujemy
zamówienia świąteczne

na mięso świeże,  wyroby garmażeryjne, 
wędliny, śledzie, ryby, sałatki, 

ciasta i inne

Pogodnych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych,

zdrowia, radości i wiosennego nastroju

życzy
Market u Rudej

MARKET u Rudej

Statiestraat 152, 2600 Berchem

MARKET u Rudej
Polski Sklep Spożywczy

www.facebook.com/marketurudej

Przyjmujemy
zamówienia świąteczne

na mięso świeże,  wyroby garmażeryjne, 
wędliny, śledzie, ryby, sałatki, 

ciasta i inne

Pogodnych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych,

zdrowia, radości i wiosennego nastroju

życzy
Market u Rudej

MARKET u Rudej

Statiestraat 152, 2600 Berchem

MARKET u Rudej
Polski Sklep Spożywczy

www.facebook.com/marketurudej

Przyjmujemy
zamówienia świąteczne

na mięso świeże,  wyroby garmażeryjne, 
wędliny, śledzie, ryby, sałatki, 

ciasta i inne

Pogodnych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych,

zdrowia, radości i wiosennego nastroju

życzy
Market u Rudej



14 Antwerpia po polsku                                                                                                               kwiecień 2021

Przegląd prasy belgijskiej 
Podatki wysokie,  
a drogi fatalne 
Z ankiety przeprowadzonej przez 
Światowe Forum Ekonomiczne 
wynika, że belgijskie drogi na-
leżą do najgorszych w Europie 
Zachodniej. I chociaż ich stan się 
poprawia, to wynik Belgii jest du-
żo poniżej europejskiej średniej. 

„Jednym z powodów takiego stanu 
jest to, że po belgijskich drogach 
jeździ bardzo dużo ciężarówek. 
Swoje zrobiły też lata zaniedbań 
ze strony władz wszystkich szcze-
bli. Wprawdzie Belgia nadrabia 
zaległości, ale minie jeszcze spo-
ro czasu, zanim dogoni europej-
ską czołówkę” – pisze Gazet van 
Antwerpen.

gva.be 

Organizacja rozwiązana 
we Francji prężnie 
działa w Belgii 
CCIF – Kolektyw Przeciwko 
Islamofobii we Francji został kilka 
miesięcy temu rozwiązany za po-
średni udział w zamachu na pro-
fesora historii Samuela Paty’ego, 
któremu w październiku 2020 r. 
islamista ściął głowę za pokazywa-
nie karykatur proroka Mahometa 
w szkole na lekcjach o wolności 
słowa. 

Organizacja została oskarżona o 
podburzanie do przemocy i sianie 
nienawiści. Z kolei CCIF zarzuci-
ła francuskiemu państwu rasizm 
i zamach na wolność słowa. 

Kontrowersyjna organizacja zmie-
niła nazwę na Kolektyw Przeciwko 
Islamofobii w Europie (CCIE) i w 
listopadzie 2020 r. została zareje-
strowana w Belgii jako stowarzy-
szenie non profit. 

„Organizacja zdelegalizowana we 
Francji znalazła naturalne schro-
nienie w Belgii, ponieważ ten kraj 
od dawna jest ośrodkiem islami-
stycznych organizacji skupionych 
wokół Braci Muzułmańskich” – 
uważa francuski ekspert ds. wal-
ki z rasizmem i antysemityzmem 
Gilles Clavreul. 

Minister sprawiedliwości Vincent 
Van Quickenborne powiedział, 
że Belgia nie planuje rozwiąza-
nia CCIE. „Nasze służby bezpie-
czeństwa bardzo uważnie śledzą 
tę sprawę. Na razie nie będzie 
zdelegalizowania tej organizacji, 
ponieważ jest to zbyt poważne na-
ruszenie wolności zrzeszania się. 
Ale jeśli zaistnieją przesłanki, za-
wsze możemy podjąć odpowiednie 
działania”. 

Jako przykład minister podaje 
organizację Sharia4Belgium. 
„Stowarzyszenie to nigdy nie 
zostało rozwiązane (chociaż sąd 
uznał je za organizację terrory-
styczną), ale udało nam się skazać 
30 jej członków”. 

rtl.be 

Coraz więcej 
potrzebujących w 
bankach żywności 
W 2020 roku belgijskie banki żyw-
ności wydały o jedną czwartą po-
siłków więcej, niż rok wcześniej. 
Miesięcznie przychodziło do nich 
średnio 175 tys. potrzebujących. 
 
Po żywność przychodzą do ban-
ków żywności ludzie, którzy nagle 

stracili pracę, wśród nich studen-
ci. „Nigdy nie widzieliśmy tylu 
ludzi szukających pomocy żyw-
nościowej i nigdy wcześniej nie 
rozprowadzaliśmy tak dużej ilości 
jedzenia” – powiedział Jef Mottar, 
dyrektor zarządzający Federacji 
Belgijskich Banków Żywności. 

Łącznie za pośrednictwem ban-
ków żywności przekazano 20 
967 ton żywności. Posiłki te były 
rozprowadzane za pośrednic-
twem 631 lokalnych organizacji. 
Największy wzrost zapotrzebowa-
nia odnotowano w Brukseli. 

Minister integracji społecznej 
Karine Lalieux, która jest odpo-
wiedzialna za walkę z ubóstwem, 
mówi, że jest świadoma, że sytu-
acja może się jeszcze pogorszyć. 
„Dlatego rząd federalny jest zdecy-
dowany przedstawić plan redukcji 
ubóstwa wraz z konkretnymi środ-
kami i działaniami w nadchodzą-
cych miesiącach” – powiedziała 
Lalieux. 

APW, PAP  

Belgia nie chce 
paszportu szczepień 
Komisja Europejska pracuje nad 
przygotowaniem europejskiego 
„paszportu szczepień”, który gro-
madziłby informacje zdrowotne 
związane z koronawirusem, takie 
jak testy i szczepienia. 

Belgia sprzeciwia się temu, aby 
„zielony paszport” stał się doku-
mentem wymaganym do przekra-
czania belgijskiej granicy. 
„To nie jest dobre rozwiązanie. 
Szczepienie nie jest obowiązkowe 
w Belgii. Jeśli wjazd do europej-
skiego kraju jest uzależniony od 
okazania paszportu, to de facto 
szczepienie staje się obowiązkowe 
i dyskryminuje możliwość prze-
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mieszczania się, co nie jest właści-
we” – powiedziała minister spraw 
zagranicznych Sophie Wilmès. 

„Nie chcemy, aby szczepienia 
stały się kluczem do dotarcia do 
naszego kraju. Są już testy i kwa-
rantanna. To wystarczy” – dodała 
pani minister. 

A co z zakazem podróży, które nie 
są niezbędne, co też nie jest zgod-
ne ze swobodą przemieszczania 
się? – pyta dziennikarz Fabrice 
Grosfi lley. 

„To jest tymczasowy zakaz. Mamy 
nadzieję, że uda nam się znieść ten 
zakaz tak szybko, jak to możliwe. 
Teraz jest jeszcze na to za wcze-
śnie” –  odpowiedziała Sophie 
Wilmès. 

rtl.be 

„Przestępcy mają 
dziś przewagę” 
Flamandzka minister sprawiedli-
wości Zuhal Demir (N-VA) chce, 
aby ustawa „Salduz” obejmowała 
nie tylko sprawców, ale także ofi a-
ry przestępstw. W praktyce ozna-
czałoby to, że ofi ary, podobnie jak 
sprawcy, otrzymaliby bezpłatną 
pomoc prawną. 

Ustawa obowiązuje od dziesięciu 
lat i umożliwia podejrzanym bez-
płatną rozmowę z prawnikiem 
nawet przed pierwszym przesłu-
chaniem.  Pani minister chce, 
aby ofi ary również miały do   tego 
prawo. „Dzisiejsi przestępcy mają 
przewagę: ich prawnik przygoto-
wuje ich do przesłuchania, pod-
czas gdy ofi ary często nie wiedzą, 
czego się spodziewać”. 

Stowarzyszenie Sędziów 
Śledczych pozytyw-
nie odniosło się do 

tej propozycji. 
hln.be 

Coraz więcej oszustw 
i konfl iktów interesów 
we władzach 
Od początku tej kadencji, od stycz-
nia 2019 r. przeciwko władzom róż-
nych gmin i prowincji wpłynęło 13 
skarg dotyczących oszustw i nie 
mniej niż 100 skarg dotyczących 
konfl iktu interesów. 

Skargi odnoszą się do sposobu 
rekrutacji, nominacji i awansów, 
przyznawania zezwoleń, zamó-
wień i kontraktów rządowych, 
a także udziału w głosowaniu w 
sprawach, które dotyczą konfl ik-
tu interesów” – informuje Vlaams 
Belang. 

Flamandzki minister Bart Somers, 
odnosząc się do tej sprawy, powie-
dział, że skargi są rozpatrywane 
przez jego administrację w sposób 
zgodny z prawem. Ale nie potrafi ł 
odpowiedzieć na pytanie, ilu lokal-
nych polityków zostało skazanych 
za tego typu przestępstwa. 

Wskazał jedynie, że należy to do 
kompetencji sądu karnego, a on 
nie będzie interweniował ani nie 
przedstawi danych na ten temat. 

„Politycy skazani za oszustwo i / 
lub konfl ikt interesów nie powin-
ni pełnić funkcji publicznych” 
– twierdzi VB. „Skorumpowani 
politycy powinni otrzymać doży-
wotni zakaz sprawowania urzędu 
publicznego, oprócz wyroku ska-
zującego. Przedstawiciele władzy 
wykonawczej, którzy są skazani 
za takie czyny, nie mogą dłużej 
wykonywać swojego mandatu 
politycznego”. 

„Minister Somers, jako nadzorca 
władz lokalnych, musi to monito-
rować, a przede wszystkim zapo-
biegać popełnianiu oszustw przez 
lokalnych polityków. Musi podjąć 
dodatkowe inicjatywy, ponieważ 
praktyki przekupstwa kosztem 

naszego fl amandzkiego podatni-
ka muszą się skończyć” – twierdzi 
VB.

hln.be 

Bruksela: osoby 
niepełnosprawne będą 
mogły wjechać autem 
do LEZ 
W Regionie Stołecznym Brukseli 
osoby o „ograniczonej mobilno-
ści” będą mogły zachować swoje 
dotychczasowe auta, nawet jeśli 
nie spełniają one warunków stref 
o ograniczonej emisji spalin (LEZ). 

Dla osób niepełnosprawnych sa-
mochód jest często głównym środ-
kiem transportu. Niestety, osoby 
te nierzadko mają ograniczone 
możliwości finansowe, a zatem 
zakup nowego auta (które speł-
niałoby ekologiczne wymogi) jest 
dla nich bardzo trudny. Władze 
Regionu Stołecznego Brukseli 
zdecydowały, że osoby o „ograni-
czonej mobilności” zostaną zwol-
nione z zakazu wjazdu do stref o 
niskiej emisji. 

Również inne grupy społeczne 
będą kwalifi kowały się do zwol-
nienia z zakazu: będą to wszyscy 
obywatele, którzy zmagają się z 
problemami fi nansowymi i z tego 
tytułu korzystają z pomocy socjal-
nej (zasiłek socjalny, inwalidzki, 
zasiłek dla osób starszych). 
Zwolnienie z zakazu wjazdu do 
stref LEZ będzie dotyczyło tylko 
jednego pojazdu. Początkowo za-
sady te miały obowiązywać przez 
trzy kolejne lata, ale wydłużono 
ich czas trwania do pięciu lat. 

niedziela.be 

Opracowała: Karolina Morawska

Stowarzyszenie Sędziów 
Śledczych pozytyw-
nie odniosło się do 

tej propozycji. 







Praca o charakterze zdalnym, rozliczenie prowizyjne w cyklu co miesięcznym.
Oferujemy światową jakość produktu przy zachowaniu polskiego poziomu cen.

Podstawowe wymagania:
– zdolności negocjacyjne, komunikatywność
– znajomość branży poligraficznej będzie dodatkowym atutem

Zainteresowany osoby prosimy o kontakt mailowy:
praca@kolumbdrukarnia.pl
lub telefoniczny + 48 509 877 820

KOLUMB Drukarnia – najnowocześniejsza drukarnia 
południowej Polski, nawiąże współprace z przedstawicielem 

handlowym na terenie Belgii.
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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. 

Pałac w Laken (Zamek 
Królewski) – część I 
Kasteel van Laken (Château de 
Laeken) położony jest w Laken, 
w północno-zachodniej części 
Brukseli i otoczony 120-hektaro-
wym parkiem. Rezydencję  zaj-
muje król Filip wraz z królową 
Matyldą i czwórką ich dzieci. 
Pierwotnie znany jako Zamek 
Schoonenberg, często nazywa-
ny jest Zamkiem Królewskim. 
Posiadłości nie można zwiedzać. 

Królewskie rezydencje 
Kasteel van Laken jest jedną z 
królewskich rezydencji w Belgii. 
Wszyscy dotychczasowi władcy 
tego kraju, z wyjątkiem Alberta 
II, jako miejsce do życia wybierali 
Zamek Królewski. 

Król Albert II i królowa Paola, od 
czasu swojego ślubu w 1959 r. do 
dnia dzisiejszego mieszkają na te-
renie Laken, w zamku Belvédère. 
W 1867 roku posiadłość została 
zakupiona przez króla Leopolda 
II, który przeznaczył ją dla swo-
jej siostry, Cesarzowej Meksyku 
Charlotte. 

Po wstąpieniu Alberta na tron 
królewska para postanowiła nie 
przeprowadzać się do Pałacu, 
który tradycyjnie był rezydencją 
monarchy. W czasie swojego pa-
nowania Albert II wykorzystywał 
posiadłość do organizacji przyjęć, 

uroczystych kolacji i kontaktów z 
politykami. 

Ciekawostka: Albert II był bardzo 
religijny. W pałacowej kaplicy co-
dziennie odprawiano dla niego 
mszę. Wiara nie przeszkadza-
ła mu jednak zaangażować się 
w 20-letni romans z baronessą 
Sybillą de Selys Longchamps, cze-
go owocem jest uznana za księż-
niczkę po długiej batalii sądowej 
Delphine Boel. 

W pobliżu Zamku Królewskiego 
znajdują się także inne posiadło-
ści. W Villa Schonenberg z rodzi-
ną mieszka księżniczka Astrid 
(siostra króla Filipa). Willa zo-
stała wybudowana w roku 1998; 
wcześniej rodzina mieszkała w 
posiadłości na terenie Pałacu 
Królewskiego w Brukseli. 

W Château du Stuyvenberg do 
śmierci w 2014 roku mieszkała 
królowa Fabiola. Obecnie zamek 
jest wydzierżawiony. 

Jedynie książę Laurent (młod-
szy brat króla Filipa) i księż-
na Clémentine wraz z dziećmi 
nie mieszkają w Laken, lecz w 
Tervuren w Villa Clémentine. 

Gest Leopolda II 
Nieruchomości belgijskiej mo-
narchii nie są własnością rodziny 
królewskiej. Należą do państwa 
lub do Royal Trust – niezależnej 
fi nansowo i autonomicznej insty-
tucji publicznej. Nie mogą zostać 
sprzedane. 

Stało się tak za sprawą króla 
Leopolda II, który w 1900 roku, 
pod koniec swojego życia postano-

commons.wikimedia.org, Jean-Pol Grandmont
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wił podarować państwu belgijskie-
mu większość swojego majątku, w 
tym grunty, zamki i inne nierucho-
mości. Leopold nie chciał, aby na-
leżące do niego ziemie i budynki 
po jego śmierci zostały podzielone 
między trzy córki, z których każda 
była żoną księcia pochodzącego 
spoza Belgii. 

Obwarował jednak powyższy zapis 
trzema warunkami: gruntów i bu-
dynków nie wolno było państwu 
sprzedać, niektóre z nieruchomo-
ści musiały zachować swoją funk-
cję i wygląd, oraz pozostawać do 
dyspozycji rodziny królewskiej. 
W ten sposób państwo otrzymało 
lasy, ziemię i budynki, z czego do 
dziś korzysta rodzina królewska 
mieszkając w zamkach i prze-
stronnych willach bez płacenia 
jednego euro za czynsz. 

Najbardziej znane nierucho-
mości królewskie to park i za-
mek Laken, szklarnie w Laken, 
zamki Stuyvenberg i Ciergnon, 
Dudenpark w Vorst i Arboretum 
w Tervuren. 

Kasteel van Laken  
– początki 
Przez wieki Laken było niewielką 
miejscowością na przedmieściach 
Brukseli. Tu i ówdzie stały wiejskie 
posiadłości bogatych szlacheckich 
rodzin. Charakter dzielnicy zaczął 
się zmieniać w roku 1782, kiedy 
rozpoczęła się budowa zamku 
– letniej rezydencji austriackiej 
arcyksiężniczki Marii Christiny 
i jej męża, księcia Alberta von 
Sachsen-Teschen. Posiadłość zo-
stała oddana do użytku w 1785 ro-
ku, a jej pierwotna nazwa brzmiała 
Kasteel van Schoonenberg. Wokół 
posiadłości powstał park i ogród 
w stylu angielskim. 

Dziesięć lat po wybudowaniu pa-
łacu, nastała rewolucja francuska 
i tereny obecnej Belgii zostały 

zajęte przez wojska francuskie. 
Arcyksiężniczka wraz z mężem 
musiała uciekać, majątek został 
sprzedany. Zamek był początkowo 
używany jako kwatera wojskowa, 
później nawet jako więzienie. 

Splądrowany i zniszczony budy-
nek czekała rozbiórka, przed którą 
uchronił go Napoleon Bonaparte. 
Po raz pierwszy zobaczył posia-
dłość w 1803 roku i tak mu się 
ona spodobała, że postanowił ku-
pić ją za 5 milionów ówczesnych 
franków i przywrócić do dawnej 
świetności. 
Cesarz przebywał w zamku kil-
kakrotnie, także wraz z żoną 
Josephine, której po rozwodzie w 
1810 roku przekazał posiadłość. 

To Napoleonowi rezydencja za-
wdzięcza bibliotekę, francuskie 
meble, mahoniowe sofy Empire, 
piękne gobeliny i drogie jedwabne 
zasłony tkane w Lyonie. Większość 
mebli w zamku pochodzi z tego 
okresu. 

Kiedy powstało Królestwo 
Niderlandów, właścicielem posia-
dłości został holenderski władca 
Wilhelm I, który zlecił architekto-
wi dobudowanie oranżerii i teatru. 

Królowie Belgów w 
królewskiej rezydencji 
Po uzyskaniu przez Belgię niepod-
ległości, kolejnym lokatorem zam-
ku został pierwszy król Belgów 
Leopold I, który wprowadził się 
do niego w dniu swojej koronacji 
21 lipca 1831. Za jego panowania 
nie zaszły w posiadłości większe 
zmiany. 

1 stycznia 1890 roku w zamku 
wybuchł pożar. W tym czasie ów-
czesna para królewska – Leopold 
II i żona Marie-Henriette uczest-
niczyła w  przyjęciu noworocz-
nym  w  Pałacu Królewskim w 
Brukseli. W zamku pozostała tyl-

ko najmłodsza córka, księżniczka 
Clémentine. 

Pożar odkryła jej pokojówka i to 
ona uratowała księżniczkę. Ciało 
pokojówki znaleziono kilka dni 
później. Podczas pożaru zniszczo-
na została między innymi bibliote-
ka Napoleona, kopuła i północne 
skrzydło. 

Na polecenie Leopolda II w krót-
kim czasie rozpoczęła się odbu-
dowa pałacu nadzorowana przez 
Alphonse’a Balat. Król dostrzegł 
szansę na przebudowę i rozbudo-
wę posiadłości według własnego 
gustu. Zlecił architektowi dobudo-
wanie dwóch dodatkowych skrzy-
deł; w prawym miały się mieścić 
prywatne apartamenty rodziny 
królewskiej, kaplica i stadnina, a 
lewe z dużymi salami recepcyjny-
mi miało zostać przeznaczone dla 
przybywających gości. 

Król chciał uczynić z Brukseli 
metropolię i ważne politycznie 
miejsce na mapie świata. Budował 
i przekształcał stolicę z rozma-
chem. To za jego czasów powstały 
w Brukseli długie i szerokie aleje, 
najpiękniejsze arterie i budynki, i 
to on połączył miasto z terenami 
zielonymi. 

Zlecił też zbudowanie podziemnej 
stacji kolejowej łączącej Laken z 
centrum Brukseli, aby światowi 
przywódcy i koronowane głowy 
mogły dostać się bezpośrednio po-
ciągiem ze stolicy do królewskiej 
rezydencji. 
Stacja kolejowa pod zamkiem 
Laken pozostała niedokończona 
i nie została oddana do użytku. 
Po śmierci Leopolda II stwierdzo-
no, że jest to projekt zbyt drogi i 
zbędny. 

To, co nadało pałacowi w Laeken 
wyjątkowej oryginalności i bla-
sku, to wybudowanie ogrom-
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nych szklarni, które 
są jednym z cudów 
Europy. Miały służyć 
między innymi do 
przechowywania ko-
lekcji roślin i drzew 
przetransportowa-
nych z Konga. 

Szklarnie Królewskie 
to zespół wielkich 
krytych kopułami bu-
dynków, dostępny dla 
odwiedzających tylko 
przez kilka dni w ro-
ku. Zaprojektował 
je Alphonse Balat, 
we współpracy z 
Victorem Horta. 

Rozległy obszar pałacowego par-
ku obejmuje także jeziora, pole 
golfowe i kilka pawilonów, takich 
jak Pawilon Chiński czy Wieża 
Japońska. Pawilon Chiński po-
wstał na zlecenie króla Leopolda 
II. Jego pomieszczenia zaprojekto-
wane są w połączeniu stylów chi-
noiserie, Ludwika XIV i Ludwika 
XVI. 

Leopold II uczynił z zamku Laken 
jedną z najwspanialszych rezy-

dencji królewskich w Europie. 
Znacznie poszerzył i rozbudował 
park wykupując okoliczne ziemie. 
Za jego sprawą rolnicza dotąd 
miejscowość została skolonizowa-
na przez bogatych mieszkańców 
Brukseli, którzy często budowali 
tam rozległe wiejskie rezydencje. 
Laken stało się ulubionym miej-
scem wypoczynku dla przywód-
ców rządów i brukselskich notabli. 

Pisząc o Leopoldzie II trzeba pa-
miętać o Kongo. I choć król nigdy 
nie postawił stopy w Kongo, ponosi 

bezpośrednią odpowie-
dzialność za popełnia-
ne wówczas zbrodnie, 
które zapewniły jemu i 
jego rodzinie ogromne 
bogactwo. 

Szacuje się, że na zarzą-
dzanych przez Belgów 
plantacjach kauczuku 
zginęło w latach 1885-
1908 od 5 do nawet 
15 mln osób. Tereny 
te, zakupione przez 
króla Leopolda II, nie 
stanowiły własności 

belgijskiego państwa, 
ale prywatny majątek 

monarchy. 

Mimo prowadzenia wyjątkowo 
brutalnej polityki kolonialnej, 
spora część Belgów nadal darzy 
Leopolda II szacunkiem i senty-
mentem. 

Agnieszka Buniowska 

Źródła: 
monarchie.be, 

blueblood-royals.blogspot.com, 
podrozowisko.pl, vrt.be, 

knack.be

Jean-Pol Grandmont, commons.wikimedia.org
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• Możliwosc pracy na pełen etat lub pół etatu
• Możliwe godziny pracy w godzinach szkolnych
• Klienci w swoim regionie
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zywieniowymi, pieniadze wakacyjne, premia
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wynagrodzenie za telefon
• Prawidłowo działający dział HR
• Ładna odzież robocza + dodatkowe
wynagrodzenie za odzież
• Solidne szkolenie przez naszych własnych 
szkoleniowcow
• Szacunek dla każdego pracownika
• Przede wszystkim codzienne podziękowania i 
uznanie od klientów i zespołu Van Osta :)
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 Covidowe podróże, czyli podróże 
w czasie pandemii cz. 2 
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dziś część druga opowieści o naszych wyciecz-
kach w czasie pandemii. Nasze małe podróże to kilkudniowe wyjazdy do różnych 
miejscowości we Flandrii. Zawsze podróżujemy tylko publicznym transportem zbio-
rowym, czyli pociągami, tramwajami i autobusami. Noclegi rezerwujemy przez Bo-
oking.com i zawsze mamy przygotowany ramowy plan zwiedzania, który oczywiście 
jest bardzo elastyczny, bo podróżujemy z dzieckiem. Jest covid-19 i sytuacja dyna-
micznie się zmienia. 

Naszą drugą wycieczką rodzinną 
był kilkudniowy wypad do Brugii. 
Hotel zarezerwowaliśmy z wyprze-
dzeniem, ale w ostatniej chwili 
musieliśmy znaleźć inny. A wszyst-
ko z powodu zamknięcia branży 
gastronomicznej w całej Belgii 
od poniedziałku 19 października. 
Otrzymaliśmy mail, że w związku 
z wprowadzeniem kolejnych obo-
strzeń, czyli zamknięciem również 
restauracji hotelowych, hotel, w 
którym chcieliśmy się zatrzymać 
zostaje zamknięty na najbliższe 
trzy miesiące. 

Szybko znaleźliśmy inny w jeszcze 
lepszej lokalizacji i nawet niższej 
cenie. Hotel Koffieboontje znaj-
duje się tuż obok głównego pla-
cu, czyli Markt. Z okien naszego 
pokoju mieliśmy widok na dzwon-
nicę, czyli het belfort. W cenie mie-
liśmy też śniadanie, które jedliśmy 
w naszym pokoju. Nie było to dla 

nas problemem, bo mieliśmy na-
prawdę duży pokój, w którym po-
za standardowym wyposażeniem 
znajdował się też stół, trzy krzesła 
i aneks kuchenny. Tak, mieliśmy 
pokój z wyposażoną kuchnią, a w 
niej: kuchenka mikrofalowa, czaj-
nik, kuchenka gazowa z piekar-
nikiem, zlewozmywak i wszystkie 
potrzebne naczynia – talerze, kub-
ki, kieliszki etc. Idealne rozwiąza-
nie, gdy restauracje są zamknięte. 

A jak było zorganizowane śniada-
nie, skoro restauracja hotelowa 
była zamknięta? W najprostszy 
sposób – goście odbierali śniada-
nie w recepcji. W dużej papiero-
wej torbie było wszystko, co jest 
potrzebne, aby zjeść dobre śniada-
nie, czyli świeże i pachnące jesz-
cze pieczywo, osobno zapakowane 
plasterki wędliny i serów, jogurty, 
dżemy, owoce, soki owocowe oraz 
jednorazowe sztućce. 

Ponieważ w pokoju był czajnik 
elektryczny, w pakiecie śniada-
niowym mieliśmy też jednorazo-
we saszetki kawy rozpuszczalnej, 
herbaty, śmietanki i cukru. Tuż 
obok hotelu szybko znaleźliśmy 
otwarte już od rana sklepy z cze-
koladkami i kawiarnie śniadanio-
we, w których mogliśmy też kupić 
dobrą kawę na wynos. 

Obiady i kolacje kupowaliśmy w 
pobliskich lokalach, bo prawie 
wszystkie były otwarte i bez pro-
blemu można było kupić jedzenie 
na wynos. Nawet restauracja w na-
szym hotelu oferowała take away. 

Zwiedzanie Brugii było niezwy-
kłym doświadczeniem bo ulice, 
które zazwyczaj były pełne tury-
stów tym razem były prawie puste. 
Każdego roku odwiedzało Brugię 
miliony turystów, rekordowy był 
rok 2018 – 8,3 mln odwiedzają-
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Zamówienia do 30.03.2021
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cych, a w roku 2020 – 3,4 
mln. 

O ile turystów jedno-
dniowych jeszcze sporo 
przyjechało do Brugii, to 
znacznie spadła liczba tu-
rystów zagranicznych, bo 
prawie 80 procent mniej 
niż w roku poprzednim. 

Tak, rok 2020 był kata-
strofalny dla turystyki, 
wiele firm z tej branży 
być może nie przetrwa 
tego kryzysu. Jeśli więc 
nie lubisz tłumów turystów, to wła-
śnie teraz jest najlepszy czas, aby 
pojechać do Brugii. Muzea można 
zwiedzać, bo są otwarte, trzeba tyl-
ko wcześniej zrobić rezerwację on-
line. Warto przyjechać do Brugii, 
bo tu każdy znajdzie coś dla siebie, 
a pusta Brugia jest może trochę 
smutna, ale bardzo romantyczna. 

Nasz kolejny wyjazd to Sylwester 
w Ostendzie. Tym razem zdecy-
dowaliśmy się wynająć aparta-
ment tuż przy plaży w obiekcie 
Vayamundo, który składał się z 
sypialni, łazienki i kuchni połą-
czonej z salonem. Właściwie to 
było małe mieszkanko z tarasem, 
z którego rozpościerał się piękny 
widok na plażę. 

Ten widok był dla nas tak waż-
ny, że już na etapie rezerwacji 

zaznaczyliśmy, że zależy nam na 
apartamencie z widokiem na mo-
rze. Dlaczego? To proste: trudno 
przewidzieć, jaka będzie pogoda w 
grudniu. I jeśli mielibyśmy jednak 
spędzić sporo czasu w pokoju, to 
przynajmniej z okna chcieliśmy 
popatrzeć na morze. Na szczęście 
pogoda była sprzyjająca space-
rom, a widok z okna umilał nam 
poranną kawę. 

Jednym z powodów, dla którego 
zdecydowaliśmy się na aparta-
ment z kuchnią była kwestia or-
ganizacji posiłków. W Vayamundo 
jest restauracja, ale oczywiście by-
ła zamknięta, jak wszystkie w ca-
łej Belgii. A w wielu restauracjach 
oferujących take away w okresie 
świąteczno-noworocznym skróco-
ne lub zmienione zostały godziny 
pracy, dlatego najlepszym rozwią-

zaniem była organizacja 
posiłków we własnym 
zakresie. 

Było to możliwe, ponie-
waż kuchnia była w pełni 
wyposażona: przelewowy 
ekspres do kawy, lodów-
ka, zmywarka, płyta in-
dukcyjna, mikrofalówka, 
naczynia, sztućce i zasta-
wa stołowa. 

Dodatkowym powodem, 
który zdecydował, że wy-
braliśmy apartament w 

tym obiekcie był oczywiście basen 
dostępny dla gości obiektu. Aby z 
niego skorzystać, należało wcze-
śniej zrobić rezerwację, bo zgod-
nie z obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa obowiązywał limit 
osób, które w tym samym czasie 
mogły przebywać w wodzie. 

Wybór tego apartamentu to był 
strzał w dziesiątkę i każdemu 
polecam tę opcję w Ostendzie, 
zwłaszcza rodzinom z dziećmi. 
Przed budynkiem jest przystanek 
tramwajowy – kusttram, czyli mię-
dzymiastowej linii tramwajowej, 
łączącej miejscowości belgijskie-
go wybrzeża, co znacznie ułatwia 
zwiedzanie i poruszanie się po 
Ostendzie. 

Codziennie rano lub wie-
czorem spacerowaliśmy po 
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plaży i jeździliśmy na ma-
łe wycieczki. Zwiedziliśmy 
Bezoekerscentrum Westfront w 
Nieuwpoort, tam też poszliśmy 
na plażę, a warto choćby po to, 
aby zobaczyć wyjątkowy pomnik 
– „Men” duńskiej artystki Niny 
Beier. Posąg przedstawiający męż-
czyzn na koniach jest ustawiony 
w morzu, a przypływy i odpływy 
sprawiają wrażenie, że jeźdźcy zni-
kają lub się pojawiają. 

W Ostendzie odwiedziliśmy 
Mu.Zee – muzeum belgijskiej 
sztuki współczesnej oraz dużo 
spacerowaliśmy po mieście i po 
promenadzie Alberta I. 

Czy wyjazd w grudniu i w styczniu 
nad morze to dobry pomysł? Tak, 
zwłaszcza w czasie pandemii, gdy 
obowiązują obostrzenia i z powo-
du kwarantanny trudno wybrać 
dobre miejsce na wypoczynek. 
Z opublikowanych danych staty-

stycznych wynika, że w czasie ferii 
świątecznych, czyli kerstvakantie 
w roku 2020 na belgijskim wybrze-
żu zarezerwowanych zostało 1,25 
mln noclegów. 
Dla porównania rok wcześniej, 
czyli w roku 2019 w tym samym 
okresie zarezerwowano 1,6 mln 
noclegów. 

Nasze covidowe podróże może nie 
są zbyt odległe, ale są bardzo przy-
jemne, i jest to raczej zwiedzanie 
w rytmie slow travel. To podróże 

trochę w starym stylu, bo z ka-
napkami i termosem w plecaku. 
A co jeszcze zabieramy ze sobą w 
podróż z dzieckiem w czasie pan-
demii? Oj, długa jest lista rzeczy 
podstawowych, ale o tym może 
innym razem. 

Zachęcam wszystkich do kilku-
dniowych wycieczek, bo mimo 
pandemii można i warto. My ma-
my już zaplanowane kolejne wy-
jazdy, a czy uda nam się te plany 
zrealizować? Zobaczymy. 
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 Przegląd prasy polskiej 
Wyższe emerytury 
i renty 
W marcu, za sprawą nowego 
wskaźnika waloryzacji, weszły 
w życie zmiany co do wysokości 
świadczeń dla emerytów i renci-
stów. Nowe przepisy gwarantują 
wzrost o 4,24 proc. 
Oznacza to, że emerytury będą 
wyższe o co najmniej 50,88 zł. W 
związku z tym najniższe świadcze-
nie emerytalne wyniesie 1250,88 
zł brutto. 

Dotychczas renta z tytułu częścio-
wej niezdolności do pracy wyno-
siła 900 zł brutto. Teraz renciści 
mogą liczyć na 38,16 zł więcej. 

rp.pl 

Koniec z fi kcyjnymi 
rolnikami 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej pracuje nad projektem 
nowej ustawy, która ma uniemoż-
liwić rolnikom-przedsiębiorcom 
ucieczkę przed płaceniem składek 
do ZUS-u. 

Osoby te co prawda płacą w KRUS-
ie podwyższone składki z tytułu 
posiadania gospodarstwa i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 
ale są one dużo niższe niż w przy-
padku pozostałych przedsiębior-
ców. I tak: dla gospodarstw do 50 
ha składka ta wynosi 708 zł na 
kwartał od osoby, a powyżej tego 
areału – 1059 zł. 
Po zmianach będzie to już co 
najmniej 1457,49 zł miesięcznie 
od osoby i nie w KRUS-ie, ale już 
w ZUS-ie. Tyle też płacą obecnie 
pozostali przedsiębiorcy, ubezpie-
czeni tylko w ZUS-ie. 

Zmiany te uderzą m.in. w  „rol-
ników tylko na papierze”, czyli 
osoby, których podstawowym źró-
dłem utrzymania jest działalność 

prowadzona poza rolnictwem, 
a związki z nim jedynie pozwala-
ją na obniżenie składek. Ale nie 
tylko w nich. 

Więcej płacić będą musieli także 
faktyczni rolnicy, którzy prowadzą 
niewielkie biznesy: przetwórnie 
płodów rolnych, sklepy wiejskie, 
mleczarnie, masarnie, gospodar-
stwa agroturystyczne itd. 

Z ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników ma bowiem zostać 
wykreślony art. 5a, dający rolni-
kom prawo prowadzenia działal-
ności gospodarczej niewielkich 
rozmiarów bez utraty prawa do 
ubezpieczenia w KRUS-ie. 

money.pl 

Ruszył pierwszy 
w Polsce Zinu Shop 
W Krakowie otwarto pierwszy w 
Polsce sklep automatyczny Zinu 
Shop. Nie ma tutaj sprzedawcy, 
jest za to w pełni zautomatyzowa-
ny system sprzedaży połączony z 
magazynem. 

Nowatorski sklepik ZINU wyglą-
da jak kiosk, jest w pełni automa-
tyczny i działa 24 godziny na dobę, 
przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w 
roku. 

Podobne sklepy samoobsługowe 
już działają w Polsce, ale nowo-
ścią jest liczba produktów, które 
pomieścił sklepik Zinu. 

W ofercie znajdzie się łącznie 350 
różnych artykułów, a pojedynczy 
automat pomieści wewnątrz na-
wet 3 tys. produktów. 

Klienci znajdą m.in. pełny zestaw 
artykułów spożywczych, wypieki, 
nabiał, wędliny, owoce, warzywa, 
gotowe dania czy napoje, ale także 
chemię, kosmetyki i produkty dla 
dzieci. Są nawet wkłady do zniczy, 
kleje błyskawiczne, tabletki prze-
ciwbólowe. Sklep zapewnia, że 
wszystko jest świeże i magazyn 
jest regularnie uzupełniany. 

Klient, po podejściu do jednego 
z dwóch ekranów, wybiera na nim 
interesujące go produkty, które 
trafiają do wirtualnego „koszy-
ka”. Automat przyjmuje płatności 
tylko kartą. Po skompletowaniu 
i opłaceniu zamówienia, zakupy 
do spakowania udostępniane są 
w wysuwanej szufl ady. 

wadowice24.pl 

Samorząd lekarski 
apeluje o wyższe 
opodatkowanie 
papierosów 
Polska jest krajem, gdzie po-
ziom opodatkowania papiero-
sów jest jednym z najniższych 
w UE. Powoduje to, iż jest to 
produkt bardzo dostępny ce-
nowo również dla młodzieży, 
co sprzyja wejściu w nałóg. 

Ponad 52% młodych ludzi przyzna-
je, iż swoją niechlubną przygodę 
z nałogiem nikotynowym rozpo-
częło od papierosa. W dalszej ko-
lejności wymieniane są produkty 
takie jak papierosy elektroniczne 
(30,5%), tabaka (4,4%) czy papiero-
sy ręcznie skręcane (3,2%). Z kolei 
na końcu zestawienia znalazły się 
tytoń do podgrzewania i snus z wy-
nikiem odpowiednio 0,2% i 0,1%. 

zinu.pl
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Zdaniem Naczelnej Izby Lekarskiej 
problemem jest zbyt niskie opo-
datkowanie tytoniu. Przyjęta przez 
rząd polityka antynikotynowa nie 
jest w pełni skuteczna, a możliwo-
ści podatku akcyzowego jako da-
niny, która w założeniu powinna 
przyczyniać się do ograniczenia 
palenia, nie są w pełni wykorzy-
stywane. 
Prezydium Naczelnej Rady 
Lekarskiej apeluje o podjęcie dzia-
łań zmierzających do ogranicze-
nia palenia tytoniu w tym zmianę 
obecnego poziomu opodatkowa-
nia papierosów oraz tym samym 
możliwość ograniczenia spożycia 
tych wyrobów wśród polskiego 
społeczeństwa. 

prawo.pl 

Certyfikat najemcy 
Certyfikat jest potwierdzeniem toż-
samości i wypłacalności najemcy 
w procesie online, podobnym do 
tego rodzaju certyfikatu stosowa-
nego przez banki. Ma to z jednej 
strony gwarantować najemcy po-
ufność danych, a z drugiej dać 
wynajmującym narzędzia zwięk-
szające bezpieczeństwo umowy. 

Wprowadza go portal Otodom dla 
swoich użytkowników, aby mieli 
możliwość weryfikowania wiary-
godności finansowej potencjal-
nych najemców. 

Dzięki simpl.rent możliwe jest 
– przed podpisaniem umowy, 
m.in. dzięki otwartej bankowo-
ści – sprawdzenie najemcy w 
trzech obszarach: potwierdzana 
jest tożsamość, porównywane są 
miesięczne zarobki w stosunku 
do czynszu, oraz sprawdzane są 
ewentualne zaległości w spłacaniu 
zobowiązań. Otodom współpracu-
je z Krajowym Rejestrem Długów, 
ERIF BIG oraz BIG Infomonotor, 
co sprawia, że simpl.rent ma także 
dostęp do danych Biura Informacji 
Kredytowej. 

Dzięki tego rodzaju weryfikacji ge-
nerowany jest wyżej wspomniany 
Certyfikat Najemcy. Cały proces, 
w zależności od wybranego spo-
sobu weryfikacji, może trwać ok. 
2 minut. 

natemat.pl 

Pokolenie 
„gniazdowników” 
Polska ma bardzo wysoki odsetek 
dorosłych singli mieszkających z 
rodzicami. 60% z nich nie miało w 
2018 r. żadnego dochodu lub ich 
dochód nie przekraczał minimal-
nego wynagrodzenia. 

Jak wynika z raportu GUS, 36% 
młodych ludzi w wieku 25-34 lat 
mieszkało w 2018 r. z rodzicami 
i nie założyło jeszcze rodziny, 
zaliczając się do populacji tzw. 
gniazdowników (którzy nie opu-
ścili jeszcze rodzinnego gniazda). 
Najczęściej są to – podobnie jak w 
innych krajach – mężczyźni. 

Z unijnych statystyk wynika, że 
Polska ma jeszcze większy niż w 
raporcie GUS odsetek dorosłych 
młodych singli mieszkających z 
rodzicami. „Wprawdzie w 2019 r. 
zmalał on w porównaniu z 2018 r. 
(gdy wynosił 45,1%), ale i tak sięgał 
prawie 44 proc. przy średniej dla 
całej Unii na poziomie 43,9%”. 

Przyczyną mieszkania młodych 
osób z rodzicami często są niskie 
dochody i jest to konsekwencja 
prostego rachunku ekonomicz-
nego funkcjonowania gospodar-
stwa domowego oraz możliwości 
rozwoju występujących na danym 
obszarze. 

PAP

Zmiany w L4 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej oraz ZUS biorą się za 
łatanie systemu ubezpieczeń. Na 
„warsztat” trafiły między innymi 
zwolnienia lekarskie, a przede 

wszystkim ci, którzy są na tzw. 
wiecznym zwolnieniu. Popularne 
„L4” czeka zatem reforma. 

Zmiana dotycząca zwolnień lekar-
skich wydaje się prosta. Po 182 
dniach (czyli 6 miesiącach) zwol-
nienia chorobowego  nie będzie 
można pójść od razu na kolejne 
płatne zwolnienie lekarskie (znów 
maksymalnie do 6 miesięcy, czyli 
na 182 dni). Niezbędne za to bę-
dzie odczekanie 60 dni. Będzie to 
niejako reset uprawnień. 

Przerwa w zwolnieniu lekarskim 
zapewni prawo do kolejnych 
6 miesięcy nieobecności w pracy. 
I oczywiście do kolejnych świad-
czeń. 

prawo.pl  

Będą podwyżki opłat  
za sanatorium 
Projekt zmian w rozporządzeniu 
w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu lecznictwa uzdro-
wiskowego został już skierowany 
do konsultacji społecznych. 

Jak wyjaśniają urzędnicy, podwyż-
ki wynikają z rosnących cen żyw-
ności, energii elektrycznej, wody 
i usług konsumpcyjnych. 

Obecnie planowane podwyżki są 
na poziomie 3,4 proc. Emeryci za-
płacą więcej za pobyt w uzdrowi-
skach. Podwyżki będą się wahać 
od 14 zł do blisko 59 zł za trzyty-
godniowy pobyt. 

money.pl 

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska



MaxiClean zaprasza
do Strefy Dobrego Czasu 

Ja już już dołączyłam

do MaxiClean.
A Ty ?

Zobacz jaki mają przepis

na smaczną współpracę. 

Ja kicam na Dni Otwarte 

9 i10 kwietnia. 

Podoba mi się jak dbają 

tam o babeczki.
U nas dzieci mogą być dziećmi a dorośli mogą stawać się

dorosłymi bardziej świadomymi, szczęśliwymi i spełnionymi.
Wspieramy, uczymy, bawimy!

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu 

0484 682 507

10 składników
na smaczną współpracę

z MaxiClean

Zapraszamy na dni otwarte 9 i 10 kwietnia  
Szczegóły na naszym facebooku www.facebook.com/MaxiClean.be

i pod numerem telefonu 0485 031 370

1. Wspieramy babeczki i działamy na rzecz dobrych 
warunków pracy, poprzez współpracę opartą na 
szacunku, zaufaniu i życzliwości, tak abyście czuły 
się bezpiecznie i mogły skupić się na tym, co dla Was 
ważne.

2. Zapewniamy profesjonalną rozmowę na temat 
warunków zatrudnienia – coś, czego nie znajdziesz 
nigdzie indziej – już w trakcie pierwszego spotkania 
przygotujemy dla Ciebie symulację z proponowaną 
stawką i wszystkimi bonusami, dzięki czemu dowiesz 
się dokładnie, ile będziesz zarabiać w zależności od 
Twojej sytuacji rodzinnej.

3. Oferujemy pakiet na start i prezent z katalogu
MaxiClean – odzież robocza to nie wszystko i my 
o tym wiemy - w pracy czy poza nią - dla nas jesteś 
przede wszystkim KOBIETĄ, dlatego skorzystaj
z programu Siła Kobiet i ciesz się piękną biżuterią, 
którą otrzymasz na powitanie.

4. Gwarantujemy pełne wsparcie Opiekuna Kontraktu
przy załatwianiu spraw administracyjnych (m.in. takich 
jak ubezpieczenie zdrowotne, zapis do związków zawo-
dowych, otwarcie konta bankowego i wiele innych).

5. Zwracamy koszty transportu – niezależnie od tego, 
jakim środkiem transportu się poruszasz oraz zapew-
niamy czeki żywnościowe o wartości 7 euro już od 
pierwszego dnia pracy.

6. Proponujemy rozliczenia dwa razy w miesiącu (lub raz, 
jeśli tak jest Ci wygodniej), w trakcie rozliczeń biura 
otwarte do godziny 20:00 oraz możliwość umówienia 
się na konkretną godzinę, jeśli nie lubisz czekać.

7. Organizujemy dla Was Strefę Dobrego Czasu - prze-
strzeń, gdzie dzieci mogą być dziećmi, a dorośli mogą 
stawać się dorosłymi bardziej świadomymi, szczęśli-
wymi i spełnionymi.

8. Dajemy możliwość udziału w szkoleniach podno-
szących kwalifikacje językowe oraz zapewniających 
rozwój umiejętności zawodowych - także w wygodnej 
formie online, dzięki czemu możesz skorzystać z nich 
w dogodnym dla siebie momencie.

9. Organizujemy regularne konkursy z nagrodami
i zapewniamy upominki na różne okazje.

10. Serwujemy pyszną kawę w serdecznej atmosferze
– u nas poczujesz się jak w domu!
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warunków pracy, poprzez współpracę opartą na 
szacunku, zaufaniu i życzliwości, tak abyście czuły 
się bezpiecznie i mogły skupić się na tym, co dla Was 
ważne.

2. Zapewniamy profesjonalną rozmowę na temat 
warunków zatrudnienia – coś, czego nie znajdziesz 
nigdzie indziej – już w trakcie pierwszego spotkania 
przygotujemy dla Ciebie symulację z proponowaną 
stawką i wszystkimi bonusami, dzięki czemu dowiesz 
się dokładnie, ile będziesz zarabiać w zależności od 
Twojej sytuacji rodzinnej.

3. Oferujemy pakiet na start i prezent z katalogu
MaxiClean – odzież robocza to nie wszystko i my 
o tym wiemy - w pracy czy poza nią - dla nas jesteś 
przede wszystkim KOBIETĄ, dlatego skorzystaj
z programu Siła Kobiet i ciesz się piękną biżuterią, 
którą otrzymasz na powitanie.

4. Gwarantujemy pełne wsparcie Opiekuna Kontraktu
przy załatwianiu spraw administracyjnych (m.in. takich 
jak ubezpieczenie zdrowotne, zapis do związków zawo-
dowych, otwarcie konta bankowego i wiele innych).

5. Zwracamy koszty transportu – niezależnie od tego, 
jakim środkiem transportu się poruszasz oraz zapew-
niamy czeki żywnościowe o wartości 7 euro już od 
pierwszego dnia pracy.

6. Proponujemy rozliczenia dwa razy w miesiącu (lub raz, 
jeśli tak jest Ci wygodniej), w trakcie rozliczeń biura 
otwarte do godziny 20:00 oraz możliwość umówienia 
się na konkretną godzinę, jeśli nie lubisz czekać.

7. Organizujemy dla Was Strefę Dobrego Czasu - prze-
strzeń, gdzie dzieci mogą być dziećmi, a dorośli mogą 
stawać się dorosłymi bardziej świadomymi, szczęśli-
wymi i spełnionymi.

8. Dajemy możliwość udziału w szkoleniach podno-
szących kwalifikacje językowe oraz zapewniających 
rozwój umiejętności zawodowych - także w wygodnej 
formie online, dzięki czemu możesz skorzystać z nich 
w dogodnym dla siebie momencie.

9. Organizujemy regularne konkursy z nagrodami
i zapewniamy upominki na różne okazje.

10. Serwujemy pyszną kawę w serdecznej atmosferze
– u nas poczujesz się jak w domu!

Szczegóły na naszym facebooku 

dowych, otwarcie konta bankowego i wiele innych).

przy załatwianiu spraw administracyjnych (m.in. takich 
jak ubezpieczenie zdrowotne, zapis do związków zawo
dowych, otwarcie konta bankowego i wiele innych).

Szczegóły na naszym facebooku 

dowych, otwarcie konta bankowego i wiele innych).
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 Z życia polskiej szkoły 
w Antwerpii
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
Czytać dawne języki
i obce rozumieć, dobrze jest,
lecz ojczysty trzeba najpierw 
umieć.(...)
Franciszek Ksawery Dmochowski 

Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego to święto, które zosta-
ło ustanowione przez UNESCO 17 
listopada 1999 r. Ma ono służyć 
promocji języka ojczystego oraz 
uświadomieniu, jak niezwykle 
ważne jest poprawne posługiwa-
nie się nim w życiu codziennym. 

Z okazji tego wyjątkowego święta 
postanowiliśmy zgłębić sekrety ję-
zyka polskiego! Rozmawialiśmy z 
uczniami na temat tego, czym jest 
język ojczysty, dlaczego powinno 
się go używać w sposób poprawny 

oraz jak można rozszerzać swoje 
słownictwo, niekoniecznie wypie-
rając rodzime słowa obcymi, co 
często się zdarza, gdy funkcjonu-
jemy w dwóch językach. Po takim 
wprowadzeniu, uczniowie poznali 
historię ojczystego języka, oglą-
dając nietuzinkowe animacje pt.: 
„Błyskawiczne dzieje polszczyzny” 
– powstały one w ramach kampa-
nii społecznej „Ojczysty znam, lu-
bię, szanuję” programu Mam Gen 
Wolności. 

Po przypomnieniu historii rodzi-
mej mowy uczniowie wzięli udział 
w wyzwaniu kaligrafi cznym. Ich 
zadaniem było wykonać jak naj-
piękniejszy zapis słynnych słów 
Mikołaja Reja, który jako pierwszy 
z polskich poetów i pisarzy pisał 
wyłącznie w języku ojczystym: „A 
niechaj narodowie wżdy postron-
ni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój 
język mają”. 
Dodatkowo, nasi podopieczni 
wzięli udział w grach i zabawach: 
„Polonistyczne Boggle” – z poda-
nych liter tworzyli jak najwięcej 
istniejących w języku polskim 
słów oraz „Zmiłuj się, popraw błę-

dy”, gdzie wyszukiwali i poprawia-
li błędy, nie tylko ortografi czne czy 
interpunkcyjne, ale i stylistyczne, 
gramatyczne czy leksykalne. 

Najwięcej emocji wzbudziły jednak 
testy przygotowane w aplikacjach 
Kahoot oraz Quizizz, sprawdzające 
ogólną wiedzę z języka polskiego. 
W parach, używając swoich tele-
fonów komórkowych, dzieci ry-
walizowały ze sobą, prześcigając 
się w odpowiedziach. Mówimy: 
„ten por” czy „ta pora”, „cofamy 
się do tyłu” czy po prostu „cofamy 
się”, „jemy tę pomarańczę” czy 
„tego pomarańcza” – dyskusjom 
w grupach nie było końca, a czas 
uciekał… 

Obchody Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego upłynęły 
w bardzo miłej i radosnej atmosfe-
rze. Zmagania z polszczyzną były 
trudne, ale wprawiły wszystkich 
w radosne nastroje. Mamy na-
dzieję, że dzięki tym zajęciom nasi 
uczniowie przypomnieli sobie, iż 
język polski jest skarbem, o któ-
ry wszyscy, nawet tu za granicą, 
powinniśmy dbać. 
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Zapisy uczniów do klas I-szych Szkoły Podstawowej i Liceum 
Ogólnokształcącego w Szkole Polskiej im. gen. St. Maczka przy 
Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii,
rozpoczęły się w dniu 01 marca 2021 roku. Wstępne zgłoszenie dziecka 
odbędzie się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenio-
wego, zamieszczonego wraz regulaminem rekrutacji (zapisów) na stronie 
internetowej szkoły www.antwerpia.orpeg.pl.
ZAPRASZAMY.

Wielkanocne życzenia 
Pełnych radości i nadziei Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych wśród kocha-
jącej rodziny przy wspólnym stole. Smacznego jajka oraz mokrego ponie-
działku, a nade wszystko zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności, 
wszystkim Uczniom, Ich Rodzinom oraz naszym Przyjaciołom życzy 
Grono Pedagogiczne Szkoły Polskiej w Antwerpii. 
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Planszowy generał #2 
Witam gorąco w drugiej odsłonie cyklu o wojennych grach planszowych. W poprzed-
nim odcinku starałem się opowiedzieć o mechanice w tego rodzaju grach, skali roz-
grywek i ogólnie z czym to się je. Żywię nadzieję, że udało mi się was zaciekawić i być 
może zachęcić do zakupu takiej produkcji. 

Dzisiaj postaram się 
opisać moją przygodę 
z największą grą wo-
jenną świata.
Czas jakiś temu, pod-
czas przeglądania for 
o takiej tematyce, na-
trafiłem na coś, co na-
zywało się Advanced 
Squad Leader Starter 
Kit #1. Przeczytałem 
kilka opisów, klikną-
łem w kilka linków na 
YT, gdzie prezentowa-
ne były filmiki z przy-
kładowych rozgrywek 
(również w języku pol-
skim), po czym zamó-
wiłem swoją kopię i po tygodniu 
otrzymałem przesyłkę z Wielkiej 
Brytanii. 

Graficznie jest dość prosta, na 
żetonach mamy nadruki przed-
stawiające drużyny, półdrużyny, 
dowódców i wyposażenie tj.: ckmy, 
ładunki wybuchowe i miotacze 
ognia, mapki przedstawiają teren 
ze wzgórzami, lasami i drogami z 

nałożoną na nie siatką heksago-
nalną regulującą ruch jednostek 
i siłę ognia. 

Instrukcja, biorąc po uwagę jej 
objętość, nie sprawiała wrażenia 
skomplikowanej. Do pierwszego 
czytania, bo maniera operowania 
skrótami okazała się dosyć fru-
strująca, na szczęście dostępne 
jest polskie tłumaczenie. 

Po lekturze za-
sad nastał czas 
na pierwszą par-
tię. I tu przyszło 
miłe zaskocze-
nie. Rozgrywka 
okazała się nie-
zwykle dyna-
miczna, na plan-
szy non stop coś 
się dzieje: ostrze-
liwujemy prze-
ciwnika z lasu, 
przemykamy, 
szukając osłony, 

stawiamy zasłony dym-
ne, podkładamy ładun-
ki wybuchowe pod za-
jęte przez przeciwnika 
budynki, zbieramy do 
kupy rozbite i zdemo-
ralizowane jednostki, 
dochodzi również do 
walki wręcz. 

Jednakże gra wymaga 
niejednokrotnie porzu-
cenia przyzwyczajeń 
np. tworzenia stosów; 
nie jest to zabronione 
ale bardzo ryzykowne, 
bo w przypadku celne-

go ostrzelania naszego 
stosu przeciwnik zadaje nam do-
tkliwe straty. Jest tu kilka wcze-
śniej niespotykanych myków: 
Residual Fire, czyli wejście na po-
le wcześniej ostrzelane czyni jed-
nostki wchodzące na nie bardziej 
narażone na trafienie, czy Rate 
of Fire, które przy sprzyjającym 
rzucie kością pozwala wystrzelić 
ponownie z ckmu, jednakże za-
wsze istnieje ryzyko uszkodzenia 
karabinu lub jego całkowitego 
zniszczenia. 

Po pewnym czasie poczułem mały 
niedosyt. Jako że Starter Kit #2 był 
w tamtym momencie niedostęp-
ny, zdecydowałem się na #3, bo 
kto nie lubi sobie ponaparzać z 
czołgu. Generalnie Starter Kit #1 
wprowadzał do gry piechotę, #2 
zawierał piechotę i artylerię, #3 – 
dwa powyższe + czołgi. 

Zasady z trójki były dwa razy ob-
szerniejsze (ponad 40 stron) i, co 
tu gadać, cięższe do opanowania, 

Starter Kit #1

Widok rozgrywki
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jednak z pomocą przyszedł Jay 
Richardson i jego rewelacyjne 
tutoriale, które rozwiewały więk-
szość wątpliwości. 

Po ograniu Starter Kitów duma-
łem, czy stać mnie na krok da-
lej, bo na horyzoncie ukazał się 
Beyond Valor, czyli podstawowy 
moduł, który z instrukcją w formie 
segregatora (200 stron z okładem, 
gdzie z każdym następnym modu-
łem dochodzą nowe zasady) two-
rzą „pełny” ASL. 

Dochodzą też nowe możliwości, ba, 
możliwości, jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że to tylko gra, są niemal 
nieograniczone. Złośliwi twierdzą 
nawet, że zasady nie obejmują je-
dynie oddychania. No bo wyobraź-
cie sobie: rosyjski T-34 trafiony 
panzerfaustem zatrzymuje się i 
staje w płomieniach. Uciekająca 
obsługa zostaje ostrzelana z okna 
przeciwległego budynku, jednak 
udaje się jej uciec. Partyzanci pod-
kradają się do czołgu i wymonto-

wują z niego 
sprawny ka-
rabin. 

W tym sa-
mym czasie 
grupa żoł-
nierzy otacza 
przeciwnika 
w budynku, 
którego wyż-
sze piętra pło-
ną po ostrzale 
artyleryjskim 
– wróg, nie 
mając wybo-
ru, poddaje 
się do niewoli 
i natychmiast zostaje przesłucha-
ny, ujawniając tym samym miejsce 
ukrycia innych żołnierzy. Chwilę 
potem płonący drewniany budy-
nek wali się, barykadując akurat 
drogę nadjeżdżającemu niemiec-
kiemu działu szturmowemu… 

Składowe wyżej opisanej sytuacji 
mogą mieć miejsce w grze i są uję-

te w zasadach, co 
czyni rozgrywkę 
niezwykłą, nie 
za bardzo jest tu 
miejsce na dłu-
gofalowe plano-
wanie, bo nie raz 
i nie dwa plany 
trzeba weryfiko-
wać na bieżąco. 

Czy jest to gra 
dla każdego? Nie. 
Jeśli szukacie 
gry, którą można 
wyjaśnić w 15 mi-
nut, a rozgrywkę 
jednego scena-
riusza będziecie 
chcieli zakończyć 
w pół godziny, 
zdecydowanie 
odradzam ASL. 

Ale jeśli chcecie poczuć klimat II 
wojny światowej, chcecie pograć 
w coś, co do rozłożenia nie wyma-
ga stołu konferencyjnego i mieć 
do wyboru kilkanaście modułów 
i kilkaset scenariuszy oficjalnych 
i o wiele, wiele więcej fanowskich, 
moim zdaniem powinniście spró-
bować, do czego serdecznie nama-
wiam. 

Konrad Gołębiewski 

P. S. Jeśli zaciekawiłem Was do 
tego stopnia, iż zaczęliście się za-
stanawiać nad kupnem gry wojen-
nej, udostępniam link do sklepu 
online. Sklep ma siedzibę pod 
Antwerpią, więc jest też możliwość 
zakupu gry osobiście. 
Link: www.boardgamegeneral.eu 

Beyond Valor i instrukcja

Kubek porucznika Gołębiewskiego







36 Antwerpia po polsku                                                                                                               kwiecień 2021

 Jak skutecznie obudzić dziecko 
do szkoły? 

Pięć sposobów, które 
nie zawiodą. 
Mówisz, prosisz, przekonujesz, a 
nawet zabierasz kołdrę, ale to i 
tak nic nie daje? Budzenie dziec-
ka do szkoły nie jest prostym za-
daniem. Warto jednak zadbać o 
kilka ważnych nawyków, dzięki 
którym poranne wstawanie nie 
będzie prawdziwą udręką. O tych 
zasadach powinniśmy pamiętać. 

Na początku zadbajmy o to, by 
dziecko spało wystarczająco dłu-
go. W jego przypadku 10 godzin 
będzie optymalnym czasem. Poza 
tym naucz nastolatka, by rzeczy, 
które musi zabrać do szkoły, 
przygotowywał przed pójściem 
do łóżka. To proste zasady, dzięki 
którym poranek może okazać się 
mniej stresujący. Co jednak robić 
w momencie budzenia? Jak mó-
wić do dziecka, by skutecznie je 
obudzić? Oto 5 patentów, które 
warto wprowadzić w życie. 

1Zacznij od „Dzień dobry, 
kocham cię!”. 

Krzyk i nerwy sprawiają, że dziec-
ko ma jeszcze większą ochotę, by 
zaszyć się pod kołdrą. Postaraj się, 
by poranek kojarzył się malucho-
wi czy nastolatkowi z czymś po-

zytywnym. Właśnie 
dlatego warto jest 
zacząć poranne bu-
dzenie od dobrych 
słów. 

„Kocham cię”, „Zo-
bacz, jaki piękny 
dziś dzień!”, „Dzisiaj 
w planie masz pla-
stykę, a jest ona 
twoim ulubionym 
przedmiotem” – to 
tylko niektóre z po-

mysłów. Każdy rodzic sam najle-
piej zna swoje dziecko i wie, co mo-
że sprawić mu radość. Powiedzmy 
takie słowa, które chce usłyszeć. 

2Słoiczek z zadaniami 
Dla młodszych dzieci cieka-

wym rozwiązaniem będzie przy-
gotowanie słoiczka z zadaniami 
na każdy dzień. Wówczas maluch, 
gdy obudzi się rano, będzie chciał 
wiedzieć, co dzisiaj wylosuje i 
dzięki temu wstanie szybciej niż 
zwykle. 

W słoiku mogą znajdować się 
drobnostki, np. obejrzenie ulu-
bionej bajki, czy przygotowanie 
ciekawej pracy plastycznej na te-
mat ekologii. Najważniejszy jest 
sam element zaskoczenia. To on 
sprawi, że maluch będzie chciał 
natychmiast wyskoczyć z łóżka. 

3Daj dziecku czas 
na poranne poleżenie 

Warto jest zacząć budzić dziecko 
kilka minut wcześniej, by miało 
czas na spokojne poleżenie i powy-
ciąganie się w łóżku. Wielu z nas 
tego potrzebuje – także najmłod-
si. Natychmiastowe wyciąganie 
dziecka z łóżka nie jest dobrym 
pomysłem. 

4Nie budź przez krzyk, 
ale przez rozmowę 

Dla niektórych dzieci – zwłaszcza 
nastolatków – pomocna podczas 
porannego wstawania może oka-
zać się rozmowa. Przyjdźcie do 
nich z kubkiem herbaty, odsłońcie 
rolety i zacznijcie od pogładzenia 
ich po włosach. Następnie oznaj-
mijcie, że już pora wstawać. 

Nawiążcie z dzieckiem rozmowę. 
Zapytajcie, co mu się śniło i czy 
w szkole zapowiada się ciekawy 
dzień. To ważne, żeby nie budzić 
dziecka krzykiem. 

5Niech w waszym domu 
codziennie będzie święto 

Postanówcie sobie, że w waszym 
domu codziennie będzie jakieś 
święto. Dzień Mówienia Wspak, 
Dzień Radości, Dzień Kota, Dzień 
Kropki czy Dzień Kolorowych 
Skarpetek. Możecie wymyślać 
dni tuż po przebudzeniu lub je 
losować. 

Dobrym sposobem jest też wypo-
sażenie się w kalendarz nietypo-
wych świąt. Celebrujcie każdy z 
tych dni na swój sposób. Niech 
chęć dowiedzenia się przez dziec-
ko, jakie dzisiaj jest święto, sprawi, 
że szybciej wstanie z łóżka. 

Maria Szpak

ko, jakie dzisiaj jest święto, sprawi, 
że szybciej wstanie z łóżka. 

Maria Szpak
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Czy nieśmiałość i fobia społeczna 
to to samo? 
Według wyników badań, przeprowadzonych na polskiej populacji, prawie sześćdzie-
siąt procent z nas postrzega siebie jako osobę nieśmiałą. Pokazuje to, jak problem 
nieśmiałości jest bardzo powszechny i choć zapewne w różnym natężeniu, to dotyka 
większości z nas. 

Zanim jednak zgłębimy temat, do-
precyzujmy sobie, czym jest nie-
śmiałość i jaką ją rozumiemy: otóż 
jest to lęk przed negatywną oceną 
innych, brak pewności siebie i wy-
cofanie, poczucie wyobcowania w 
kontaktach społecznych. 

Nieśmiałość może pociągać za 
sobą różne skutki począwszy od 
uczucia skrępowania w kontak-
tach międzyludzkich, poprzez nie-
uzasadniony lęk przed ludźmi, aż 
do skrajnej nerwicy. Badacze, po-
szukując odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego niektórzy z nas są nie-
śmiali, podeszli do tego zagadnie-
nia od strony neurobiologicznej i 
neuropsychologicznej. I słusznie, 
bo w tych właśnie obszarach znaj-
dują się odpowiedzi. 

Otóż naukowcy potwierdzili, że 
osoby dorosłe, mierzące się z pro-
blemem nieśmiałości, faktycznie 
różnią się pod względem funkcjo-
nowania mózgu od innych ludzi. 
Chodzi dokładnie o większe pobu-
dzenie ciała migdałowatego w na-
szym mózgu odpowiedzialnego za 
odczuwanie strachu i czujności w 
wypadku zaistnienia zagrożenia. 

Naukowcy uważają, iż nieśmia-
łość związana jest ze zwięk-
szoną wrażliwością na bodźce 
społeczne, które motywują nas 
do działania, na przykład do 
nawiązywania relacji z inny-
mi. Można zatem powiedzieć, 
że mózg osób nieśmiałych jest 
bardziej czuły i bardziej uwraż-
liwiony na negatywne bodźce 
w porównaniu z mózgiem osób 
nie mających problemów w 
kontaktach międzyludzkich. 

W przeżyciach, w sytuacjach spo-
łecznej ekspozycji pojawia się u 
osób nieśmiałych charakterystycz-
na tendencja do refleksji o sobie i 
o tym, jak inni ludzie je spostrze-
gają i oceniają. Nieśmiałej osobie 
trudno jest oderwać się od stałego 
analizowania jak jest odbierana, 
wskutek czego stojące przed nią 
zadania wydają się jej subiektyw-
nie trudniejsze do wykonania. 

Stąd właśnie pojawia się tenden-
cja do wycofywania się i bierno-
ści. Osoby nieśmiałe są zazwyczaj 
niezwykle wrażliwe i podatne na 
osądy innych, na ocenę intencji 
oraz emocji w stosunku do nich 

samych. 

Warto zwrócić uwagę na róż-
nice pomiędzy lękiem społecz-
nym a nieśmiałością. Są to po-
jęcia, które mogą się na siebie 
częściowo nakładać, nie są jed-
nak równoważne czy zamienne. 
Tylko połowa osób ze zdiagno-
zowanymi zaburzeniami lęko-
wymi jest nieśmiała, a mniej 

niż 25 procent nieśmiałych ludzi 
spełnia kryteria lęku społecznego. 
Ten ostatni często wiązany jest tak-
że z współwystępowaniem innych 
zaburzeń o podłożu lękowym czy 
depresją. 

Osoby z zaburzeniami lękowymi, 
w przeciwieństwie do nieśmiałych 
doświadczają silnego strachu, za-
wstydzenia, a czasem nawet upo-
korzenia w sytuacjach społecz-
nych do tego stopnia, że czują 
się sparaliżowane, co wywołuje 
w nich poczucie zagrożenia czy 
niebezpieczeństwa. 

Podczas gdy nieśmiałość wiąże 
się z pewnym skrępowaniem lub 
wycofaniem, w fobii społecznej na 
pierwszy plan wysuwa się skrajny 
niepokój, nierzadko przybierający 
formę paniki. Temu niepokojowi 
towarzyszą często silne objawy 
somatyczne takie jak duszności, 
nudności czy zawroty głowy. 

To one, mimo iż są wtórnym ob-
jawem, stają się głównym proble-
mem osób chorych, które obawia-
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ją się, że atak dolegliwości, takich 
jak np. trudności ze złapaniem 
oddechu, czy też uczucie duszenia 
się, pojawią się w miejscu publicz-
nym i będą widoczne dla innych. 

Dla osób cierpiących na fobię spo-
łeczną każda czynność (wizyta u 
lekarza, w urzędzie, banku czy 
pójście do sklepu), wymagająca 
kontaktu z ludźmi spoza najbliż-
szego otoczenia, staje się źródłem 
ogromnego cierpienia. 

Jeśli objawy te przybierają formę 
lęku społecznego destabilizując 
codzienne funkcjonowanie oraz 
zaburzając wypełnianie dotychcza-
sowych obowiązków w pracy, szko-
le lub w najbliższym środowisku 
to wówczas nie możemy mówić o 
nieśmiałości, a o fobii społecznej 
z którą warto zwrócić się do spe-
cjalisty. 
A czy są jakieś sposoby na to, aby 
poradzić sobie z nieśmiałością? 

Przedstawiam poniżej 
kilka zasad, które warto 
wprowadzić w życie: 

1 Dobrze jest sobie uzmysłowić, 
że osoby nieśmiałe zazwyczaj 

potrzebują nieco więcej czasu, aby 
się oswoić i zaadaptować do nowej 
sytuacji społecznej. 

Przydać się zatem może wstępne 
rozeznanie się, ile będzie osób na 
spotkaniu, na które się wybiera-
my, czy jak długo takie spotkanie 
(zawodowe czy też prywatne) bę-
dzie trwało. Chodzi o zebranie in-
formacji, które pomogą nam się 
psychicznie przygotować do dane-
go zdarzenia, spotkania, rozmowy. 

2Pozwólmy sobie na działanie 
w swoim tempie zgodnym z na-

szym własnym rytmem i tempera-
mentem. Jeśli czeka nas zupełnie 
nowe wyzwanie, to podzielmy je 
na małe etapy, które znacznie ła-
twiej nam będzie ogarnąć. 

Może być to na przykład 
przećwiczenie planowane-
go wystąpienia na forum. 
W ogóle wstępne przygo-
towanie się do nowej sy-
tuacji osobom nieśmiałym 
bardzo pomaga i obniża 
napięcie emocjonalne. 

3 Pamiętajmy o swoich 
mocnych stronach i sta-

rajmy się na nich skoncen-
trować. Dodam tutaj, że oso-
by nieśmiałe są zazwyczaj 
znakomitymi słuchaczami. 

4Nie każda rozmowa 
czy relacja z drugim 

człowiekiem będzie udana i na to 
także trzeba dać sobie przyzwole-
nie. Ludzie czasami różnią się w 
swoich poglądach i podejściu do 
życia tak bardzo, że choćby nie 
wiem, jak się starali, to nie znaj-
dą wspólnej płaszczyzny porozu-
mienia. 

5W ostatnim punkcie chcia-
łam obalić mit alkoholu jako 

cudownego sposobu na rozwiąza-
nie języka i panaceum na nieśmia-
łość. Otóż jedyne, co robi alkohol, 
to mocno nas spowalnia. I to by 
było na tyle. 

Krótko mówiąc, alkohol spra-
wia, że myślimy wolniej i mniej 
składnie, trudno go zatem uznać 
za sprzymierzeńca osób nieśmia-
łych. Ponadto, 
kiedy pijemy w 
celu „nabycia 
większej towa-
rzyskości” to 
zaczynamy siłą 
rzeczy sukce-
sy towarzyskie 
przypisywać 
właśnie alkoho-
lowi, a nie na-
szym własnym 
kompetencjom 
społecznym. 

I po kilku takich powtórkach 
uznajemy, że w zasadzie jedyne 
momenty, kiedy stać nas na to-
warzyską lekkość i obycie, nieod-
łącznie idą w parze z momentami, 
kiedy jesteśmy pod wpływem dzia-
łania alkoholu. 

Szczęśliwie korzystanie z dostęp-
nej nam w wielu miejscach wiedzy 
(książki psychologiczne, YouTube, 
podcasty, wszelkiego rodzaju gru-
py rozwojowe, strony internetowe 
dedykowane tej dziedzinie, praca z 
psychologiem i szereg innych) po-
zwalają nam dzisiaj na głębszą re-
fleksję i na nowo definiują proble-
matykę przekraczania własnych 
granic, także tych związanych z 
nieśmiałością. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog
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 Poradnik od serca 
Co roku w kwietniu służba zdrowia, organizując kampanię „Tygodnia Dla Serca”, 
skupia swoją uwagę na zagrożeniach, jakie niosą choroby serca. Celem tych dzia-
łań jest nie tylko wykrywanie chorób, ale również profi laktyka i zwrócenie uwagi 
na fakt, iż zdrowy styl życia radykalnie wpływa na kondycję serca przedłużając tym 
samym życie. 

Przez wieki uważano, że w sercu 
mieszczą się myśli i dusza, dlate-
go serce było symbolem życia (gdy 
przestaje bić, człowiek umiera). 
Dobra informacja jest taka, że wg. 
obecnej medycyny zgon ma miej-
sce w przypadku śmierci mózgu, a 
nie serca. Nawet zatrzymanie akcji 
serca nie jest sytuacją bez wyjścia. 
Serce może bić nawet po wyjęciu 
z ciała. 

Serce człowieka zaczyna się 
kształtować już w 2-3 tygodniu cią-
ży i osiąga wagę do 350 g. Pomimo 
niewielkich wymiarów drzemie w 
nim wielka moc. W ciągu życia 
człowieka wykonuje nawet 2,5 
miliarda uderzeń. W ciągu jednej 
minuty przetacza ponad 5 litrów 
krwi. W ciągu godziny to ponad 
300 litrów, a w ciągu dnia – ponad 
7 tysięcy. Kurczy się około 115 ty-
sięcy razy dziennie. 

Naczynia wieńcowe u kobiet są 
cieńsze i bardziej kręte niż u męż-
czyzn. Mężczyźni częściej niż ko-
biety wychodzą z zawału bez kom-
plikacji. W ciągu pierwszego roku 
po zawale umiera 24% mężczyzn i 
42% kobiet. Jak to w życiu 
bywa, kobiety mają 
gorzej. 

Choroby układu 
krążenia znajdują się 
w czołówce schorzeń, które są 
główną przyczyną zgonów. W 
Polsce jest to aż 46% zgonów – 
jeden z najgorszych wyników 
w Europie. Co 9 minut ktoś 
umiera z powodu niewydolno-
ści serca. 

Operacje i przeszczepy 
W 1893 roku miała miejsce pierw-
sza operacja na otwartym sercu. 
63 lata temu wszczepiono pierw-
szy rozrusznik serca Szwedowi 
Arne Larsson’owi, który zmarł w 
wieku 86 lat. Przeżył nie tylko chi-
rurga, który go operował, ale tak-
że wynalazcę kardiosymulatora. 

Pierwszy udany przeszczep serca 
miał miejsce w 1967 roku w RPA. 
Ale bez zbędnego entuzjazmu pro-
szę… Pomimo udanego zabiegu, 
po 18 dniach od operacji pacjent 
zmarł na zapalenie płuc. 

Badania i profi laktyka 
Według doniesień najstarszy przy-
padek choroby serca został wykry-
ty u 3500-letniej mumii egipskiej 
królowej Ahmose-Meritamon. 
Chiński lekarz Wang Shue już 
1700 lat temu powiadał: „Jeśli 
bicie serca jest tak regularne jak 
stukanie dzięcioła lub bicie kro-
pel deszczu o dach, pacjent umrze 
w ciągu 4 dni”. Nowoczesna medy-
cyna potwierdza, iż przed śmiercią 
serce bije regularnie. 

Stanem swojego serca trzeba in-
teresować się w każdym wieku. 
Jednak gdy przekroczymy próg 45 
lat u mężczyzn i 55 u kobiet, będzie 
to znak, że czas na badania diagno-
styczne, w skład których wchodzą 
między innymi: 
• pomiar ciśnienia krwi, 
• badanie krwi w celu określenia 

poziomu cholesterolu i glukozy 
(wysokie stężenie cukru uszka-
dza naczynia krwionośne i tym 
samym pięciokrotnie zwiększa 
ryzyko choroby niedokrwien-
nej serca), 

• EKG oraz echo serca – badania 
pozwalają wykryć chorobę nie-
dokrwienną serca, 

• Holter tj. całodobowe, niein-
wazyjne monitorowanie pracy 
serca w celu wykrycia ewentu-
alnych zaburzeń rytmu. 

Chcesz mieć zdrowe serce? Dbaj 
o jamę ustną. To nie jest żart! 
Paradontoza to bakteryjny stan 
zapalny zębodołu. Wskutek tego 
zwiększona ilość bakterii z jamy 
ustnej dostaje się poprzez krwio-
bieg do organizmu. Dlatego też 

osoby cierpiące na parodon-
tozę są bardziej narażo-
ne na zawały i udary. 
Udowodniono też, że 

całowanie obniża ciśnie-
nie krwi i poziom cholesterolu. 

Łączmy zatem przyjemne z 
pożytecznym. 
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Choroby układu krążenia to jedne 
z niewielu dolegliwości, na które 
mamy realny wpływ i którym mo-
żemy zapobiec. W dużym stopniu 
spowodowane są stresem, zanie-
dbaniami w diecie oraz brakiem 
aktywności fi zycznej. 

Jeśli wprowadzisz kilka zmian w 
życiu, sprawisz, że Twoje serce bę-
dzie zdrowsze, mocniejsze i będzie 
biło dłużej. Oczywiście zmiany nie 
są w stanie w 100% wyeliminować 
zagrożeń, jednak znacznie obniża-
ją i opóźniają ryzyko ich wystąpie-
nia. 

Mały poradnik jak dbać 
na co dzień o serce. 

1Włącz do codziennego menu 
produkty, które lubi Twoje 

serce: 
Owoce i warzywa: jabłka, śliwki, 
morele, mirabelki, agrest, czarna 
porzeczka, szpinak, bakłażan, bo-
twina, brokuły, brukselka, pomi-
dor, czosnek, cebula, marchewka, 
papryka, warzywa strączkowe. 

Ta grupa produktów zmniejsza 
ryzyko wystąpienia nadciśnienia 
tętniczego, udaru mózgu oraz zgo-
nu na skutek choroby wieńcowej 
(redukcja ryzyka śmierci wynosi 
22%, co daje przybliżone efekty do 
leczenia farmakologicznego). 

Kolejne właściwości to działanie 
przeciwzakrzepowe i przeciwza-
palne. 100 g czereśni zawiera 275 
mg potasu, który dobroczynnie 
wpływa na serce usuwając nad-
miar soli z organizmu. Wiśnie za-
wierają sporą dawkę witaminy C, 
K, B1, B2 oraz kwasu foliowego. 

Duża ilość kwasów owocowych 
oraz pektyn stabilizuje pracę ser-
ca, chroni przed chorobami ukła-
du krążenia oraz pomaga obniżyć 
poziom złego cholesterolu. Arbuz 
chroni przed zawałem serca i 
nowotworami, ponieważ zawiera 

dużą ilość likopenu – jednego 
z najsilniejszych przeciwutle-
niaczy. Antyoksydanty, zawar-
te w owocach i warzywach 
opóźniają proces starzenia 
oraz chronią przez miażdży-
cą. 

• Wybieraj suszone zioła za-
miast soli i cukru. Nadmiar 
soli powoduje podniesie-
nie ciśnienia, zatrzymanie 
wody w organizmie oraz 
podnosi ryzyko choroby 
niedokrwiennej serca. Nic 
tak bardzo nie podnosi ci-
śnienia, jak dodatkowe ki-
logramy na wadze. 

• Spożywaj zdrowe tłuszcze: 
jedz ryby – sardynki, tuń-
czyk śledzie, łosoś; używaj 
oliwy z oliwek a do sałatek 
dodawaj migdały. 

• Wybieraj produkty zbożowe, 
które pomagają obniżać po-
ziom złego cholesterolu we 
krwi. Mam na myśli pieczywo, 
nie alkohole. 

2Rzuć palenie.
Po roku zagrożenie zachoro-

wania na choroby serca spada o 
połowę, a po 10 latach organizm 
dorównuje swoim stanem osobom 
niepalącym. Poczujesz się jak mło-
dy Bóg, a serce Ci za to podziękuje! 

3Unikaj stresów i strzeż się 
poniedziałków. 

Statystycznie najwięcej zawałów 
notuje się w poniedziałek rano. 
Jedną z przyczyn jest stres, który 
może spowodować wystąpienie 
zatoru, a to już tylko krok do za-
wału serca. 

4Bądź aktywny, 
wstań z kanapy. 

Nie! Nie po ciastka… Tańcz, spa-
ceruj, biegaj. Rób to, co sprawia 
Ci przyjemność. W zdrowym ciele 

zdrowy duch. Aktywność fi zyczna 
zmniejsza umieralność u osób po 
60. roku życia w porównaniu do 
osób nieaktywnych: przy aktywno-
ści niskiej o 22%, średniej o 28%, a 
wysokiej – aż o 35%. 

Pięknych, słonecznych i zdrowych 
Świąt Wielkanocnych oraz serca, 
które będzie biło jeszcze dłużej, 
niż sto lat. 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa
AZ Rivierenland Rumst 
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Jak pozostać offline  
w dobie pandemii 
W dzisiejszych czasach znaczna część naszego życia przeniosła się do sieci. Wiele 
osób pracuje i uczy się zdalnie. Komunikacja online jest często jedyną formą kontak-
tu z rodziną lub znajomymi. Jest to bardzo bezpieczny sposób komunikacji w pande-
mii, bez ryzyka zarażenia. Niestety niesie za sobą również wiele niebezpieczeństw 
oraz duże ryzyko uzależnienia. Zmiany w mózgu u osób uzależnionych od Internetu 
są takie same, jak u osób uzależnionych od narkotyków czy alkoholu. 

Coraz częstszym zjawiskiem jest 
„Phubbing”, kiedy to koncentruje-
my się na telefonie komórkowym 
kosztem komunikacji z innymi, 
pozbawiając swojej uwagi uczest-
ników spotkania. Ofiary „phub-
bingu” czują się odrzucone, wręcz 
wykluczone społecznie, co nega-
tywnie odbija się na ich samo-
poczuciu. Dlatego warto czasem 
pozostać offline i po prostu cie-
szyć się przebywaniem z innymi.  

Korzystanie z mediów społecz-
nościowych powoduje produkcję 
dopaminy (hormonu szczęścia). 

Internet daje nam nieograniczo-
ne możliwości rozwoju, pracy i 
kontaktu z innymi. Obecnie w 
ciągu trzech dni dociera do nas 
tyle informacji, ile 150 lat temu 
docierało przez całe życie. Dobrze 
jest jednak nauczyć się korzystać 
z tego dobrodziejstwa w bezpiecz-
ny sposób. Poniżej omawiam kilka 
sprawdzonych sposobów kontro-
lowania naszego nawyku korzy-
stania z komórki. 
 
Warto stworzyć „domowy kodeks 
korzystania z urządzeń mobil-
nych” dla siebie i swoich najbliż-

szych. Pisząc go, zwróć uwagę 
na to, jaką masz rutynę po prze-
budzeniu. Czy po przebudzeniu 
i wyłączeniu budzika w telefonie 
odkładasz go? Dobrze jest dać 
sobie czas na rozbudzenie się bez 
Internetu. 

Posiłki to czas, kiedy spotykamy 
się z całą rodziną, dlatego nie 
używajmy w tym czasie urządzeń 
mobilnych. W miejscach, gdzie 
spędzamy czas razem, nie kon-
taktujmy się między sobą przez 
telefon, tylko osobiście – „face to 
face”. Jesteśmy w ten sposób ze 
sobą, a nie obok siebie. 

Czas wolny od obowiązków spę-
dzajmy w urozmaicony sposób, 
wykorzystajmy go na zabawę, 
gry planszowe, spacer, kreatywne 
programy czy czytanie książek. W 
trakcie odwiedzin gości w naszym 
domu zajmijmy się rozmową z ni-
mi, a telefon odłóżmy na bok. 

Pokazujemy im wtedy, że są ważni 
i mile widziani. W drodze do do-
mu czy na spacerze nie używajmy 
telefonu. 

W mediach społecznościowych 
kontaktujmy się i zapraszajmy do 
grona znajomych te osoby, któ-
re naprawdę znamy. Rozsądnie 
używajmy aplikacji, programów 
oraz informatycznych rozwiązań. 
Pomoże to nam w osiągnięciu lep-
szych wyników w nauce i w nawią-
zywaniu nowych znajomości. 
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Postarajmy się wykonywać tylko 
jedną czynność na raz. Lepiej zro-
bić mniej, a dobrze, niż dużo byle 
jak. Nie zasypiajmy z telefonem 
bądź innym urządzeniem mobil-
nym w rękach. Łatwiej uśniemy 
i obudzimy się rano wypoczęci. 

Zauważajmy innych! Już 12-mi-
nutowy spacer w połączeniu 
z koncentrowaniem naszej 
uwagi na innych 
może przynieść 
spektakularne 
efekty. Samo 

życzenie szczęścia mijanym przez 
nas nieznajomym poprawia nasze 
samopoczucie i ogólne zadowole-
nie z życia. Życzliwość w stosunku 
do ludzi sprawia, że sami czujemy 
się ze sobą dobrze. 

W erze cyfryzacji i mediów spo-
łecznościowych, zamiast się 

wspierać, walczymy i ry-
walizujemy. Nieodłączną 

częścią naszego 
życia jest stres. 
Najskuteczniej mo-

żemy łagodzić 

napięcie poprzez kontakt z naturą.
Natura działa na nas kojąco. 
Kilkunastominutowy spacer wy-
starczy, żeby stężenie kortyzolu 
(hormonu stresu) spadło. Dobrze 
jest znaleźć równowagę pomiędzy 
online a offl ine. Każda sfera wie-
le wnosi do naszego życia i jest 
potrzebna, ale tylko odpowiednio 
wyważone pozwolą nam pozostać 
w pełni sobą. 

Członkini Elles pour Elles
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może przynieść 
spektakularne 
efekty. Samo 

W erze cyfryzacji i mediów spo-
łecznościowych, zamiast się 

wspierać, walczymy i ry-
walizujemy. Nieodłączną 

częścią naszego 
życia jest stres. 
Najskuteczniej mo-

żemy łagodzić 
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Rozliczenia podatkowe za rok 2020

Terminy rozliczeń za rok 2020: 
• Przez internet, dla posiadających „ID kaart” – od maja do połowy lipca 2021 
• Na formularzach papierowych – po otrzymaniu formularza do końca czerwca 2021 
• Przez księgowego, który posiada odpowiednie upoważnienie – do końca października 
• Dla nie-rezydentów podatkowych – po otrzymaniu formularza podatkowego w październiku lub listopadzie 

2021 

Co zabrać ze sobą na spotkanie w sprawie rozliczenia podatkowego? 
• Dowód belgijski „id kaart” razem z pinem do karty. 
• Dochody osiągnięte tylko na terenie Belgii bez odliczania żadnych ulg: wystarczy tylko mieć ze sobą „id kaart” 

i pin do karty, ponieważ dochody osiągnięte na terenie Belgii są już na stronie urzędu skarbowego. 
• Dochody osiągnięte poza Belgią, np. z pracy, z działalności gospodarczej lub emerytury; zaświadczenie z urzę-

du skarbowego z Polski o dochodach na druku europejskim „Zaświadczenie kraje UE / EOG” lub PIT 36/37, PIT 
40/11A. Z Holandii „jaaropgaaf”. 

Jeśli ktoś ma odliczenia, takie jak: 
• Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne „pensioensparen” – atest z banku 
• Ubezpieczenie na życie „levensverzekering” – atest z banku lub ubezpieczalni 
• Dzieci do 12 roku życia, pozostające poza godzinami szkolnymi pod opieką szkoły lub świetlicy – atest ze szko-

ły, żłobka lub ośrodka wakacyjnego 
• Alimenty – przelewy bankowe (za pierwszym razem zalecane jest dołączenie; potwierdzenie stopnia pokre-

wieństwa lub wyrok sądowy, zaświadczenie o zameldowaniu, jeśli alimenty są wysyłane za granicę, zaświad-
czenie ze szkoły, jeśli dziecko ma więcej niż 18 lat) 

• Darowizny na instytucje charytatywne – atest z organizacji 
• Kredyt na dom lub mieszkanie – atest z banku 
• Zakup czeków usługowych ‘dienstencheques’ – atest z sodexo 

Atestów z kredytu i sodexo nie trzeba przynosić, jeśli ktoś ma „id kaart” i pin, ponieważ są dostępne online. Inne 
mogą być, ale nie zawsze są, więc lepiej je mieć przy sobie.

Osoby, które nie posiadają dowodu belgijskiego „id kaart”, a były zameldowane w Belgii w roku 2020, muszą 
poczekać na formularz papierowy. Urząd skarbowy będzie je wysyłał w drugiej połowie maja 2021. Jeśli ktoś do 
końca maja nie otrzyma formularza podatkowego, powinien z początkiem czerwca udać się do swojego urzędu 
skarbowego i o niego poprosić. W takim przypadku, żeby uzupełnić deklarację, potrzebne są wszystkie dochody 
osiągnięte w roku 2020 w formie papierowej (fi che z pracy, wakacyjne, chorobowe, ekonomiczne ze związków 
zawodowych, bezrobocie) i wszystkie odliczenia, jak opisane powyżej, też w wersji papierowej. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bs-boekhouding.be

Serdecznie zapraszamy 
Barbara Salwin 

Boekhouder ITAA 11.080.935



tel. 0496 08 49 33, 03 349 60 06, barbara.salwin@bs-boekhouding.be
Prins Boudewijnlaan 321/2a, 2610 Antwerpia

Rozliczenia podatkowe za rok 2020

Terminy rozliczeń za rok 2020: 
• Przez internet, dla posiadających „ID kaart” – od maja do połowy lipca 2021 
• Na formularzach papierowych – po otrzymaniu formularza do końca czerwca 2021 
• Przez księgowego, który posiada odpowiednie upoważnienie – do końca października 
• Dla nie-rezydentów podatkowych – po otrzymaniu formularza podatkowego w październiku lub listopadzie 

2021 

Co zabrać ze sobą na spotkanie w sprawie rozliczenia podatkowego? 
• Dowód belgijski „id kaart” razem z pinem do karty. 
• Dochody osiągnięte tylko na terenie Belgii bez odliczania żadnych ulg: wystarczy tylko mieć ze sobą „id kaart” 

i pin do karty, ponieważ dochody osiągnięte na terenie Belgii są już na stronie urzędu skarbowego. 
• Dochody osiągnięte poza Belgią, np. z pracy, z działalności gospodarczej lub emerytury; zaświadczenie z urzę-

du skarbowego z Polski o dochodach na druku europejskim „Zaświadczenie kraje UE / EOG” lub PIT 36/37, PIT 
40/11A. Z Holandii „jaaropgaaf”. 

Jeśli ktoś ma odliczenia, takie jak: 
• Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne „pensioensparen” – atest z banku 
• Ubezpieczenie na życie „levensverzekering” – atest z banku lub ubezpieczalni 
• Dzieci do 12 roku życia, pozostające poza godzinami szkolnymi pod opieką szkoły lub świetlicy – atest ze szko-

ły, żłobka lub ośrodka wakacyjnego 
• Alimenty – przelewy bankowe (za pierwszym razem zalecane jest dołączenie; potwierdzenie stopnia pokre-

wieństwa lub wyrok sądowy, zaświadczenie o zameldowaniu, jeśli alimenty są wysyłane za granicę, zaświad-
czenie ze szkoły, jeśli dziecko ma więcej niż 18 lat) 

• Darowizny na instytucje charytatywne – atest z organizacji 
• Kredyt na dom lub mieszkanie – atest z banku 
• Zakup czeków usługowych ‘dienstencheques’ – atest z sodexo 

Atestów z kredytu i sodexo nie trzeba przynosić, jeśli ktoś ma „id kaart” i pin, ponieważ są dostępne online. Inne 
mogą być, ale nie zawsze są, więc lepiej je mieć przy sobie.

Osoby, które nie posiadają dowodu belgijskiego „id kaart”, a były zameldowane w Belgii w roku 2020, muszą 
poczekać na formularz papierowy. Urząd skarbowy będzie je wysyłał w drugiej połowie maja 2021. Jeśli ktoś do 
końca maja nie otrzyma formularza podatkowego, powinien z początkiem czerwca udać się do swojego urzędu 
skarbowego i o niego poprosić. W takim przypadku, żeby uzupełnić deklarację, potrzebne są wszystkie dochody 
osiągnięte w roku 2020 w formie papierowej (fi che z pracy, wakacyjne, chorobowe, ekonomiczne ze związków 
zawodowych, bezrobocie) i wszystkie odliczenia, jak opisane powyżej, też w wersji papierowej. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bs-boekhouding.be

Serdecznie zapraszamy 
Barbara Salwin 

Boekhouder ITAA 11.080.935



48 Antwerpia po polsku                                                                                                               kwiecień 2021

Jak łączyć kolory ubrań?  
Poznaj 6 prostych sposobów
Dodaj trochę koloru do swoich ubrań na wiosnę. Schowaj ciemne ubrania i spróbuj 
połączyć ze sobą kolory, które masz już w szafie. Łączenie kolorów wcale nie jest 
trudne. Wystarczy poznać znaczenie koła kolorów i je zastosować. Dzięki temu stwo-
rzysz spójne zestawy na co dzień.

Kolory analogowe
Takie połączenie kolorów będzie 
bardzo harmonijne. To kolory są-
siadujące.
Łącz kolory, które są obok siebie w 
kole kolorów np. 2 odcienie fioletu 
z granatem.

Wskazówka: Wybierz jeden kolor 
główny, następnie dodaj do niego 
dwa sąsiadujące kolory po prawej 
i lewej stronie.

Kolory uzupełniające
To kolory, które znajdują się na-
przeciwko siebie. Takie połącze-
nie kolorów będzie bardzo
wyraziste i rzucające się w oczy. 

Na przykład granat z pomarań-
czem. Tę samą technikę stosuje 
się w makijażu oczu - aby podkre-
ślić np. zielone oczy, dobiera się 
cień do powiek, który znajduje się 
naprzeciwko koloru zielonego w 
kole kolorów.

Wskazówka: Wybierz jeden kolor, 
następnie dobierz do niego drugi 
kolor, który znajduje się dokładnie 
naprzeciwko wybranego koloru.

Triada kolorów
To 3 kolory, które znajdują się 
od siebie w tej samej odległości 
i tworzą trójkąt. Takie połączenie 
kolorów będzie kontrastowe, ale z 
zachowaną harmonią.

Wskazówka: Wybierz jeden kolor, 
następnie dobierz do niego 2 pozo-
stałe kolory, które znajdują się w 
takiej odległości, że stworzą razem 
trójkąt.

Kolory 
monochromatyczne
To jeden kolor i jego odcienie. 
Takie połączenie kolorów będzie 
bardzo spójne. Jeżeli zależy Ci na 

profesjonalizmie i elegancji, to ta-
kie połączenie kolorów sprawdzi 
się najlepiej.

Wskazówka: Wybierz jeden kolor 
i połącz go z innymi odcieniami w 
obrębie tego samego koloru.

Kolory neutralne
Takie połączenie jest ponadczaso-
we i sprawdzi się przy każdej oka-
zji. Kolory neutralne są bezpiecz-
nym wyborem i stanowią świetne 
tło dla kolorowych dodatków.

Akcent kolorystyczny
Dzięki mocnemu akcentowi kolo-
rystycznemu w postaci np. torebki 
ożywisz swój strój.
Mocny akcent kolorystyczny naj-
lepiej łączyć z neutralnymi kolo-
rami.
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Spójna szafa to także dobrze po-
łączone ze sobą kolory. Nawet 
ładne ubrania w niepasujących 
ze sobą kolorach zepsują efekt 
finalny. Korzystając z tych kilku 
prostych zasad, możesz tworzyć 
różne kombinacje kolorów, aby 
osiągnąć pożądany efekt.

zdjęcia: Pinterest

Anna Czechowicz
Doradca wizerunku

www.annaczechowicz.com

Sposobem na odważny kolor poma-
rańczowy jest monochromatyczność, 
czyli jedenkolor i jego różne odcienie. 
Zdjęcie: the-atlantic-pacific.com

Miejsce na twoją reklamę
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Książka na dziś 
„Słowik” – książka Kristin Hannah przetłumaczona na ponad 39 języków i sprzedana 
w milionach egzemplarzy, została okrzyknięta najlepszą książką roku 2016 między 
innymi przez Amazon, iTunes i „The Wallstreet Journal”, audiobookiem roku i best-
sellerem „New York Timesa”. Prawa do ekranizacji zakupiła wytwórnia Tristar Pictu-
res. 

Bohaterkami „Słowika” są dwie 
siostry: Vianne i dziesięć lat od 
niej młodsza Isabelle. Po śmierci 
matki ojciec nie zamierza pełnić 
dłużej obowiązków rodzicielskich 
wobec córek i zostawia je pod opie-
ką nieznajomej kobiety. Rodzina 
rozpada się. Każda z dziewczynek 
z żałobą po śmierci matki radzi so-
bie na swój sposób. 

Vianne i Isabelle są jak noc i 
dzień. Dzieli je niemal wszystko. 
Wiek i doświadczenia, także spo-
sób przeżywania emocji. Vianne 
– poukładana i przestrzegająca 
zasad, stara się opiekować młod-
szą siostrą. Isabelle, która czuje 
się całkowicie odrzucona przez 
swoją rodzinę, jest zbuntowana, 
nieposłuszna, niepokorna i stale 
sprawia kłopoty. 

W wieku 16 lat Vianne zachodzi 
w ciążę i wychodzi za mąż za uko-
chanego Antoine. Rodzina jest dla 
niej wszystkim. Gdy traci dziecko 
i pogrąża się w żałobie, tym bar-
dziej nie potrafi dać sobie rady z 
krnąbrną siostrą, dlatego odsyła 
ją do szkoły z internatem. 

Przez następne lata rodzina 
Vianne wiedzie spokojne ży-
cie w uroczym, malowniczym 
miasteczku Carriveau w doli-
nie Loary dwie godziny jazdy 
pociągiem od Paryża. Ona jest 
nauczycielką, on listonoszem. 
Wspólnie wychowują małą 
Sophie. Sielankę przerywa woj-
na. Antoine zostaje zmobilizowa-
ny, opuszcza rodzinę i wyrusza 
na front. 

W 1940 roku marszałek Petain 
podpisuje kapitulację Francji, 
kraj zostaje zajęty przez Niemcy. 
Dla Vianne, która chce przede 
wszystkim chronić swoją rodzinę 
i przeżyć, decyzja o kapitulacji jest 
słuszna. Uważa, że w ten sposób 
tragedia pierwszej wojny już się 
nie powtórzy. 

Opuszczona przez zmobilizowa-
nego męża Vianne musi przyjąć 
do domu wroga i zaakceptować 
zaistniałą sytuacje. Niemiecki ka-
pitan Wolfgang Beck okazuje się 
przyzwoitym człowiekiem i poma-
ga jej, jak tylko może. 

Niestety po jego śmierci zamiesz-
kuje u Vianne kolejny niemiecki 
oficer, reprezentujący wszystko, 
co najgorsze – brutalność, bez-
względność i obsesyjną kontrolę. 
Mieszkając pod jednym dachem 
z wrogiem kobieta płaci za to wy-
soką cenę. W końcu i ona zaczyna 
walczyć. Za plecami Niemca ratuje 
żydowskie dzieci. 

Isabelle – tytułowy „Słowik” nie 
akceptuje (…) „świata, w którym 
trzeba wrzeszczeć ,,Heil Hitler”, 

wierzy, „że płomień fran-
cuskiego oporu będzie 
płonął i nie zagaśnie” (…). 
„Musimy walczyć wszelki-
mi dostępnymi metodami. 
Za Francję. Żeby pozostała 
Francją”. 

Postać Isabelle jest wzoro-
wana na życiu Andrée de 
Jongh, belgijskiej bojow-
niczki ruchu oporu, któ-
ra pomagała w zorganizo-
waniu trasy przerzutowej 
dla uciekinierów z tere-
nów okupowanych przez 
hitlerowców. Z szaleńczą 
brawurą i niesamowitą 
odwagą Andrée przepro-
wadzała przez Pireneje 
angielskich pilotów strą-
conych nad Francją. 

kristinhannah.be
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Po schwytaniu Andrée gestapo nie 
chciało uwierzyć, że to właśnie ta 
kobieta odegrała tak ważną rolę 
w ratowaniu ludzkiego życia. Po 
wojnie, będąc za życia legendą, za 
swoje bohaterstwo została odzna-
czona medalami zasługi. Zmarła w 
2007 roku w wieku 90 lat. 

„Słowik” – historia dwóch sióstr, z 
których każda podąża własną nie-
bezpieczną drogą do przetrwania, 
miłości i wolności, to nie tylko opo-
wieść o wojnie, to także opowieść 
o miłości i odnajdywaniu siebie, o 
odwadze, poświęceniu i determi-
nacji kobiet. I o tym, że człowiek 
potrafi wytrwać przy swoich po-
glądach, nawet jeśli musi wiele 
znieść. To historia zwykłych lu-
dzi, których życie diametralnie 
się zmienia, gdy wybucha wojna. 

Książka zachwyciła miliony czytel-
ników na całym świecie. Trzyma 
w napięciu i mocno porusza. Jeśli 
książka wojenna może być pięk-
na, to właśnie taką książką jest 
„Słowik”. 

O autorce 
Kristin Hannah to amerykańska 
pisarka, absolwentka wydziału 
prawa w Waszyngtonie, autorka 
ponad 20 książek i laureatka wie-
lu nagród. Jej książki znajdują się 
na liście bestsellerów „New York 
Times”. 

Urodziła się w 1960 roku w połu-
dniowej Kalifornii. W wieku 8 lat 
wraz z rodziną zamieszkała w sta-
nie Washington. Skończyła studia 
i rozpoczęła karierę prawniczą w 
Seattle. 

Pisaniem zajęła się dopiero, kie-
dy zaszła w ciążę. Na skutek kom-
plikacji musiała kilka miesięcy 
spędzić w łóżku i dopiero wtedy 
oddała się długo skrywanej pasji. 
Pod koniec ciąży postawiła ostat-
nią kropkę w pierwszej wersji 
swojej pierwszej debiutanckiej 
książki – „A Handful of Heaven” 
(„Wspólnicy”). 
Kristin Hannah mieszka wraz 
z mężem i synem w Bainbridge 
Island, hrabstwie Kitsap w sta-
nie Washington – wyspie leżącej 
na zachód od Seattle, po drugiej 
stronie zatoki Elliott. Do dzisiaj nie 
żałuje decyzji o porzuceniu prawa 
i poświęceniu się swojej najwięk-
szej pasji – pisaniu. 

Polecam, 
Agnieszka Buniowska
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Słowo o byle czym 
Depresja a zalanie 
Czyli roztrząsanie spraw z pozoru 
oczywistych, gdzie oczywistość 
wynika z przekonania, że w szu-
fladzie, pod starannie ułożoną 
bielizną niczego nie ma. 

Depresja to teren pod poziomem. 
Polder to depresyjny teren, sztucz-
nie  osuszony i otoczony groblami 
w celu ochrony przed zalaniem. 

Kiedyś powyższe pojęcia 
tyczyły głównie Holandii, 
gdzie na żyznych gle-
bach wydartych morzu 
rosły różne takie te. 
Ostatnio depresje też 
dotyczą poziomu, jed-
nak rozlazły się na cały 
świat, zalewając ludzi bę-
dących pod poziomem 
smutku niezależnie od 
poziomu morza, wód 
gruntowych, kałuży czy 
błękitnej laguny. 

Melancholia 
W czasach ciemnoty wzięła się 
znikąd. Nie była ani chora, ani 
zdrowa, ani nawet jej nie dostrze-
gano. Potem zaczęła ewoluować 
od bezmyślnego wgapiania się 
w byle co, do stanu zadumy nad 
przemijaniem (patrz: Miejsce me-
lancholii staropolskiej w świetle 
kazań pogrzebowych przełomu 
XVII i XVIII w. – Uniwersytet 
Zielonogórski rok 2015). W tym 
dziele znajdziemy też rozważania 
na temat człowieka baroku w kon-
tekście „śmierć dobrego chrześci-
janina, w której nie ma miejsca na 
smutek”. Rzecz tyczy gotowości 
(na przyjęcie śmierci) polegającej 
na dobrym i pobożnym życiu. 

Do dobrego i pobożnego życia jesz-
cze wrócimy, na razie pozostańmy 
przy smutku i chorobach. 

W sferach melancholię zwalczano 
hucznymi a rozpasanymi biesia-
dami i garncami słusznego mio-
du lub wina. Bardziej gwałtowne 
wypędzanie melancholii (np. w 
formie fizycznej chłosty) było za-
rezerwowanie dla gminu. Jednak 
obecnie, w dobie dochodzenia do 
równowagi po wielkim skoku cy-
wilizacyjnym, chłosta przybrała 
bardziej wyszukane, niefizyczne 

formy, a środki, wcześniej zarezer-
wowane tylko dla sfer, są obecnie 
powszechnie dostępne nieopodal 
kasy, w najróżniejszych smakach 
oraz rozrzucie objętości, jakości 
i cen. Osiągnęliśmy tu pierwsze 
nawiązanie do tematu niniejszych 
rozważań – Depresja a zalanie. 

Melancholia a depresja 
Melancholia jest dawną nazwą 
obecnej depresji. Teraz oba poję-
cia się rozlazły i są znaczeniowo 
samodzielne: melancholia jest 
stanem krótkotrwałym i przejścio-
wym, depresja jest stanem długo-
trwałym i jest jednostką chorobo-
wą, co oznacza istnienie leków na 
tę chorobę. Innymi słowy smutek 
pod poziomem oznacza chorobę, 
a osoba nim dotknięta to „chory”, 
którego leczy się za pomocą anty-
depresantów. 

Terapie 
Niniejsze rozważania nie wchodzą 
w kompetencje psychologii, psy-
chiatrii czy farmakologii, niemniej 
jednak dotyczą zdrowia psychicz-
nego. Dlatego zbijanie temperatu-
ry tu nie działa w przeciwieństwie 
do spacerów, ciągle należących do 
środków terapeutycznych zarów-
no przeciwko melancholii, jak i 
depresji. Ale co to za terapia bez 
pigułek. 

Jednym z najbardziej popularnych 
antydepresantów jest fluoksetyna 
(za aptekagemini.pl/poradnik/
zdrowie/). Należy ona do grupy 
SSRI (selektywne inhibitory zwrot-
nego wychwytu serotoniny) i jest 
stosowana w depresji, zaburze-
niach obsesyjno-kompulsywnych 
oraz bulimii. Przemysł farma-
ceutyczny nie śpi, stąd rosnąca 
gama leków przeciwko depresji: 
citalopram, fluwoksamina, parok-
setyna, sertralina itd. Lista specyfi-
ków jest coraz dłuższa, ale zostały 
one przebadane i dopuszczone do 
sprzedaży oraz użycia. 

Jeśli chodzi o naturalne antyde-
presanty, np. ziele dziurawca, to 
„konieczne są jednak dalsze ba-
dania nad określeniem stosunku 
korzyści i ryzyka stosowania natu-
ralnych antydepresantów”. 

Kiedyś zalecało się bogate życie 
towarzyskie, ale teraz jest to tera-
pia przestarzała, niepasująca do 
realiów. Dlatego wzrasta sprzedaż 
luster, bo nie każdy lubi leczyć się 
trzy razy dziennie na czczo w sa-
motności, a i stuknąć o szkło się 
można. Tu stuknęło nam drugie 
nawiązanie do tematu niniejszych 
rozważań – Depresja a zalanie. 

Zalewanie wiedzie jednak doni-
kąd, gdyż po coraz trudniej osią-
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galnym stanie zalania następuje 
kac gigant, a deprecha ze zdwojo-
ną siłą dopada samoleczącego się 
nieszczęśnika. Sens takiej terapii 
można porównać do pozbywania 
się bólu zęba za pomocą wyrywa-
nia paznokcia, bo przecież wyry-
wanie wyrywaniem jest i głębsze 
doznania zapewnia. 

Polder a zalanie 
Jak już wspomnieliśmy, polder to 
depresyjny teren, sztucznie osu-
szony i otoczony groblami w celu 
ochrony przed zalaniem. 

Skoro określenie ‘depresja’ doty-
czy zarówno psychicznej depre-
sji pod poziomem smutku, jak i 
fi zycznej depresji pod poziomem 
morza, wykonamy tu myk znacze-
niowy w odniesieniu do pojęcia 
‘polder’. 

Dlatego tutaj polder to Szanowna 
Osoba Czytająca i każdy człowiek 
wyposażony w zdolność odczuwa-
nia, a nawet współodczuwania czy-
li empatii. 
Innymi słowy polder to byt sztucz-
nie osuszony z optymizmu, istnie-
jący poniżej poziomu. 

Ale o co chodzi? 
Nie chodzi o depresję fi zyczną, ale 
o to, jak się leczyć z depresji psy-

chicznej albo do niej nie dopuścić. 
– No nie! Ciebie to już zupełnie 
pogięło. 
– Zaraz, zaraz, odpowiadam. – Nie 
zamierzam pozbawiać ludzkości 
depresji, niemniej jednak depresja 
to choroba, a działania zapobiega-
jące zachorowaniu to profi laktyka. 
Czy można więc choć ograniczyć 
wciąż rosnącą liczbę zalań? Czyli 
uniknąć wdepnięcia w bagno de-
presji, albo wyrwać z niego swoje 
buty lub chociażby stopy (pies trą-
cał buty) aby wrócić do dobrego i 
pobożnego życia? 

No ale… 
– Już mówię. Uprzejmie sugeruję 
wskazać choć jedną osobę, która 
nie poddała się depresji. Może to 
być ktoś powszechnie znany lub 
osoba pozostająca w cieniu, czło-
wiek zwykły lub wybitny, męż-
czyzna lub kobieta, ktoś stąd lub 
stamtąd, a może nawet ktoś, kogo 
znamy, lecz go nie doceniamy albo 
nawet lekceważymy. 

A może zejść z piedestału wła-
snych zasług i cudzych win? 
Ostatnio modne „tu i teraz” cza-
sem skrywa postawę… „mam to 
wszystko gdzieś”. Towarzyszy te-
mu lekceważenie upływu czasu 
poprzez wyrwanie teraźniejszości 
z kontekstu przeszłości i przyszło-

ści. Przecież jedno bez drugiego (i 
trzeciego) nie istnieje, bo łączy je 
przemijanie. 

Może to herezja, lecz uważam, że 
człowiek może wznieść się do po-
ziomu, z którego depresja okaże 
się niegodna, nawet śmieszna. A 
jeśli nie wznieść, to przynajmniej 
zbudować groble. 

Jak tego dokonać? – Dróg jest 
wiele, ale można zacząć od spoj-
rzenia na człowieka bez obu nóg, 
samodzielnie jadącego wózkiem 
inwalidzkim. 

Michał Nowacki 



Seniorze!

Wolontariusz podpowie Ci jak założyć 
Profil Zaufany, pomoże stworzyć pliki 
tekstowe w komputerze, wskaże jak 
skontaktować się z urzędem w Polsce.
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