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Z okazji Dnia Matki życzymy Mamom zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych 

marzeń, samych cudownych chwil w życiu 
i pociechy z dzieci. 

I uśmiechu - o każdej porze 
i każdego dnia.
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Konny połów krewetek 
Tradycja przekazywana 
z pokolenia  
na pokolenie 
Oostduinkerke w Belgii to jedyne miej-
sce na świecie, gdzie ludzie wykorzystują 
konie do połowu krewetek. Tak jak przed 
setkami lat grupa rybaków na koniach 
wyrusza na połów o świcie. Ubrani w 
żółte sztormiaki, zaopatrzeni w specjalne 
siatki i kosze ciągnięte przez konie, łowią 
krewetki w wodach Morza Północnego. 
Tradycja konnych połowów trwa już od 
pięciu wieków. 

Niewielka XII-wieczna miejscowość 
Oostduinkerke (oost – wschód, duin – 
wydma) pierwotnie miała wspólną na-
zwę z francuską Dunkierką. Z biegiem 
czasu dodano do jej nazwy „Oost”, aby 
odróżnić ją od francuskiego odpowied-
nika. To właśnie w Oostduinkerke dzia-
ła grupa pasjonatów, która postanowiła 
ocalić od zapomnienia stare dziedzictwo. 

Wyjątkowe połowy 
Szarymi krewetkami, łowionymi w 
Morzu Północnym zachwycają się sma-
kosze nie tylko w Belgii. Ale tylko w 
tym kraju są one łowione w sposób, 
w którym najważniejsza jest więź ludzi 
z końmi. 

Ze względu na konie, połowy odbywają 
się w miejscach, gdzie brzeg jest gład-
ki, wolny od kamieni, a  jednocześnie 
w miarę płaski. Nie każdy koń nadaje 
się do tej pracy, bo też i zajęcie nie jest 
dla nich specjalnie przyjemne. Na po-
czątku zwierzęta boją się fal i morza, ale 
te, które wdrożą się do tej pracy pozostają 
ze swym właścicielem przez całe życie. 
Rybacy do połowu krewetek wykorzy-
stują ciężkie flandryjskie konie pociągowe 
o średniej wadze tony ze względu na ich 
siłę i wytrzymałość. 

Ta praca, oprócz 
sporej wiedzy wy-
maga także dużego 
zaufania do wierz-
chowca. Wprawdzie 
każdy z poławiaczy 
doskonale jeździ 
konno, ale zwierzęta 
muszą być specjalnie 
wyszkolone, bo ich 
więź z jeźdźcem jest 
bardzo istotnym 
elementem powo-
dzenia w pracy. 

Kiedy zbliża się pora 
połowu, rybacy zakładają na siebie cha-
rakterystyczne żółte sztormiaki, chronią-
ce ich przed zimnem i wiatrem Morza 
Północnego, oraz wysokie buty, wsiadają 
na konie zaprzężone do drewnianych 
wózków z niezbędnymi do połowu ak-
cesoriami i ruszają na połów. 

Konie zanurzają się w wodzie po pierś i 
idą wzdłuż linii brzegowej, ciągnąc za so-
bą sieci przypominające sito, które dzięki 
systemowi dwóch desek pozostają stale 
otwarte. Zwierzęta ciągną również łań-
cuchy wzburzające wodę i napędzające 
krewetki do sieci, które po napełnieniu 
wyciągane są na brzeg, a zagarnięta z dna 
zdobycz pakowana jest do wiklinowych 
koszy przytroczonych do końskich bo-
ków. 

Połów trwa trzy godziny. Rozpoczyna 
się 90 minut przed odpływem i kończy 
90 minut po odpływie. Konni rybacy 
dziennie łowią ok. 5 do 10 kg krewetek. 
Kiedyś było to nawet 15-20 kg, jednak 
zmiany klimatyczne wpłynęły na zmniej-
szenie połowów. 

Ta praca to bardzo duży wysiłek dla 
zwierząt, dlatego co jakiś czas rybacy 

wyjeżdżają na pół godziny z wody, aby 
dać wierzchowcom odpocząć. W tym 
czasie opróżnia się sieci, wypuszczając z 
powrotem do morza schwytane przypad-
kowo ryby czy kraby. 

Złowione krewetki są sortowane, kilka-
krotnie przemywane a następnie goto-
wane i oferowane do sprzedaży. Często, 
ku uciesze turystów, rybacy przyrządzają 
świeżo złowione krewetki na plaży i czę-
stują nimi widzów spektaklu. Skorupiaki 
najlepiej smakują smażone na głębokim 
tłuszczu i panierowane. Gotuje się je 
również w lekko osolonej wodzie i po-
daje w całości jako przekąski do lokal-
nych piw. 

Konne łowienie krewetek odbywa się 
kilka razy w tygodniu (oprócz mie-
sięcy zimowych). Najlepsze połowy są 
od kwietnia do października pod wa-
runkiem, że jest odpływ. To wtedy nad 
morze przybywa najwięcej turystów. Ale 
skorupiaki, szukając chłodu wędrują w 
głąb morza. Przy brzegu jest ich mało 
i połowy są mizerne. Dlatego władze 
dopłacają rybakom, by nie przerywali 
swojej pracy, a turyści mogli brać udział 
w tym niecodziennym wydarzeniu. 

autor: David Edgar, wikipedia.org
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Z pokolenia 
na pokolenie 
W 2013 r. konny połów krewetek tra-
fi ł na listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO. Kontynuuje 
te tradycje grupa pasjonatów, która 
nie tylko łowi krewetki, ale także uczy 
młodsze pokolenie dawnych zwyczajów 
oraz praktycznych umiejętności techniki 
połowu. 

Pasja do kultywowania dziedzictwa kul-
turowego jest często przekazywana z ojca 
na syna. Ale żeby zostać konnym poławia-
czem, trzeba ukończyć teoretyczny kurs 
w Narodowym Muzeum Rybołówstwa 
w Oostduinkerke (NAVIGO). Należy 
też odbyć dwuletnie szkolenie praktycz-
ne, zakończone egzaminem. 

Jeszcze do  niedawna konnymi poła-
wiaczami krewetek zostawali wyłącznie 
mężczyźni. Przełomowy okazał się rok 
2015. Nele Bekaert jako pierwsza kobieta 
w historii zdała egzamin praktyczny i ofi -
cjalnie została przyjęta przez okoliczną 
społeczność jako konny poławiacz kre-
wetek. Cztery lata później dołączyła do 
niej Katrien Terryn. 

Promocja regionu 
Tradycja kultywowana w Oostduinkerke 
to ważny element tożsamości mieszkań-
ców regionu. Wokół niej organizuje się 
wiele wydarzeń kulturalno-społecznych. 
Od 1950 roku w ostatnim tygodniu 
czerwca w mieście odbywa się Festiwal 
Krewetkowy. Kulminacyjnym punktem 
imprezy jest parada, w której główną 
rolę odgrywa ogromna krewetka Mieke 
Shrimp. 

Buduje się wtedy specjalne wozy, 
szyje kostiumy i organizuje spek-
takle uliczne, w których uczestni-
czą setki dzieci, wtajemniczane w 
arkana połowu i biorące udział w 
tak zwanym „Pochodzie krewet-
ki”. Co roku nadmorski festiwal 
przyciąga do Oostduinkerke dzie-
siątki tysięcy turystów. 

Lokalne władze są świadome zna-
czenia krewetkowych połowów 
dla promocji regionu, pomagają 
więc rybakom kultywować ten 
zwyczaj. Rodziny poławiaczy mo-
gą liczyć na wsparcie władz, to-
warzystw kulturalnych oraz biur 
turystyki. 

Aby uchronić dziedzictwo przed  za-
pomnieniem, Narodowe Muzeum 
Rybołówstwa organizuje dla dzieci i 
młodzieży warsztaty i wizyty w gospo-
darstwach rybaków. Oostduinkerke 
to obecnie jedyne miejsce na  świecie, 
które kultywuje konne połowy krewetek. 

Terminy połowów można sprawdzić 
na stronie: https://www.facebook.com/
Paardenvissers/

Anna Janicka

Pochód rybaków krewetek przez Oostduinkerke , autor: Abxbay, wikipedia.org

autor: Lipstar, wikipedia.org
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Odkrywamy Flandrię 
Flandria to region Belgii, chętnie odwiedzany przez turystów, o bogatej i ciekawej 
historii, kulturze i tradycji. Przyciąga architekturą, zabytkami, miastami z bruko-
wanymi uliczkami emanującymi historią, malowniczymi wioskami, nadmorskimi 
plażami, znakomitym piwem i sklepami z pralinkami. Słynie też z najgęstszej w 
Europie sieci żeglownych dróg śródlądowych z ponad 900 km kanałów. 

Namiastka Japonii  
w Belgii 
Hasselt to miasto, położone w północ-
no-wschodniej Belgii, nad rzeką Demer. 
W VII wieku na tym terenie powstała 
pierwsza osada handlowa. Prawa miej-
skie Hasselt otrzymało w 1232 roku, 
przez wieki było ważnym ośrodkiem 
handlowym regionu. Od XIX wieku 
jest stolicą Limburgii. 

Warto odwiedzić Hasselt 
i zobaczyć historyczne 
centrum miasta – gdzie 
ponad kamieniczkami 
wznosi się wieża ka-
tedry św. Kwintyna – 
wejść do XIII-wiecznej 
gotyckiej katedry 
św. Quentina (Sint-
Quintinuskathedraal), 
do XVIII-wiecznej ba-
zyliki Virga Jesse (Virga-
Jessebasiliek), zajrzeć 
do barokowego ko-
ścioła św. Rocha (Sint-
Rochuskerk), zwiedzić 
muzeum opowiadające o historii miasta 
i jego mieszkańców, czy muzeum mody. 

Hasselt znane jest także z produkcji gi-
nu Janever, o bardzo gęstej konsystencji, 
produkowanego z melasy z dodatkiem 
owoców jałowca. Narodowe Muzeum 
Jenvera mieści się w odrestaurowanej 
XIX-wiecznej destylarni. 

Każdego roku, w drugiej połowie 
sierpnia, w mieście organizowany jest 

Pukkelpop – jeden z największych roc-
kowych festiwali w Belgii. Interesujący 
jest także Park Natuur en Cultuur, w 
którym sztuka miesza się z przyrodą. Z 
dziećmi warto udać się do rodzinnego 
parku rozrywki Plopsa Indoor Hasselt, 
który znajduje się w zamkniętym po-
mieszczeniu o powierzchni ok. 10 tys. 
m2, choć posiada też małą strefę zabawy 
na świeżym powietrzu. 

Ogród japoński  
– Japanse Tuin
Historia japońskiego ogrodu sięga roku 
1985, kiedy belgijskie Hasselt i japoń-
skie Itami podpisały umowę o przyjaźni, 
stając się „miastami siostrzanymi”. W li-
stopadzie 1991 roku Hasselt zaoferowało 
japońskiemu miastu wieżowy carillon, w 
zamian otrzymując ogród bazujący na 
XVII-wiecznym herbacianym ogrodzie 
japońskim. Budowa ogrodu, od wmu-
rowania kamienia węgielnego do otwar-

cia 20 listopada 1992 r., zajęła 250 dni 
roboczych. Jest to największy tego typu 
obiekt w Europie. 

Wkład finansowy i rzeczowy dla ogro-
du w znacznej części zapewniło Itami, 
które znalazło partnerów w japońskim 
świecie biznesu. Pozostałe koszty Hasselt 
pozyskało z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, jak i od insty-

tucji i firm japońskich w 
Belgii oraz od firm fla-
mandzkich. 

Kiedy znany japoński ar-
chitekt Inoue Takuyuki 
został zaproszony do 
Hasselt, aby wybrać lo-
kalizację ogrodu, zdecy-
dowano, że nie będzie to 
mały ogród miejski, jak 
początkowo zakładano, 
ale prawdziwy ogród ja-
poński o powierzchni 2,5 
hektara. 

Rozpoczęła się budowa. 
W jak największym stop-

niu zachowano oryginalne nasadzenia w 
strefie ogrodowej, co podkreśla szacunek 
Japończyków do natury. Posadzono wiele 
drzew i krzewów, kamienie przywieziono 
z Austrii i w bardzo przemyślany sposób 
umieszczono je w ogrodzie. Zbudowano 
mosty i wodospady oraz szereg tradycyj-
nych japońskich budowli. W przypadku 
tych ostatnich wszystkie materiały zostały 
dostarczone z Japonii, z wyjątkiem insta-
lacji elektrycznej, systemu alarmowego i 
kanalizacji. 



katalog firm
praca w Belgii

ogłoszenia

co-gdzie-kiedy

wiadomości

poradnik emigranta

www.niedziela.be
Portal Polaków w Belgii
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Przy tworzeniu ogrodu pracowali ja-
pońscy mistrzowie ogrodnicy, architekci 
aranżacji kamiennych, architekci ogro-
dów oraz wiele innych osób, dzięki któ-
rym każdy, nawet najmniejszy szczegół, 
odpowiada oryginalnej japońskiej sztuce 
projektowania ogrodów. Wszystkie ele-
menty mają swoje miejsce oraz znaczenie. 

Wejście do ogrodu prowadzi przez tra-
dycyjną japońską bramę Torii. Oznacza 
przejście od „zwykłego” świata w Hasselt 
do „niezwykłego” świata w ogrodzie. Po 
przekroczeniu bramy rzeczywiście można 
znaleźć się w innym świecie. Wędrując 
pośród magnolii, wiśni, azalii, peonii i 
japońskich sosen, przechodząc przez 
drewniany most, będący symbolem 
drogi do raju i nieśmiertelności, patrząc 
na kaskady i oryginalne japońskie pa-
wilony, stajemy się częścią przestrzeni 
pełnej harmonii i prostoty, gdzie można 
się wyciszyć, zrelaksować, a nawet oddać 
medytacji i kontemplacji. 

W pawilonie herbacianym, usytuowa-
nym na szczycie jednego ze sztucznych 
wzgórz ogrodu, organizowana jest tra-
dycyjna ceremonia parzenia herbaty. 
Wnętrze herbaciarni jest proste i stono-
wane, aby można skoncentrować się na 
samej ceremonii. Ściany są cienkie jak 
papier, co daje poczucie przebywania 
na łonie natury, słychać śpiew ptaków 
i szelest liści na wietrze. W Japonii dużą 

wagę przywiązuje się do ceremonii pa-
rzenia herbaty i architektury herbaciarni. 

Jednym z niezbędnych elementów w 
klasycznym ogrodzie japońskim jest wo-
da, która wnosi do niego życie i ruch. 
Płynąca woda ożywia i porusza ogród, 
nadając mu wrażenie żywego natural-
nego krajobrazu. Starannie i precyzyjnie 
zaprojektowany przepływ wody ma okre-
śloną prędkość. 

Stąd niezwykłe potoki, kaskady i stawy, 
w których pływają kolorowe japońskie 
karpie koi (odmiana karpia hodowlane-
go), osiągające nawet 90 centymetrów 
długości. Historia hodowli tych ryb w 
Japonii sięga XVII wieku. Koi symboli-
zuje powodzenie w interesach i dostatek, 
zapewnia sukces i szczęście. 

Niezbędnymi elementami ogrodu są tak-
że kamienie oznaczające niezmienność i 
trwałość przyrody. Głazy użyte do deko-
racji ogrodu mają naturalną formę, taki 
sam kolor i fakturę. Tworzą strukturę, 
ścieżki i kształtują płynącą wodę. Są 
starannie dobierane i ustawiane w taki 
sposób, aby przyciągały wzrok w szcze-
gólny sposób, często z myślą o symbolice. 

Ogród japoński ma naśladować przyro-
dę, nie starając się jej podbić ani znisz-
czyć. Ideałem dla japońskich ogrodników 
jest odpoczynek wśród dzikiej przyrody. 

Jeden z tekstów dotyczących urządzania 
ogrodów japońskich (XI w.) mówi: „ucz 
się od natury, lecz jej nie kopiuj”. 

Warto też wspomnieć o wyjątkowym 
dzwonie pokoju znajdującym się w ogro-
dzie od 2016 roku. Jest pomnikiem ofiar, 
które zginęły w wyniku zrzucenia bomb 
atomowych na Hiroszimę i Nagasaki. 
Symbolizuje także pokój pomiędzy 
Belgią i Japonią. 

Co roku we wrześniu odbywa się w 
Japonii Święto Chryzantem (Kiku no 
Sekku). Chryzantemy zajmują w kul-
turze tego kraju szczególne miejsce – są 
drugim po kwiatach wiśni symbolem 
Japonii. Kojarzone są ze słońcem, do-
stojeństwem, radością oraz długowiecz-
nością. Złota chryzantema jest znakiem 
rodziny cesarskiej. W październiku, w 
ogrodzie w Hasselt także obchodzone 
jest Święto Chryzantem. 

Ogród Japoński jest namiastką prawdzi-
wej japońskiej kultury, którą możemy 
poczuć i z nią obcować. Warto zobaczyć 
namiastkę Japonii w Belgii, zwłaszcza 
wiosną, gdy kwitną japońskie wiśnie i 
magnolie. 

Agnieszka Buniowska 

zdjecia:  
belgianasznowydom.blogspot.com
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O polityce po belgijsku: 
Flamandzcy socjaliści 
Belgijska scena polityczna jest, delikatnie rzecz ujmując, skomplikowana. W tym 
cyklu artykułów chcemy przedstawić losy najważniejszych jej aktorów i reprezen-
towanych przez nich ugrupowań. Tym razem skupiamy się na liderze flamandz-
kich socjalistów, uosabiającym odnowę tej tradycyjnej partii i nowy wizerunek 
polityka w ogóle. 

Naprzód po  
utracone głosy 
W marcu 2021 r. w Belgii nagle ubyło 
socjalistów. Flamandzka partia socja-
listyczna zmieniła wówczas nazwę na 
Vooruit, czyli „naprzód”. Twarzą zmia-
ny został nowy przewodniczący ugru-
powania, niespełna 30-letni przystoj-
niak Conner Rousseau, który zamierza 
przekuć popularność swojego profilu na 
Instagramie w głosy wyborców. 

Zmiana nazwy rzadko świadczy o powo-
dzeniu partii. W przypadku flamandz-
kich socjalistów rebranding to część walki 
o przetrwanie. W latach 60. ta jedna z 
trzech wielkich belgijskich rodzin poli-
tycznych (obok katolików i liberałów) 
mogła liczyć na 30 proc. głosów, w la-
tach 80. było to 20 proc., na przełomie 
wieków 15 proc., a podczas ostatnich 
wyborów w 2019 roku ówczesna sp.a 
(„partia socjalistyczna. inaczej”) prze-
konała niecałe 7 proc. wyborców we 
Flandrii. 

Nazwa Vooruit ma długą historię. 
Powstała w 1881 r. w Gandawie koope-
ratywa Vooruit posiadała sieć piekarni, 
domów spotkań ludu robotniczego, 
sklepów i aptek. Ta struktura dała pod-
waliny pod Belgijską Partię Robotników 
(Belgische Werkliedenpartij), która po II 
wojnie światowej przemianowała się na 
Belgijską Partię Socjalistyczną. W 2001 
r. jej niderlandzkojęzyczna część zmieniła 
szyld na wspomnianą sp.a. 

Przewodniczący, 
czyli luzak, model 
i piosenkarz 
Od szablonowej flamandzkiej 
klasy politycznej bardzo stara 
się odróżnić Conner Rousseau. 
Rocznik 1992, syn (socjalistycz-
nej) burmistrz Sint-Niklaas i dy-
rektora nadmorskiego ośrodka 
kolonijnego, gdzie do dziś pra-
cuje w wakacje jako wychowaw-
ca. Od 2013 r. członek partii, 
w 2017 r. został jej dyrektorem 
ds. komunikacji. W wyborach 
2019 r. Conner odniósł osobisty 
sukces, ale wynik sp.a był kata-
strofalny. Pilna potrzeba nowych 
pomysłów i nowych twarzy wy-
niosła go na fotel przewodni-
czącego przy poparciu 72 proc. 
delegatów. 

Przewodniczący Rousseau nie-
zwykle rzadko zakłada mary-
narkę oraz niesportowe obuwie. 
Znacznie częściej ożywia publiczną deba-
tę soczystymi bonmotami: „Get shit do-
ne” (to o niekończących się negocjacjach 
koalicyjnych), „He’s back, bitches” (to 
o wprowadzeniu do rządu nieobecnego 
od dziesięciu lat w polityce nestora partii 
socjalistycznej), „Musimy dać młodym 
jakąś perspektywę – kiedy znów będzie 
można pójść do baru, znów się przytulić, 
znów się przelizać z nieznajomą osobą na 
festiwalu” (to o powrocie do kontaktów 
międzyludzkich po pandemii). 

Jakoś trudno uwierzyć, by „niegrzecz-
ne” wypowiedzi były dziełem przypad-
ku. „King Connah” (bo taki skromny 
przydomek obrał Conner Rousseau w 
social mediach) przyznaje, że codzien-
nie spędza dwie godziny na zarządzaniu 
swoimi profilami społecznościowymi. Ze 
światem komunikuje się głównie za po-
średnictwem TikToka i Instagrama – na 
tym drugim ma 140 tys. obserwujących. 
Treści tam zamieszczane niewiele mają 
wspólnego z polityką, ktoś mniej zo-

Plakat autorstwa Julesa Van Biesbroecka jr. wydany 
w 1902 r. przez Belgijską Partię Robotników 
z okazji inauguracji lokalu Vooruit i drukarni 

ludowej w Gandawie.
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rientowany mógłby dojść do wniosku, 
że przegląda profil modela. Rousseau, 
notabene singiel, zasypuje followersów 
selfikami, nie stroni od flirtu, donosi 
o postępach w okresowym poszczeniu 
i interwałowych treningach o wysokiej 
intensywności. 

Przewodniczącego nie może też za-
braknąć na flamandzkim małym ekra-
nie. Występował w „Kole Fortuny”, 
„Najbystrzejszym Człowieku Świata” 
oraz w tutejszej wersji muzycznego talent 
show „The Masked Singer”. Przebrany 
za królika-rapera Rousseau ostatecznie 
dotarł do finału i choć zajął trzecie miej-
sce, to okazał się największym wygranym 

programu. Po pierwsze okazało się, że 
potrafi śpiewać, a po drugie jako jedy-
ny uczestnik-polityk wywarł wrażenie na 
ponad 1,5 mln. widzów, bo tylu średnio 
oglądało każdy odcinek. 

Program jest, jego 
realizacja czeka 
Wylansowanie marki zanim zacznie 
się mówić o produkcie to sprawdzona 
strategia marketingowa. Czy zatem pro-
gram Vooruit jest równie medialny jak 
przewodniczący partii? W publicznych 
wystąpieniach Rousseau lubi odwoływać 
się do swojego doświadczenia w pracy 
z trudną młodzieżą i na tej podstawie 
zaproponował np. dyskusję o zniesieniu 
zasiłków na dzieci (i przeniesieniu tych 
środków do instytucji pomocowych) 
oraz o prawie do rodzicielstwa (które 
mogłoby być zakwestionowane w ro-
dzinach patologicznych). 

Kadr z Instagrama Connera Rousseau, 
który okazuje solidarność z premier 

Finlandii Sanną Marin w kwestii  
dużych dekoltów
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Odważne słowa jak na lidera socjalistów. 
Zabrał też głos w powracającej regular-
nie w Belgii debacie o zakazie noszenia 
tradycyjnego nakrycia głowy przez mu-
zułmanki. Co ciekawe nie podniósł ar-
gumentu o świeckości państwa, a zakaz 
miałby obowiązywać tylko dziewczęta 
do 16 roku życia, które w jego opinii 
zakładają chustę w wyniku presji rodziny 
i otoczenia. 

Po objęciu przewodnictwa w partii 
Conner Rousseau spędził niemal rok 
na negocjacjach zmierzających do utwo-
rzenia koalicyjnego rządu federalnego. 
Mimo że stażem zdecydowanie ustę-
pował starym wygom z innych ugru-
powań, to nie dał im się zdominować. 
Ostatecznie flamandzcy socjaliści weszli 
do koalicji jako jeden z dwóch najmniej-
szych partnerów (obok flamandzkich zie-
lonych), ale to właśnie ich przebojowy 
lider przyczynił się w ostatniej fazie do 
sukcesu rozmów. 

Trzy zasadnicze warunki, od których 
sp.a/Vooruit uzależniło swoje poparcie 
to: podwyżka emerytur, coroczny wzrost 
płac w służbie zdrowia oraz podatek od 
majątku. 

Rząd federalny funkcjonuje od paździer-
nika 2020 r., ale do minionej zimy zaj-
mował on się przede wszystkim walką 
z pandemią. Nadal ciężko wyrokować 
na ile postulaty socjalistów doczekają się 
realizacji w gabinecie, który dzielą oni 
przede wszystkim z liberałami. 

Czerwone wytrawne 
czy jednak rosé? 
Według sondaży skojarzeń politycznych 
wyborcy wiążą z socjalistami przede 
wszystkim takie tematy jak emerytu-
ry, solidarność i polityka zatrudnienia. 
Równocześnie partia długo odbierana 
była jako mało skuteczna, nieinnowa-
cyjna i pozbawiona charyzmy. Znacznie 
lepiej pod tym względem wypadają ich 
konkurenci po lewej stronie sceny po-
litycznej. 

Partij van de 
Arbeid, czyli Partia 
Pracy, w której 
niektórzy widzą 
„komunistów”, 
udanie zagospo-
darowuje niezado-
wolenie społeczne 

i od kilku lat sukcesywnie podbiera 
głosy socjalistom zarówno we Flandrii, 
jak i w Walonii. To właśnie ona mówi 
głosem pracowników fizycznych, bu-
dżetówki i prekariatu, i zacieśnia więzy 
z jednym z dwóch największych belgij-
skich związków zawodowych, ABVV, 
który historycznie był ostoją partii so-
cjalistycznej. 

W 2021 r. PVDA jako jedyne ugru-
powanie jednoznacznie poparło ogól-
nokrajowy strajk generalny, domaga-
jąc się wzrostu pensji o więcej niż 0,4 
proc. zadekretowane przez rząd. 

Jeden z liderów PVDA posłużył się 
metaforą sommelierską: „Jeśli dolejesz 
za dużo wody do czerwonego wina, 
to wyjdzie ci po prostu kiepskie rosé”. 

Pod rządami Connera Rousseau socjaliści 
niewątpliwie nazbierali punktów do wi-
zerunku – według sondażu z marca 2022 
r. mogą oni liczyć na ponad 14 proc. 
poparcia, czyli dwukrotnie więcej niż ich 
ostatni wynik wyborczy. Sam Rousseau 
w rankingu popularności ustąpił we 
Flandrii tylko premierowi Alexandrowi 
De Croo. Jednak na dłuższą metę efekt 
nowego opakowania może nie wystar-
czyć. 

Co jeśli na „marce Conner” pojawią się 
pierwsze rysy, a Insta-fanów przestanie 
przybywać? Wtedy Vooruit podzieli los 
wielu innych tradycyjnych lewicowych 
partii zachodnioeuropejskich, które stop-
niowo ustępują miejsca mniej „rozwod-
nionym” graczom. 

Maciej Bochajczuk

Maciej Bochajczuk jest absolwentem 
stosunków międzynarodowych na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Od 11 
lat mieszka w Belgii. Jest autorem 
bloga „A w Belgii” dostępnego na  
www.facebook.com/awbelgii oraz 
dziennikarzem Euractiv Poland. 

Poparcie wyborcze dla belgijskich partii politycznych na przestrzeni ostatnich 100 
lat. Czerwonym kolorem zaznaczeni socjaliści. "De ongrijpbare macht. Politieke 
geschiedenis van België", Acco Leuven 2019.
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 Przegląd prasy belgijskiej 

Belgia opóźnia 
o 10 lat rezygnację 
z energetyki jądrowej 
Koalicja rządowa w Belgii doszła do 
porozumienia. Zdecydowano o pozo-
stawieniu dwóch z siedmiu reaktorów 
atomowych przez okres co najmniej 10 
lat. Pierwotnie miały być one zamknięte 
w 2025 r. Powodem takiej decyzji jest 
rozpętana przez Rosję wojna na Ukrainie 
i wysokie ceny gazu. Reaktory – Doel 
4 w pobliżu Antwerpii (północna 
Belgia) oraz Tihange 3 niedaleko Liège 
(wschodnia część kraju), będą mogły 
działać do 2035 roku. Jednocześnie w 
2025 r. uruchomione zostaną dwie nowe 
elektrownie gazowe, a na transformację 
energetyczną zostanie przeznaczonych 
ponad miliard euro. 

– W Europie jest wojna, wybieramy więc 
pewność w niepewnych czasach – mówił 
na konferencji prasowej premier Belgii 
Alexander De Croo. Decyzja sprzed lat o 
wyłączeniu reaktorów jądrowych w Doel 
i Tihange opierała się na większym uza-
leżnieniu od gazu ziemnego. 

Teraz jednak belgijskie władze zmieniły 
zdanie w obliczu wojny i w związku z 
planami Unii o rezygnacji z dostaw ro-
syjskiego gazu. – Zbyt długo w naszym 
kraju brakowało jasnej wizji energetycz-
nej. Plan, który uzgodniliśmy opisuje 
w sposób szczegółowy, jak przeprowa-
dzić transformację, zapewniając nieza-
kłócone dostawy energii i niezależność 
energetyczną – podkreślił premier Belgii 
Alexander De Croo. Zapowiedział też 
przyspieszenie przejścia na energię od-
nawialną. 

IAR 

Awaryjny guzik 
dla ofi ar prześladowań 
490 osób we Flandrii Wschodniej i 
Zachodniej otrzymało mobilny alarm, 
który ma informować władze o zagro-
żeniu ze strony prześladowcy. Wszystkie 
te osoby są ofi arami przemocy domowej 
lub stalkingu. Urządzenie pozwoli im 
ostrzec policję, gdy poczują, że są w nie-
bezpieczeństwie. Funkcjonariusze policji 
powinni być w stanie pojawić się na miej-
scu zdarzenia w ciągu dziesięciu minut. 

Każdego roku we 
Flandrii składanych 
jest około 20 tys. skarg 
dotyczących prześla-
dowań. Podejrzani to 
często byli partnerzy, 
którzy desperacko pragną wskrzesić 
swój związek lub szukają zemsty. Stalking 
często prowadzi do przemocy fi zycznej, 
zaś w około 110 przypadkach w skali 
roku występuje zagrożenie życia ofi ary. 

Władze rozpoczęły właśnie projekt za-
pewniający ofiarom prześladowania 
guzik awaryjny, który może pozwolić 
na uniknięcie tragedii. Osoby te mogą 
wsunąć urządzenie do kieszeni i kiedy 
czują się zagrożone, nacisnąć przycisk, 
który z kolei wyśle policji sygnał wraz 
z załączoną lokalizacją. 

niedziela.be  

Hulajnogi elektryczne – 
surowsze przepisy 
Hulajnogi elektryczne coraz częściej 
uczestniczą w wypadkach drogowych. 
W 2020 roku doszło do ponad 200 
wypadków z udziałem hulajnóg elek-
trycznych, zaś zginęły dwie osoby. W 

zeszłym roku liczba wypadków wzrosła 
do ponad tysiąca. 

Od lata mają wejść w życie surowsze 
przepisy dotyczące hulajnóg elektronicz-
nych. Regionalni ministrowie ds. mobil-
ności oraz rząd federalny uzgodnili, że z 
tych pojazdów nie będą mogły korzystać 
osoby poniżej 16 roku życia. Poza tym 
zabroniona będzie jazda po chodniku. 
Federalny minister ds. mobilności 
Georges Gilkinet uważa, że wprowadze-
nie zakazu używania hulajnóg dla dzieci 
poniżej 16 roku życia powinno zapobiec 
sytuacji, w których młodzież korzysta z 
pojazdów o prędkości do 25 km/h i 
nie zawsze łatwych w prowadzeniu. 

Do tej pory hulajnogi elektryczne były 
tolerowane na chodnikach, o ile utrzy-
mywały odpowiednio niską prędkość. 
Niemniej jednak zasada ta często była 
naruszana. Jak twierdzą ministrowie, 
całkowity zakaz jazdy po chodniku 
jest łatwiejszy do wyegzekwowania. 
Za nieprzestrzeganie przepisów gro-
zi grzywna w wysokości do 58 euro. 
Osoby o ograniczonej sprawności ru-
chowej nadal będą mogły korzystać ze 
skuterów inwalidzkich na chodniku. 

Poza tym wprowadzony zostanie zakaz 
korzystania z hulajnogi elektrycznej przed 
dwie osoby jednocześnie, a także specjal-
ne strefy parkowania. Osoby, które za-
parkują pojazd w niewłaściwym miejscu, 
narażą się na mandat sięgający 116 euro. 

niedziela.be

Dodatkowy miliard 
euro na obronę 
Belgia zwiększy wydat-
ki na obronność o do-
datkowy miliard euro, 
w stosunku do uzgodnio-
nego już wcześniej wzro-
stu wydatków w  tym 
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zakresie o 10 mld euro. Środki zostaną 
wydane przede wszystkim na cyberbez-
pieczeństwo w belgijskiej armii, a także 
na uzupełnienie zapasów broni i amu-
nicji oraz na udoskonalenie skuteczności 
systemów rozpoznawania i komunikacji. 
Belgijska armia, która obecnie liczy około 
25 tys. żołnierzy, ma zostać w 2022 roku 
powiększona o 2,5 tys. żołnierzy. 

Wcześniej media informowały, iż belgij-
skie siły zbrojne miały problemy z uzbro-
jeniem i amunicją, gdy wysłała trzy tygo-
dnie temu 300 żołnierzy do Rumunii w 
ramach wzmocnienia wschodniej flanki 
NATO w związku z rosyjską inwazją na 
Ukrainę. 

„De Tijd” komentuje, że deklaracja pre-
miera De Croo w dniu szczytu państw 
NATO jest sygnałem, iż Belgia poważnie 
traktuje sprawy bezpieczeństwa i będzie 
dążyła do tego, aby wydawać 2 proc. 
PKB na cele obronne. 

tijd.be 

Podatek lotniczy 
Od kwietnia belgijski rząd wprowadził 
nowy podatek. Dotyczy on wszystkich 
odlatujących z Belgii, a jego wysokość 
różni się w zależności od dystansu lotu. 

Najwięcej trzeba dopłacić za najkrótsze 
loty poniżej 500 km – 10 euro za pa-
sażera. 

W przypadku lotów średniodystanso-
wych podatek wyniesie 2 euro za pasa-
żera. Opłata za wylot w kwocie dwa euro 
zostanie nałożona, jeśli miejsce docelowe 
bezpośredniej podróży lotniczej z Belgii 
znajduje się dalej niż 500 km, ale w 
dalszym ciągu w obszarze Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Do państw z obszaru EOG zaliczone 
są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, 
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 
Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, 
Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, 
Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania 
i Szwecja. 

Podatek wyniesie cztery euro, jeśli miej-
sce docelowe znajduje się poza EOG. 

Nowa danina ma zagwarantować wpły-
wy budżetowe w wysokości 30 mln euro 
w 2022 oraz 40 mln euro w 2023 i 2024 
roku. 

gva.be 

Belgia: elektrownie 
atomowe zarobią więcej 
Ze względu na wysokie ceny energii elek-
trycznej belgijskie elektrownie jądrowe 
generują obecnie rekordowe zyski i do 
2024 r. zarobią nawet 3,3 miliarda eu-
ro. Więcej pieniędzy wpłynie także do 
budżetu państwa z tytułu podatku od 
energii jądrowej. 

Informację w tej sprawie przekazała 
mediom Komisja Regulacji Energii 

Elektrycznej i Gazu (CREG). 

Operator elektrowni firma Engie 
Electrabel zarobił w zeszłym roku 
464 miliony euro. W tym roku bę-
dzie to już między 1,356 mld aż do 
1,633 mld euro, prognozuje CREG. 
Generalnie, do 2024 r. elektrownie 
mają wygenerować zysk ponad 3 
mld euro – najwięcej w historii. 
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Na wysokich cenach energii zyskuje tak-
że budżet państwa. Komisja obliczyła, że 
w przyszłym roku belgijski fiskus z tytułu 
podatku od energii atomowej zainkasuje 
około 500 mln euro. 

Obecnie w Belgii działa siedem reakto-
rów atomowych. Zgodnie z decyzją gabi-
netu premiera Aleksandra De Croo pięć 
z nich zostanie zamkniętych do 2025 r., 
natomiast dwa najmłodsze reaktory mają 
funkcjonować jeszcze przez co najmniej 
10 lat. 

PAP 

Flandria: nauczyciele  
nie chcą krótszych wakacji 
Zdecydowana większość nauczycieli nie 
chce skracania letnich wakacji – pisze 
De Morgen. Z ankiety przeprowadzo-
nej wśród 5300 członków edukacyjnego 
związku zawodowego COC wynika, że   
78 proc. respondentów nie jest przeko-
nanych do tego pomysłu. Dotyczy to 

szkolnictwa podstawowego i średniego, 
a także ośrodków edukacji artystycznej, 
kształcenia dorosłych i szkolnictwa wyż-
szego. „Wynik jest jasny: nie ma poparcia 
dla skróconych wakacji letnich”, mówi 
sekretarz generalny COC Koen Van 
Kerkhoven. 

Ankieta została przeprowadzona po 
tym, jak flamandzki minister edukacji 
Ben Weyts (N-VA) poprosił organiza-
cje edukacyjne i związki zawodowe o 
przedstawienie stanowiska do końca 
roku szkolnego. 

Co ciekawe, niezadowolona z tego po-
mysłu jest także spora część nauczycieli 
we francuskojęzycznej części Belgii. Ale 
tam nowy kalendarz szkolny został już 
zatwierdzony. 

hln.be 

Działalność mieszkańców 
Flandrii w organizacjach 
społecznych
W 2021 r. aż 49% dorosłych mieszkań-
ców Flandrii należało do co najmniej jed-
nego stowarzyszenia lub innej organizacji 
społecznej. 

Około jedna trzecia (33%) dorosłych 
mieszkańców Flandrii należy do jednego 

stowarzyszenia, około 11% do dwóch, a 
5% do trzech lub więcej – poinformowa-
ło regionalne biuro statystyczne Statistiek 
Vlaanderen. 

Zdecydowanie najwięcej miesz-
kańców Flandrii należy do stowa-
rzyszeń sportowych. Z takimi or-
ganizacjami związanych jest 26% 
dorosłych mieszkańców tej części Belgii.  
 
Około 7% dorosłych mieszkańców 
Flandrii należy do stowarzyszeń zwią-
zanych z hobby, a 5% do stowarzyszeń 
kulturalnych. Także 5% mieszkańców 
należy do związków zawodowych lub 
organizacji pracodawców, do organi-
zacji emerytów oraz do stowarzyszeń 
związanych ze sztuką, teatrem i muzyką.  
 
Odsetek mężczyzn aktywnych społecz-
nie (54%) jest wyższy niż kobiet (45%). 
Ludzie z wyższym wykształceniem czę-
ściej (61%) należą do stowarzyszeń niż 
osoby z wykształceniem podstawowym 
lub zawodowym (38%) – wynika z 
danych zaprezentowanych na stronie 
vlaanderen.be. 

niedziela.be 

Opracowała: 
Karolina Morawska
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 Kuchnia fl amandzka dla każdego 
Flandria to raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia fl amandzka 
jest bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować. 

Macaroni met hem 
en kaas – Makaron z 
szynką i serem 
Makaron z szynką i serem to jedno z 
klasycznych dań kuchni fl amandzkiej. 
Smaczna i sycąca potrawa jest uwielbia-
na przez dzieci oraz studentów, którzy 
preferują to danie ze względu na małą 
ilość składników, proste i szybkie przy-
gotowanie oraz przystępną cenę. 

Składniki: 
• 300 g makaronu rurki 
• 200 g szynki gotowanej pokrojonej 

w kostkę 
• 75 g mąki 
• 250 g żółtego sera tartego np. 

Ementaler 
• 80 g masła 
• 1 litr mleka 
• gałka muszkatołowa 
• pieprz 
• sól 

Przygotowanie: 
Gotujemy makaron w osolonej wodzie. 
Makaron powinien być ugotowany al 
dente, co oznacza, że jest lekko niedo-
gotowany. Ten sposób jego przygoto-
wywania pochodzi z Włoch. Według 
mieszkańców Półwyspu Apenińskiego 
idealny makaron musi być lekko twar-
dawy i stawiać opór przy gryzieniu. 

Al dente to jeden z najpopularniejszych 
rodzajów gotowania makaronu. I zdrow-
szy – bo makaron ugotowany właśnie w 
ten sposób ma niższy indeks glikemiczny 
niż jego rozgotowana wersja. 

By mieć pewność, że ugotowany 
przez nas makaron jest właśnie al 
dente, należy przestrzegać zaleceń 
producenta podanych na opakowa-
niu. Podstawą makaronu al dente 
jest dbałość o proporcje składników. 
Na 100 g makaronu będzie potrzebny 
1 litr wody i ok. ½ łyżki soli. Makaron 
wrzuca się do wody dopiero, gdy 
ta się zagotuje. Co jakiś czas 
makaron należy przemieszać, 
by nitki nie sklejały się ze sobą. 

Ugotowany makaron odlewamy 
i pozostawiamy na sitku aż ob-
siąknie. Nagrzewamy piekarnik 
do 175°C. 

Rozpuszczamy na patelni masło (2 łyż-
ki masła odkładamy). Dodajemy mąkę. 
Mieszamy do uzyskania gładkiej kon-
systencji, stopniowo dodając mleko aż 
sos będzie gładki i gęsty. Gotujemy na 
wolnym ogniu około 2 minut. 

Zdejmujemy z ognia i dodaje-
my ser (zostawiamy 2 łyżki do 
posypania dania). Mieszamy, 
aż ser się całkowicie rozpuści. 
Doprawiamy gałką muszkato-
łową, solą i pieprzem. Do so-
su dokładamy makaron oraz 
szynkę, dokładnie mieszamy 
i przekładamy powstałą masę 
do naczynia żaroodpornego. 
Pozostałym masłem smaruje-

my wierzch masy i posypujemy 
zapiekankę serem. Wstawiamy do na-
grzanego piekarnika i pieczemy przez 
około 15 min. 

Smacznego! 

Agnieszka Wojtysiak





Caritas Antwerpia – „Sztab Aniołów” 
wspomaga Ukrainę!

Wiadomość o ataku Rosji na Ukrainę 24/02/2022 była dla nas wszystkich 
ogromnym ciosem. Natychmiast, zupełnie spontanicznie grupa niezwy-
kłych i bezinteresownych ludzi zwanych „Aniołami Antwerpii” podjęła 
wyzwanie i pracę w wolontariacie na rzecz Ukrainy wpisała do swoich 
codziennych obowiązków jako rzecz zupełnie naturalną. 

Jedni zajęli się organizowaniem zbiórki bielizny, materiałów opatrunko-
wych, żywności, inni w tym czasie szukali miejsc, gdzie można byłoby te 
rzeczy składować. W ciągu kilku dni otrzymaliśmy do dyspozycji ogromny 
magazyn. Od tego czasu kilka razy w tygodniu organizowane jest tam sor-
towanie zebranych rzeczy, pakowanie i przeładowywanie do samochodów, 
które zawożą wszystko na granicę do punktu Caritas. Stamtąd wszystko 
dostarczane jest do potrzebujących.

Co kilka dni aktualizowane są informacje o bieżących potrzebach. 
Zapotrzebowanie jest bardzo duże i różnorodne. 
Zwykle jest to jedzenie, środki opatrunkowe, śpiwory, czasami ubrania, 
namioty, baterie….   
Informacje są dostępne na Facebooku, Instagramie, na plakatach rozkleja-
nych w różnych miejscach w Antwerpii.

Sztab Aniołów z Antwerpii działa pod dowództwem fajnego ks. Proboszcza
Nasze media:       Polska Wspolnota Katolicka w Antwerpii       
                             @kosciolpolskiantwerpia
                              www.kosciolpolski.be

Nasze media:       Polska Wspolnota Katolicka w Antwerpii       
                             @kosciolpolskiantwerpia
                              www.kosciolpolski.be

JEŚLI MOŻNA URATOWAĆ CHOĆBY JEDNO ŻYCIE...
WARTO ZROBIĆ WSZYSTKO!

CZY TWOJA FIRMA MOŻE I CHCE POMÓC? 
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Antwerpia – miasto filmowe 
Antwerpia często jest wykorzystywana jako plener filmowy, kręcone są tu filmy 
fabularne, dokumentalne i seriale telewizyjne. Do tego jeszcze reklamy, filmy 
promocyjne i teledyski. Filmowcy lubią Antwerpię coraz bardziej, a potwierdzają 
to liczby, bo w ostatnich latach trzykrotnie wzrosła liczba produkcji filmowych 
realizowanych w tym mieście. 

W roku 2005 do miasta wpłynęło 95 
wniosków od różnych ekip filmowych, 
a w roku 2015 zostały złożone 324 
wnioski. W ubiegłym roku 2021, mi-
mo trwającej pandemii i ograniczeń z 
tego wynikających, wpłynęło 381 zgło-
szeń na 1203 dni zdjęciowe. Antwerpia 
jest doskonałym plenerem filmowym i 
właściwie prawie codziennie gdzieś pra-
cuje ekipa filmowa a na przechodniach 
nie robi to większego wrażenia. Często 
ekipy pracują w nocy, bo realizowane są 
zdjęcia nocne. 

Co sprawia, że Antwerpia jest 
tak popularna wśród filmowców? 
Według Iry Guilini z Antwerpse Filmcel 
– Antwerpia to niewielkie i różnorodne 
miasto. Na niewielkiej powierzchni znaj-
duje się szeroki wachlarz zróżnicowanych 
lokalizacji, zarówno autentycznych zabyt-
ków, jak i nowych budynków, a nawet 
nowoczesnych dzielnic. 

Najpopularniejszymi lokalizacjami 
wśród filmowców są: tunel św. Anny 
dla pieszych i rowerzystów, port oraz 

nowy budynek zarządu portu – het 
Havenhuis, okolice Grote Markt, czyli 
Rynku Głównego oraz główny dworzec 
kolejowy. 

Władze miasta zdają sobie sprawę, że to 
doskonała forma promocji Antwerpii, 
dlatego miasto wspiera filmowców i w 
tym też celu powstał miejski fundusz fil-
mowy na finansowe wsparcie produkcji 
filmowych i telewizyjnych o międzyna-
rodowym zasięgu. 

– Wsparcie to wpisuje się w strategię 
marketingową rady miejskiej, promują-
cą Antwerpię za granicą jako kosmopo-
lityczne i turystyczne miasto. Poza tym 
obecność filmowców przynosi korzyści 
ekonomiczne dla lokalnej branży cate-
ringowej w Antwerpii – mówi Johan 
Vermant rzecznik gabinetu burmistrza. 

W Antwerpii kręconych jest dużo te-
ledysków, a przykładów jest wiele jak 
choćby Stromae, którego teledysk do 
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piosenki  „Tous Les Mêmes” był czę-
ściowo kręcony w kawiarni Hola Pola 
w parku Spoor Noord. Zespół Black Box 
Revelation cały teledysk do piosenki „I 
Th ink I Like You” nakręcił w tunelu św. 
Anny. 

W Antwerpii kręcone są również zagra-
niczne produkcje. W roku 2017 nakrę-
cono ujęcia do fi lmu „Toy Gun”. Ekipa 
pracowała w mieście kilka dni i było to 
prawdziwe wydarzenie, bo na planie po-
jawiły się światowe gwiazdy jak Julian 
Sands, John Hannah, Anthony LaPaglia. 

Obok kawiarni Jazzcafé De Muze za-
instalowano automaty do śniegu, które 
sprawiły, że wokół wirował sztuczny 
śnieg.  „Toy Gun” był też kręcony na 
ulicy Meir i na terenie Kielpark. 

W lipcu 2017 roku przez dziewięć dni 
w Antwerpii pracowała chińska ekipa 
fi lmowa. Kręcone były zdjęcia do popu-
larnego chińskiego serialu „Mr. Right”, 
którego pierwszy sezon obejrzało ponad 
380 milionów widzów. Według bur-
mistrza Antwerpii Barta De Wevera to 
najlepsza kampania reklamowa miasta 
– „Ten serial jest oglądany codziennie w 

Chinach przez 380 milionów ludzi, któ-
rzy zobaczą Grote Markt w Antwerpii, 
czekoladę, diamenty i piękne miejsca”. 

W roku 2018 między 19 marca a 9 
maja w mieście pracowała ekipa reali-
zująca thriller szpiegowski „Spider in 
the web” z Moniką Belucci i Benem 
Kingsleyem w rolach głównych. 
Zdjęcia były realizowane w różnych 
miejscach m.in. w porcie, w dzielnicy 
Linkeroever, na ulicach Draakplaats, 
Rijnkaai i Kloosterstraat. 

W roku 2019 tuż przed pandemią zre-
alizowane zostały w Antwerpii zdjęcia 
do fi lmu „Th e Sound of Philadelphia”, 
w którym jedną z głównych ról zagrał 
Matthias Schoenaerts – najbardziej zna-

ny obecnie belgijski aktor, który robi 
prawdziwą karierą w Hollywood. 

Poniżej link do strony, prowadzonej 
przez urząd miasta, na której znajduje 
się lista fi lmów, do których zdjęcia były 
realizowane w Antwerpii. Ponadto na 
stronie znajduje się pełna informacja 
o tym, co trzeba zrobić, aby legalnie 
wykorzystać plenery miasta w fi lmie: 
https://www.ondernemeninantwerpen.
be/advies-en-ondersteuning/vind-een-ge-
schikte-locatie/locatie-voor-tv-en-fi lmop-
name#title-6 

Artykuł opracowany m.in. na podstawie 
materiałów z GVA, hln.be, De Standaard 

Iwona Maculewicz
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 Przegląd prasy polskiej
Większość Polaków 
nie zna podstawowych 
pojęć dotyczących 
cyberbezpieczeństwa 
Santander Consumer Bank przepro-
wadził badania, z których wynika, że 
znaczna część naszego społeczeństwa nie 
zna podstawowych pojęć związanych z 
bezpieczeństwem w sieci. Ponad połowa 
ankietowanych nie potrafi ła podać defi -
nicji chargebacku (64 proc. badanych), 
phisingu (61 proc.) i skimmingu (65 
proc.). 

Jak wynika z badania, Polacy są świado-
mi swojej niewiedzy. Tylko co czwarty 
Polak stwierdził, że jego zasób wiado-
mości na temat niebezpieczeństw zwią-
zanych z korzystaniem z internetu jest 
na zdecydowanie dobrym poziomie (24 
proc.), w tym najwięcej 18-29 latków 
(42 proc.). Co trzeci ocenił go na 3 (33 
proc.), a co dziesiąty na 2 (ok. 11 proc.). 

Mimo że stan wiedzy Polaków o niebez-
pieczeństwach w sieci pozostawia wiele 
do życzenia, część z nich nie wydaje się 
zainteresowana dokształcaniem. Co piąty 
ankietowany przyznał, że nigdy nie szu-
kał żadnych wiadomości na ten temat 
(20 proc.). 

80 proc. Polaków przyznało jednak, że 
przynajmniej raz w życiu zdarzyło im 
się zapoznawać z informacjami doty-
czącymi cyberbezpieczeństwa. Może 
to zwiastować, że z czasem ich wiedza 
ulegnie poprawie, zwłaszcza jeżeli będą 
korzystać z godnych zaufania źródeł np. 
strony internetowej banku lub urzędu. 

PAP 

Polacy zaczynają 
ograniczać wydatki 
Aż trzy czwarte Polaków boi się dal-
szego wzrostu cen, zwłaszcza żywno-
ści i paliw. W efekcie już 61 proc. 
ogranicza podróże samochodem do 
niezbędnego minimum, a 41 proc., 
kupując żywność, patrzy głównie na 
ceny – wynika z raportu Gfk 'Current 
Consumer Mood'. 

Wojna w Ukrainie nasiliła obawy 
Polaków związane ze wzrostem cen, co 
przekłada się na oszczędności. W jakimś 
stopniu zminimalizować te zjawiska 
może obecność w Polsce ponad 2 mln 
uchodźców z Ukrainy. 

„Przynajmniej częściowo pomoże to 
zrównoważyć spadek wydatków, ale 
fi nansowane przez rząd programy po-
mocowe dla Ukraińców doprowadzą 
jednocześnie do wzrostu długu publicz-
nego” – tłumaczy prof. Witold Orłowski. 

Gazeta zauważa, że sklepy już szykują 
się na nowe strategie zakupowe kon-
sumentów, kładąc większy nacisk na 
ofertę promocji, jak i produkty marek 
własnych, zwykle 20-30 proc. tańszych 
od markowych odpowiedników. 

50 proc. Polaków uważa, że ceny będą 
rosły znacznie szybciej; 28%, że wzrosną 
w podobnym tempie; 16%, że trochę 
wzrosną; 3% – nie zmienią się; 3% – 
będą spadać. 

Jednocześnie 76% pytanych o to, jakich 
podwyżek najbardziej się obawia wskaza-
ło, że wzrostu cen żywności, a 75%, że 
paliw. Kolejno obawy dotyczą wzrostu 
cen energii (67 %), gazu (66%), leków 
(46%), stóp procentowych (37% odzie-
ży i obuwia (27%), usług telekomuni-
kacyjnych (20%). 

rp.pl 

Drogi prąd zachęca 
do wymiany lodówek 
Najwięcej prądu w domach zużywa 
AGD, a co najmniej 2 mln gospodarstw 
ma sprzęt starszy niż 10 lat. Nowy potrafi  
zaś zużywać nawet 70 proc. mniej ener-
gii. Przy relatywnie taniej energii wielu 
Polaków nie zwracało na to uwagi, jak 
wiele jej pochłania przestarzały sprzęt. Po 
drastycznych podwyżkach i kolejnych na 
horyzoncie podejście się zmienia. 

W ok. 15 proc. gospodarstw domowych 
wciąż pracuje sprzęt starszy niż dziesię-
cioletni. Oznacza to miliony zwłaszcza 
lodówek, które zużywają najwięcej ener-
gii w domu. 

Osoby o najskromniejszych docho-
dach z konieczności najczęściej kupują 
sprzęt najtańszy, w gorszych klasach 
energetycznych, w dłuższej perspekty-
wie dużo kosztowniejszy w eksploatacji. 
Tymczasem wydanie np. tysiąc złotych 
więcej na lodówkę oznacza, że w skali 
roku oszczędności na kosztach energii 
mogą wynieść nawet 300 zł. 

Obecnie lodówka w stosunku do takiej 
pochodzącej sprzed dekady jest w sta-
nie zużywać 50-70 proc. mniej energii, 
podobnie zamrażarka. W przypadku 
pralek mowa o oszczędnościach rzędu 
30-50 proc., a zmywarek 20-40 proc. 
W każdej z grup produktowych różnice 
są ogromne, co przekłada się na wysokie 
potencjalne oszczędności. 

rp.pl 

PAP 
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Rekordowe wyłudzenia 
odszkodowań
Polacy wyłudzają z ubezpieczeń nawet 4 
mld zł rocznie. I ta kwota rośnie. Według 
Polskiej Izby Ubezpieczeń, w 2020 r. 
(nowszych nie ma) w Polsce wykryto 
23 225 prób wyłudzenia ubezpieczenia 
na sumę 401 mln zł. „Cztery na pięć 
wykrytych fraudów wśród ubezpieczeń 
majątkowych to właśnie te dotyczące sa-
mochodów” – pisze dziennik. Fraudy, 
tak mówi się w branży, od angielskiego 
oszustwo – pisze GW. 

Liczne są też roszczenia za rzekome 
uszkodzenie ciała w wypadkach komuni-
kacyjnych. To nawet 100 mln zł rocznie 
i te liczby ciągle rosną. „W dziale ubez-
pieczeń osobowych i majątkowych (bez 
ubezpieczeń na życie) w 2020 r. udarem-
niono próby wyłudzenia na 354 mln zł, 
w 2018 – na 214 mln zł, w 2014 – na 
151 mln zł" – podaje gazeta. 

Rośnie też liczba wy-
krytych oszustw, „bo i ubezpieczyciele 
mają coraz lepsze narzędzia, i większe siły 
do ich wykrywania”. Według dziennika 
wciąż aktywne są gangi, które zajmują 
się wyłudzaniem odszkodowań. „To za-
zwyczaj zorganizowane grupy przestępcze 
o dużym zasięgu działania” – wskazuje 
GW. 

Badanie Insurance Europe wskazują, że 
w Europie przestępczość ubezpieczenio-
wa to ok. 10 proc. wypłacanych ubez-
pieczeń i świadczeń. W Polsce w 2020 
r. wypłacone odszkodowania wyniosły 
17,4 mld zł z ubezpieczeń na życie i 22 
mld z pozostałych. 10 proc. od tego to 4 

mld zł - podaje dziennik. Jeśli szacunki są 
trafi one, "to tyle pieniędzy pada co roku 
w Polsce łupem oszustów.

Jak zauważa dziennik, nie jesteśmy w tym 
sami. „W Wielkiej Brytanii w 2019 r. 
wykryto próby oszustw na 1,2 mld fun-
tów (605 mln funtów to ubezpieczenia 
komunikacyjne)” – wskazano. Z kolei 
„szacunkowe wyłudzenia w Niemczech 
wynoszą 5 mld euro rocznie”. 

Ubezpieczenia na życie to druga po ko-
munikacji dziedzina oszustw. 

wyborcza.pl 

Dopłata do ogrzewania
Pompy ciepła to nie tylko oszczędność 
dla domowego budżetu, ale i ochrona 
środowiska. Pobierają i przetwarzają 
energię z wody, gruntu lub powietrza. 
Pompy ciepła to rozwiązanie, na którego 
zastosowanie coraz częściej decydują się 
Polacy. 

W ubiegłym roku odnotowany został 
88-procentowy wzrost sprzedaży tego 
typu urządzeń w stosunku do roku 

2020. Wyprzedziliśmy jednocześnie 
Niemcy i Wielką Brytanię, gdzie rynek 
pomp ciepła jest kluczowy. 

Wykonanie instalacji tego typu ogrze-
wania to całościowy koszt około 30-45 
tysięcy złotych, jeśli założymy, że urzą-
dzenie będzie montowane w domu o 
powierzchni 100 mkw. Sama pompa to 
zaledwie ułamek tej kwoty (ok. 10 tysię-
cy złotych i więcej). Choć wydatek nie 
należy do najniższych, inwestycja zwróci 
się w ciągu 10-15 lat. 

Na przełomie I i II kwartału 2022 roku 
ruszył program „Moje ciepło”, z które-
go środki są przeznaczone na dofi nan-
sowanie zakupu pomp ciepła w nowych 
domach jednorodzinnych i budynkach 
mieszkalnych o podwyższonym standar-
dzie energetycznym. Bezzwrotne dota-
cje wypłacane będą po sfi nalizowaniu 

inwestycji i wyniosą od 7 do 21 tysięcy 
złotych.  

niedziela.be 

Choroba Alzheimera 
w Polsce 
Na świecie co trzy sekundy ktoś zapada 
na chorobę Alzheimera albo inną for-
mę otępienia. Choroby te znajdują się w 
pierwszej dziesiątce przyczyn zgonów na 
świecie. Cierpią na nią głównie osoby po 
65. roku życia, ale pierwsze patologiczne 
zmiany w mózgu, a wraz z tym wczesne 
objawy pojawiają się nawet już ok. 50. 
roku życia. Choroba trwa przez 8 do 20 
lat, powoli pozbawiając chorego zdolno-
ści do samodzielnego życia. 

„580 tys. Polaków w tej chwili ma cho-
robę Alzheimera, a już niedługo będzie 
to milion ludzi i my jako społeczeństwo 
powinniśmy być bardzo dobrze przygo-
towani do tego, jak ta choroba wygląda” 
– oceniła konsultant krajowa w dziedzi-
nie neurologii prof. Agnieszka Słowik. 

Eksperci podkreślają, że konieczne jest 
wdrożenie w Polsce „Narodowego Planu 
Alzheimerowskiego”, który zawierałby 
między innymi rozwiązania kwestii jak 
najwcześniejszej diagnostyki choroby. Jest 
to tym bardziej istotne, że leki stosowane 
w chorobie Alzheimera mogą spowolnić 
jej rozwój, gdy stosuje się je na bardzo 
wczesnym etapie rozwoju choroby. 

Co ważne, pojawiają się też leki przy-
czynowe, które również przynoszą efekty, 
gdy zastosuje się je jak najwcześniej. 

PAP 

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska

Rośnie też liczba wy-
krytych oszustw, „bo i ubezpieczyciele 
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Uczniowie z Ukrainy w naszej szkole 

Sytuacja, która ma miejsce za wschodnią 
polską granicą, dotyka nas wszystkich. 
Z dumą i podziwem patrzymy, jak cała 
Polska solidaryzuje się, by pomóc swo-
im sąsiadom. My także nie pozostajemy 
obojętni i staramy się wesprzeć uchodź-
ców z Ukrainy, którzy trafi li do belgij-
skiej Flandrii. Dzięki zaangażowaniu 
nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły, 
w uzgodnieniu z Ośrodkiem Rozwoju 
Polskiej Edukacji za Granicą, 19 ukraiń-

skich dzieci podjęło naukę w na-
szej placówce. Są to mali uchodźcy, 
którzy wraz z matkami, po uciecz-
ce z ogarniętej wojną Ukrainy, 
znaleźli schronienie w klasztorze 
Braci Mniejszych Kapucynów w 
Antwerpii. Dzieci te, od połowy 
marca, w środy i soboty uczą się 
razem z nami oraz nawiązują nowe 
przyjaźnie z polskimi rówieśnika-
mi. 

W progach naszej 
placówki powitała 
ich nie tylko kadra 

pedagogiczna i uczniowie, 
ale też konsulowie polscy z 
Brukseli – wicekonsul Maria 
Czechowicz oraz wicekonsul 
Michał Banaś, który jesz-
cze niedawno pracował w 
Konsulacie Generalnym w 
Charkowie, skąd został ewa-
kuowany. „Mimo zniszczeń 
Charków istnieje i będzie 
istniał tak długo, jak żyjecie 

Wy, jego mieszkańcy” – powiedział on 
dzieciom w czasie spotkania z nimi. 

Nasi uczniowie wspierają jak mogą swo-
ich ukraińskich przyjaciół. Kontaktem, 
dobrym słowem, pomocą, radą, a nawet 
piosenką… Antywojenny utwór wy-
konany przez dzieci z klasy 4b można 
posłuchać na szkolnym Facebooku i na 
naszej stronie internetowej. 

 Z życia Polskiej Szkoły 
w Antwerpii

Zapisy uczniów na rok szkolny 2022/2023 
Przypominamy, że od 01 marca 2022 r. rozpoczęła się rekrutacja uczniów na rok szkol-
ny 2022/2023, do Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli 
z siedzibą w Antwerpii (Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące). Wstępne 
zgłoszenie dziecka odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgło-
szeniowego, zamieszczonego wraz z regulaminem rekrutacji (zapisów) na stronie 

internetowej szkoły www.antwerpia.orpeg.pl, w zakładce: 
O szkole – Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023. 

Zapraszamy!!! 

internetowej szkoły www.antwerpia.orpeg.pl, w zakładce: 
O szkole – Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023. 
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Warsztaty wielkanocne i świąteczny kiermasz

Jest już tradycją, że przed Wielkanocą w 
naszej szkole organizowane są świątecz-
ne warsztaty. W czasie ich trwania nasi 
uczniowie nie tylko przybliżają sobie pol-
skie tradycje związane z obchodzeniem 
tego niezwykle ważnego święta, porów-
nują je z belgijskimi zwyczajami, ale też 
własnoręcznie wykonują jakąś świąteczną 
ozdobę. Nie inaczej było i w tym roku, 
z jedną różnicą… Wytwory rąk naszych 
uczniów wykonywane były specjalnie na 
wielkanocny kiermasz, pierwszy w histo-
rii naszej szkoły! 

Nasi podopieczni ze wszystkich klas, pod 
bacznym okiem nauczycieli, przez cały 
tydzień przygotowywali w czasie zajęć 
przepiękne ozdoby. Pojawiły się koloro-

we palmy z bibuły, koszyczki 
z papieru, żółte kurczaczki z 
jajek, puchate zajączki z weł-
ny, słoiczki z jajkami czekola-
dowymi, wielkanocne wieńce 
oraz klasyczne kartki świą-
teczne i wiele, wiele innych… 

W warsztatach oprócz 
uczniów polskich, brali rów-
nież udział nasi nowi pod-
opieczni z Ukrainy. 

Równolegle odbywały się 
też zajęcia dla ich mam. Te, 
pod czujną opieką fotografki 
i artystki – Pani Małgorzaty 

Wnuk, tworzyły prawdziwe arcydzieła. 
Spod ich rąk wychodziły eleganckie stro-
iki, strojne wieńce i świeczniki. 

Udało się nam wykonać po-
nad 500 prac! Każda z nich 
była wyjątkowa! 

Wszystkie dzieła naszych pod-
opiecznych zostały wystawio-
ne 27 marca, w niedzielę, w 
Kościele przy Klasztorze Braci 
Mniejszych Kapucynów w 
Antwerpii. Nasi uczniowie z 
liceum przygotowali specjalne 
stoiska, na których można było 
podziwiać i zakupić te wszyst-
kie cuda. Zainteresowanie było 

ogromne! Prace naszych uczniów rozcho-
dziły się błyskawicznie! 

Na sam koniec kiermaszu spotkała 
nas niezwykle miła niespodzianka – 
kilka słów do młodzieży powiedział 
Włodzimierz Lubański – legenda pol-
skiej piłki nożnej. 

W tym miejscu pragniemy serdecznie 
podziękować wszystkim nauczycielom, 
Radzie Rodziców, rodzicom za pomoc 
w organizacji wydarzenia, a Polonii 
Antwerpskiej za jej hojność i wielkie 
serce. 

Zebrane środki zostaną wykorzystane 
na zakup dodatkowych materiałów 
edukacyjnych dla naszych ukraińskich 
i polskich uczniów. 



Przed nami wyjątkowe wycieczki i przygody, a to dopiero początek 
niespodzianek, które dla was przygotowaliśmy. 

Razem będziemy smakować lata i czerpać garściami jego uroki.

Więcej informacji i zapisy w biurach MaxiClean. 

Groenhof  - 19.06.2022 Disneyland - Czerwiec 2022

MaxiClean - Firma przyjazna dzieciom 
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 O miłości na poważnie 
Skoro wszyscy wiemy, że „miłość niejedno ma imię” i „do zakochania jeden krok”, 
to jak odróżnić dobre wartościowe i dojrzałe uczucie od tego, które po początko-
wym zachwycie i różowych okularach rani nas i gasi? I czym właściwie jest dojrza-
ła miłość? Nadmienię tu od razu, że nie ma ona nic wspólnego z metryką urodze-
nia. Przyjrzyjmy się zatem badawczym wzrokiem naszej relacji, a także ważnym 
sferom, z których składa się miłosny związek. 

Miłość dojrzała daje 
nam energię i siłę, 
a niedojrzała uczucie 
zmęczenia 
Jeśli kochamy dojrzale, to lubimy 
spędzać ze sobą czas. Tak po prostu, 
na co dzień. Nie rywalizujemy, nie wal-
czymy i nie działamy na siebie wzajem-
nie jak płachta na byka. Nie ma miej-
sca w dojrzałym uczuciu na kłamstwa, 
manipulacje, obwinianie się o wszystko 
i nieustanną chęć zmiany drugiej oso-
by. A już szczególnie wtedy, kiedy nasz 
partner wcale takiej zmiany nie chce. 
Rozmawiamy otwarcie i szczerze o tym, 
co przeżywamy. 

Nie tłumimy żalów i wzajemnych pre-
tensji. Staramy się czynić sympatyczne 
gesty, a jeśli się pokłócimy, to się prze-
praszamy i razem idziemy do kina. 
Nie chowamy też urazy na następnych 
dziesięć lat, wypominając ją przy każdej 
nadarzającej się okazji. 

W dojrzałej miłości 
staramy się siebie 
nie ranić 
Znając partnera jak własną kieszeń, do-
skonale wiemy, co go zaboli. I właśnie 
dlatego nie stosujemy chwytów poniżej 
pasa i zastanawiamy się nad tym, co mó-
wimy. Tak przy okazji: warto przyswo-
ić sobie prawdę, że każde słowo, które 
kierujemy do drugiego człowieka, ma 
znaczenie. W mądrym związku dwóch 
osób nie ma miejsca na okrucieństwo i 

bezwzględność. Na podstępy, zagrywki 
i wyrachowanie także nie. 

Przecież związek 
to nie walka w okopach. Tylko niedoj-
rzała miłość jest pełna ukłuć w bolesne 
miejsca, kaprysów i chęci zemsty czy 
odegrania się. Trudno też, abyśmy w 
takim związku czuli się bezpiecznie i 
komfortowo. 

Mądra i świadoma 
miłość sprawia, 
że czujemy 
się bezpiecznie 
Czy nie o to chodzi w miłości, aby oto-
czyć się wzajemną troską, szacunkiem, 
wsparciem i poczuciem bezpieczeństwa? 
Bo przecież do założenia rodziny czy po-
siadania dzieci miłość nie jest niezbędna. 
I jeśli miałabym tu przytoczyć jedno z 
haseł o miłości, to 
najbardziej pasuje 
mi to, że prawdzi-
wa miłość dzieli 
smutki i mnoży 
szczęście. Cieszy 
się także sukcesa-
mi i osiągnięciami 
naszego partnera. 
Motywuje do dal-
szych starań o to, 
co dla niego waż-

ne. Dodaje otuchy, kiedy jest ciężko i 
wszystko się wali. 

W dojrzałym uczuciu nie ma 
miejsca na huśtawkę nastrojów, 
wieczne dąsy, napięcia i nagłe 

wybuchy gniewu 

Nie można żyć w nieustannej karuzeli 
emocji składającej się z wybuchów za-
chwytów, „ochów achów” i innych fa-
jerwerków, by zaraz znaleźć się na dnie 
czarnej rozpaczy, cichych dni, ataków 
gniewu, niekończących się kłótni i wza-
jemnych pretensji. Wygląda to trochę 
tak, że jak kochamy, to do utraty tchu, 
ale jak nienawidzimy, to też nam dech 
zapiera. Tylko że tym razem z wściekło-
ści. 

Może jednak za tym huraganem emo-
cji kryje się tak naprawdę niedojrzałość 
i niedowierzanie miłości? Taki związek 
męczy i wyczerpuje jak praca w kamie-
niołomach. Wyciśnie jak cytrynę i pozba-
wi radości życia nawet najspokojniejszego 
człowieka na świecie. 

na co dzień. Nie rywalizujemy, nie wal-
czymy i nie działamy na siebie wzajem- Przecież związek Nie można żyć w nieustannej karuzeli 
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Miłość dojrzała nie 
składa się z tysiąca 
niespełnionych obietnic 
Wielokrotnie w swoim gabinecie słyszę 
krążące między parą zdania typu: „już 
nigdy więcej nie wezmę alkoholu do ust, 
przysięgam ci, tak cię przecież kocham” 
lub „więcej cię nie zdradzę, koniec z 
tym”. Obietnice deklarowane w imię 
dozgonnej i wielkiej miłości. Hmm… 
zastanówmy się, czy wielkiej, i czy miło-
ści. Bo jak można osobie, którą się kocha, 
składać przyrzeczenia i w najmniejszym 
stopniu się z nich nie wywiązywać? 

I czy nie są to przypadkiem tysiąckrot-
nie powtarzane frazesy i obiecanki typu 
„gruszki na wierzbie” osób, które mają 
poważne problemy w swoim życiu i 
ewidentnie sobie z tymi problemami 
nie radzą? 

Jak na takich wiecznie niespełnionych 
obietnicach można zbudować trwałą 
relację? Sztuka to nie lada, a szanse na po-
wodzenie związku wątpliwe. Raczej nam 
tu bliżej do emocjonalnej katastrofy i za-
paści. Jeśli ktoś nie chce sobie zmarnować 
życia, to od notorycznych „obiecywaczy 
i obiecywaczek” radzę wiać, gdzie pieprz 
rośnie i nie oglądać się za siebie. 

Kochajmy szaleńczo, ale i mądrze. 
Wyciągajmy wnioski z popełnianych 
błędów. Rozmawiajmy. Nie zamiatajmy 
problemów pod dywan. I nie wierzmy 
w to (mała dygresja szczególnie do ko-
biet), że ślub coś zmieni. Czujmy się 
odpowiedzialni za relację, w której jeste-
śmy. Bądźmy siebie ciekawi. Szanujmy 
wzajemnie swoją inność, a wtedy nasze 
różne charaktery i temperamenty mogą 
się stać wielką siłą związku. No i już na 
sam koniec: zakładajmy dobre intencje 
naszego partnera. 

Pięknej i mądrej miłości Państwu życzę, 

Aleksandra Szewczyk, psycholog 
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Pomoc uchodźcom z Ukrainy 
w świetle prawa – prekarium, 
użyczenie i najem 
Z czym ewentualnie 
będziemy musieli  
się zmierzyć? 
Jako właściciel mieszkania mamy nie 
tylko przywileje, lecz także obowiązki. 
Prawo daje nam do wyboru opcje najmu, 
użyczenia bądź prekarium. Zakładając, że 
wybierzemy opcję wynajęcia lokum oso-
bie z Ukrainy, powinniśmy wiedzieć, ja-
kie są rodzaje najmu i który z nich będzie 
pasować do naszej sytuacji (okazjonalny, 
instytucjonalny lub umowa zawierana na 
zasadach ogólnych). 

Najem 
Umowa najmu cechuje się tym, że nie 
stwarza konieczności wizyty u notariu-
sza, zawieramy ją na czas określony lub 
nieokreślony. Nie ma różnicy, czy wy-
najmującym jest osoba prywatna czy 
firma. Ale jest haczyk, który może stać 
się bardzo dotkliwy w skutkach. Chodzi 
o ewentualną eksmisję lokatora. 

Umowę wypowiedzenia składamy na 
piśmie z uwzględnieniem konkretnego 
powodu np.: gdy najemca nie płaci czyn-
szu przez trzy pełne okresy płatności. W 
przypadku, gdy uchodźca definitywnie 
odmówi opuszczenia lokum, jesteśmy 
zdani jedynie na drogę sądową. Nie daje 
nam ona gwarancji wygranej, gdyż po-
mimo pozytywnego rozpatrzenia sprawy 
sąd może przyznać lokum socjalne i od 
tej pory lokator będzie przebywał w na-
szym lokalu w pełni legalnie, a często też 
na nasz koszt, dopóki gmina nie znajdzie 
lokum zastępczego. Takie sprawy ciągną 
się latami. 

Obawiając się takiego stanu rzeczy, wy-
bieramy umowę najmu krótkotrwałego. 
Tryb wynajmu okazjonalnego łagodzi 
wymogi ustawy o ochronie praw loka-
torów. Nakłada bowiem na najemców 
obowiązek złożenia oświadczenia o do-
browolnym poddaniu się egzekucji. W 
ten sposób, w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek problemów po wygaśnię-
ciu lub rozwiązaniu umowy, właściciel 
mieszkania może wszcząć postępowanie 
egzekucyjne niemal natychmiast. 

Najemca musi dostarczyć oświadczenie 
w formie aktu notarialnego, w którym 
dobrowolnie poddaje się egzekucji i 
zobowiązuje do opróżnienia i wydania 
lokalu w terminie wskazanym w żądaniu 
egzekucyjnym. Jest to kosztowniejsza i 
dłuższa procedura, aczkolwiek daje nam 
poczucie bezpieczeństwa i pewność, że 
lokator nie będzie spędzał nam snu z 
powiek. 

W wypadku wynajęcia mieszkania w ra-
mach najmu okazjonalnego uchodźcy z 
Ukrainy specustawa ukraińska wyłączy-
ła obowiązek wskazania przez najemcę 
innego lokalu, do którego potencjalnie 
zostanie wykonana eksmisja (art. 69). 
Jeśli wynajmujący prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie wynajmowania 
lokali, można również rozważyć zasto-
sowanie tzw. umowy najmu instytucjo-
nalnego lokalu. 

Do umowy najmu instytucjonalnego 
lokalu załączamy oświadczenie najemcy 
w formie aktu notarialnego, w którym 
najemca poddał się egzekucji i zobowią-
zał się do opróżnienia i wydania lokalu 

używanego na podstawie i w terminie 
wskazanym w żądaniu oraz przyjął do 
wiadomości, że w razie konieczności wy-
konania powyższego zobowiązania prawo 
do lokalu socjalnego ani pomieszczenia 
tymczasowego nie przysługuje. Umowa 
najmu instytucjonalnego lokalu oraz 
zmiany tej umowy wymagają formy pi-
semnej pod rygorem nieważności. 

Użyczenie 
Rozwiązanie w postaci użyczenia jest 
działaniem prawnym posiadającym swo-
je uregulowanie w Kodeksie Cywilnym. 
Zgodnie z art. 710 KC przez umowę 
użyczenia użyczający zobowiązuje się ze-
zwolić biorącemu, przez czas oznaczony 
lub nieoznaczony, na bezpłatne uży-
wanie oddanej mu w tym celu rzeczy. 
Kwestia nieodpłatnego użytkowania jest 
kluczowa, bowiem różnicuje względem 
użyczenia takie transakcje jak najem czy 
dzierżawa. 

Akceptujemy sytuację, w której przez 
określony czas lub bezterminowo nie 
będziemy mogli korzystać z danej rze-
czy, co nie znaczy, że nie możemy za-
kończyć umowy przed terminem lub bez 
zachowania terminu wypowiedzenia w 
przypadku umowy na czas nieokreślony. 

Zerwanie użyczenia przed terminem 
umownym jest możliwe, gdy biorący 
używał rzeczy niezgodnie z jej przezna-
czeniem, oddał w użytkowanie rzecz 
innej osobie, mimo że nie był do te-
go upoważniony, czy też rzecz stała się 
niezbędna jej właścicielowi z przyczyn, 
które nie były znane na etapie zawierania 
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umowy. Podpisując powyższą umowę z 
uchodźcą należy zwrócić uwagę na to, 
aby była sporządzona na piśmie. 

Wskazujemy dane stron, przedmiot 
umowy, także okres umowy (na czas 
określony, nieokreślony), czy też możli-
wość, przyczyny i okresy wypowiedzenia. 
Istotnym jest zastrzeżenie zakazu prze-
kazywania przedmiotu umowy osobom 
trzecim. Opisujemy również szczegółowo 
koszty związane z utrzymaniem użyczo-
nego lokum. 

Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób 
sprzeczny z umową użyczenia albo z wła-
ściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, 
jeżeli powierza rzecz innej osobie, nie bę-
dąc do tego upoważniony przez umowę 
ani zmuszony przez okoliczności, albo 
jeżeli rzecz stanie się potrzebna użycza-
jącemu z powodów nieprzewidzianych 
w chwili zawarcia umowy użyczenia, 
użyczający może żądać zwrotu rzeczy, 
chociażby umowa była zawarta na czas 
oznaczony. 

Zmiany, jakie zostały naniesione przez 
ukraińską specustawę, polegają na tym, 
że do użyczenia budynku lub jego części 
obywatelowi Ukrainy w celu tymczaso-
wego zamieszkania nie będzie się stoso-
wało przepisów ustawy o ochronie praw 
lokatorów oraz art. 15zzu ust.1 ustawy z 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-

zaniach związanych z zapobieganiem i 
zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych (art. 68 specustawy). 

Prekarium
Najbardziej przyjazną dla właściciela 
opcją jest prekarium. Różnica pomię-
dzy prekarium a użyczeniem polega na 
tym, że jest relacją czysto faktyczną, a nie 
stosunkiem prawnym. Właściciel może 
w każdej chwili odebrać rzecz, a osobie, 
której tę rzecz odbiera, nie przysługuje 
ochrona prawna. 

Oferując nieodpłatną gościnę uchodź-
com z Ukrainy, mamy do  czynienia 
właśnie z  instytucją prekarium. Nie 
mają zastosowania przepisy chroniące 
lokatorów, co może znacząco ułatwić 
nam dochodzenie praw, gdyby gość za-
chował się nielojalnie i nie chciał opuścić 
lokalu. Uchodźcy nie ponoszą żadnych 
kosztów związanych z udostępnieniem 
lokum przykładowo opłat za media, 
prąd czy gaz (inaczej niż w przypadku 
instytucji użyczenia). 

Z zasady prekarium jest krótkotrwałe. 
Bardzo ważnym aspektem przemawiają-
cym za wyborem właśnie tej formy po-
mocy jest w razie problemów możliwość 
obrony własnych interesów. Rozwiązanie 
to jest dużo bardziej bezpieczne niż za-

wieranie z uchodźcami umowy najmu 
czy użyczenia. Te podlegają przepisom 
dotyczącym eksmisji z  ustawy z  21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie KC. 

Jakie kroki powinniśmy podjąć, żeby 
być zabezpieczonym? Warto podpisać i 
mieć w formie papierowej oświadczenia 
o udzieleniu gościny w polsko-ukraiń-
skiej wersji językowej (wzory znajdzie-
my w internecie). My będziemy mieć 
dane osoby przebywającej pod naszym 
dachem, a dla uchodźcy powyższy do-
kument jest dowodem dla urzędu, że ma 
już adres do korespondencji. 

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy ludźmi. 
Nie wiemy, kogo i z jakimi problemami 
emocjonalnymi przyjmujemy pod swój 
dach. Dlatego czyńmy dobro, dawajmy 
ogrom wsparcia ale z odpowiednią dozą 
rozsądku dla bezpieczeństwa własnego 
jak również naszych bliskich. 

Katarzyna Ligocka 
studentka EWSPA Bruksela 
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Czarodziejska witamina 
Naukowcy biją na alarm. Niedobór witaminy D szkodzi organizmowi człowieka w 
większym stopniu niż do tej pory przypuszczano. Na skutek chronicznego niedo-
boru tej witaminy ludzie stali się mniej odporni i bardziej chorowici. Nawet bar-
dzo zróżnicowana dieta dostarcza organizmowi człowieka zaledwie jedną piątą 
dziennego zapotrzebowania witaminy D. 

Lekarze twierdzą, że gdyby każdy czło-
wiek chociaż na 15 minut dziennie 
wystawiał na słońce przynajmniej 18 
procent swojego ciała, to liczba zawałów 
serca i chorób nowotworowych zmniej-
szyłaby się aż o 600 tysięcy rocznie. I 
zalecają, aby w okresie od października 
do maja koniecznie zażywać dodatko-
we ilości tej zbawiennej dla organizmu 
witaminy. 

Konsekwencje 
niedoboru witaminy D 
Niedobór witaminy D prowadzi do 
wielu poważnych schorzeń: w znacznym 
stopniu zwiększa ryzyko występowania 
chorób serca, powracających infekcji, 
przeziębień, kłopotów z ciśnieniem, cu-
krzycy czy osteoporozy. 

Pierwszym sygnałem zbyt małej ilości wi-
taminy D w naszym organizmie mogą 
być bóle stawowo-kostne (w tym bóle 
kręgosłupa), bóle mięśni i to niezależ-
nie od wieku i płci. Już dawno zosta-
ło udowodnione, a najnowsze badania 
tylko to potwierdzają, że witamina D 
jest niezbędna dla kości i wzmacnia siłę 
naszych mięśni. Dlatego, gdy pojawiają 
się kłopoty z poruszaniem się, jedną z 
przyczyn prawie na pewno jest niedobór 
tej witaminy. 

Odpowiednia ilość witaminy D w na-
szym organizmie to także mniej zacho-
rowań na grypę, na astmę, mniej pro-
blemów neurologicznych. Witamina D 
chroni nasz organizm przed cukrzycą, 
zbyt wysokim ciśnieniem krwi i stanami 

depresyjnymi. Zwiększenie o 10 procent 
stężenia witaminy D w organizmie czło-
wieka powoduje zmniejszenie ryzyka wy-
stąpienia nadciśnienia tętniczego o około 
8 procent. 

Z kolei jej niedobór w znacznym stop-
niu wpływa na gorsze funkcjonowanie 
układu odpornościowego, co może do-
prowadzić do występowania schorzeń 
zagrażających życiu człowieka (stwardnie-
nie rozsiane, cukrzyca, zapalenie stawów, 
udar mózgu, zawał serca czy miażdżyca). 
Może też prowadzić do zachorowań na 
nowotwory złośliwe, przede wszystkim 
raka piersi, prostaty, nerek i jelita gru-
bego. 

Witamina D bierze czynny udział w 
tworzeniu serotoniny, czyli hormonu 
szczęścia, który zapewnia między innymi 
dobry nastrój i spokojny sen. Dopadająca 
nas czasem depresja, wstawanie „lewą no-
gą” czy zrzędliwy humor mogą być także 
objawem braku witaminy D. 

Osoby, mające niski poziom witaminy 
D, zmuszone są przyjmować dwa razy 
więcej silnych leków przeciwbólowych 
niż te, którym jej nie brakuje. Jest to 
szczególnie istotne dla osób, którym w 
codziennym życiu towarzyszy przewlekły 
ból. 

Chociaż niektóre z tych schorzeń mogą 
być niezwykle poważne i mogą mieć po-
ważne konsekwencje dla organizmu, cza-
sami złagodzenie odczuwalnych skutków 
można osiągnąć za pomocą uzupełnienia 
niedoboru witaminy D. 

Witamina D odpowiada także za funk-
cjonowanie układu kostnego, co u dzieci 
wiąże się z rozwojem krzywicy, a u doro-
słych z odwapnieniem i rozmiękczeniem 
kości. 

Dzieci, u których wykryto znaczny nie-
dobór witaminy D, przybierają na wa-
dze o wiele szybciej niż ich rówieśnicy, 
co może w konsekwencji prowadzić do 
niezwykle groźnej dla człowieka otyłości 
brzusznej. 

Gdzie ją znaleźć? 
W jaki sposób możemy pozyskać odpo-
wiednią ilość witaminy D dla naszego 
organizmu? Z pewnością pomoże nam w 
tym regularne przebywanie na świeżym 
powietrzu. Organizm ludzki jest w stanie 
sam ją wyprodukować, o ile oczywiście 
zapewnimy mu odpowiednio dużo do-
stępu do światła słonecznego. 

Stężenie witaminy D w naszym organi-
zmie wzrasta w okresie wiosenno-letnim. 
Należy więc korzystać z każdego sło-
necznego promyka, a w lecie po prostu 
wystawiać się do słońca. To właśnie pod 
wpływem promieni słonecznych skóra 
produkuje dla naszego organizmu wita-
minę D. 

Skutecznym i sprawdzonym sposobem 
pozyskania witaminy D jest odpowiednio 
dobrany jadłospis, w którym nie może 
zabraknąć tłustych morskich ryb (śledzia, 
makreli, sardynki i łososia), zawierających 
najwięcej witaminy D spośród wszyst-
kich produktów spożywczych. 
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Oprócz witaminy D dostarczają one tak-
że naszemu organizmowi białka o wyso-
kiej wartości biologicznej oraz wielonie-
nasyconych kwasów tłuszczowych z 
grupy omega 3. 

Doskonałym źródłem witami-
ny D jest nabiał – mleko i je-
go produkty. Jednak im chudsze 
produkty mleczne (mniejsza zawartość 
tłuszczu), tym witaminy w nich mniej. 
Aby wyżej wymienione produkty speł-
niały chociaż w stopniu minimalnym 
swoją rolę, zawartość tłuszczu w mleku 
musi wynosić co najmniej 1,5 procent. 
Mleko i produkty mleczne powinniśmy 
spożywać dwa razy dziennie, ponieważ 
dostarczają niezbędnego dla naszego or-
ganizmu wapnia. 

Znaczne ilości witaminy D znajdują się 
w żółtku jaj oraz wątrobie wieprzowej, 
wołowej i cielęcej. Pewne jej ilości wy-
stępują w grzybach, natomiast produkty 

pochodzenia roślinnego praktycznie nie 
zawierają omawianej witaminy. 

Latem, gdy jest więcej 
słońca, uzupełnia-
nie witaminy D u 
dzieci i młodzieży 

nie jest konieczne. 
Natomiast seniorzy, 

u których wytwarzanie 
witaminy D w skórze jest 

słabsze, powinni ją przyjmować przez 
cały rok. 

Dla kobiet będących w ciąży, jak i w póź-
niejszym okresie laktacji, również wska-
zane jest przyjmowanie dodatkowych 
dawek tej jakże potrzebnej organizmowi 
witaminy. Lekarze zalecają jednak prze-
prowadzenie w tym celu badania krwi. 

Normy spożycia dla witaminy D dotyczą 
głównie niemowląt i dzieci, ze względu 
na intensywny rozwój ich organizmu. 

Druga, szczególnie narażona na jej nie-
dobór grupa, to osoby starsze, u których 
często występują zaburzenia pracy układu 
pokarmowego oraz innych narządów, co 
może wpłynąć na obniżone wchłanianie 
i metabolizowanie witamin. 

Witamina D jest strażnikiem organizmu 
człowieka. Nie można jej zgromadzić na 
zapas. Jeżeli mało czasu spędzamy na 
słońcu, produkcja witaminy D w naszym 
organizmie spada i musimy wówczas 
zwrócić większą uwagę na jej obecność w 
diecie, aby wyrównać ewentualne braki. 

Pamiętajmy jednak, że zbyt duże daw-
ki witaminy D w pastylkach stają się 
toksyczne. Z pewnością nie da się jej 
przedawkować spędzając więcej czasu na 
słońcu lub zjadając produkty spożywcze 
będące jej naturalnym dobrym źródłem. 

Sylwia Jaworska 
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 Oszczędny jak Polak 
Polacy nie lubią i nie potrafi ą oszczędzać. Nie znają obowiązujących zasad oszczę-
dzania, nie potrafi ą wskazać, która z form odkładania pieniędzy jest najkorzyst-
niejsza. Ale czy powodem takiej postawy Polaków jest tylko luka w fi nansowej 
edukacji? 

Dlaczego nie 
oszczędzamy? 
Nasze rodzime przyzwyczajenia i wie-
dza o oszczędzaniu pozostawiają wiele 
do życzenia. W tej kwestii zajmujemy 
jedno z ostatnich miejsc w Europie. Nie 
oszczędzamy, bo nie wiemy, jak to robić. 
Dla większości z nas takie terminy jak 
lokata bankowa czy obligacje, to poję-
cia niezrozumiałe i trudne. Ewentualną 
wiedzę na ten temat czerpiemy z reklam, 
Internetu czy od znajomych. 

O sposobach efektywnych form oszczę-
dzania wiemy tyle, co nic. Nie dbamy 
o bezpieczeństwo fi nansowe dla naszych 
oszczędności (jeżeli je posiadamy). Nie 
zostaliśmy nauczeni, że procent na loka-
cie długoterminowej daje duże rezultaty. 

Ale jest jeszcze druga strona medalu. Nie 
odkładamy pieniędzy, bo jesteśmy społe-
czeństwem mało zamożnym. Przeciętny 
mieszkaniec Polski nie ma stabilizacji fi -
nansowej. 

Bez oszczędności 
Blisko jedna czwarta Polaków deklaru-
je, że nie ma oszczędności, a jeśli już je 
posiadają, to nie są to pieniądze zapew-
niające bezpieczeństwo w razie trudności 
fi nansowych. 

W zeszłym roku Krajowy Rejestr 
Długów sprawdził, jakimi oszczędno-
ściami dysponują Polacy. Blisko 24 
proc. respondentów deklaruje, że 
nie ma oszczędności. Więcej niż co 
dziesiąta (11,5 proc.) osoba trzyma 
na czarną godzinę mniej niż 1 tys. 
zł. Od 1 tys. do 4,9 tys. zł ma 17 proc. 
Polaków, a prawie jedna trzecia deklaruje 
oszczędności wyższe niż 5 tys. zł. 

Większości respondentów, w sytuacji na-
głej utraty pracy, odłożone pieniądze wy-
starczą na utrzymanie w okresie krótszym 
niż pół roku. Jedna czwarta badanych 
twierdzi, że po utracie pracy byłaby się 
w stanie utrzymać przez trzy miesiące, 18 
proc. ma zapewnione fi nansowanie na 
miesiąc, a 17 proc. do pół roku. Jedynie 
13 proc. Polaków w wypadku nagłej 
utraty pracy jest w stanie utrzymać się 
z oszczędności ponad rok. 

Kto i na co oszczędza? 
Nie istnieje wśród polskiego społeczeń-
stwa zwyczaj odkładania pieniędzy na 
wykształcenie dzieci, opłacenie im do-
brej szkoły, a później studiów, co lokuje 
nas poniżej przeciętnej w UE. Z badań 
przeprowadzonych przez Pentor wynika, 
że 28% Polaków oszczędza pieniądze na 
własne przyjemności, a nie na długofa-
lowe, konkretne cele. 

Zakładając jednak, że przeciętny Polak 
ma oszczędności, na co przeznacza 

te środki? Przede wszystkim na 
zakup własnego mieszkania i 
jego wyposażenia, zakup sa-

mochodu i na wakacje. 

Najczęściej oszczędzają mieszkańcy 
dużych miast, w przedziale wiekowym 
30-40 lat. Około 20% mieszkańców 
miast odkłada pieniądze systematycznie, 
a ponad 24% z nich ma wolne środki 
na koncie. Regularnie odkłada pieniądze 
tylko 12% z nich. 

Należy jednak pamiętać, że młodzi lu-
dzie, pracujący w dużych miastach, mają 
o wiele większe możliwości zarobienia 
większych pieniędzy, utrzymania stałej 
pracy, a co za tym idzie – płynności fi -
nansowej. 

Sytuacja w małych miejscowościach i 
na wsi jest całkowicie inna. Prawie 60% 
badanych zadeklarowało, że nie posiada 
żadnych oszczędności, bo nie stać ich na 
odkładanie pieniędzy. 

Oszczędności w Polsce posiada jedynie 
40% gospodarstw domowych. Najmniej 
oszczędzają emeryci i renciści; tylko nie-
całe 20% z nich deklaruje posiadanie ja-
kichkolwiek oszczędności. Kolejną grupą 
z małą (lub żadną) ilością odłożonych 
środków są rodziny wielodzietne i po-
siadające na utrzymaniu osobę niepeł-
nosprawną. 

lowe, konkretne cele. 

Zakładając jednak, że przeciętny Polak 
ma oszczędności, na co przeznacza 

te środki? Przede wszystkim na 
zakup własnego mieszkania i 
jego wyposażenia, zakup sa-

mochodu i na wakacje. 

W zeszłym roku Krajowy Rejestr 
Długów sprawdził, jakimi oszczędno-
ściami dysponują Polacy. Blisko 24 
proc. respondentów deklaruje, że 

na czarną godzinę mniej niż 1 tys. 
zł. Od 1 tys. do 4,9 tys. zł ma 17 proc. 
Polaków, a prawie jedna trzecia deklaruje 
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Aż 62% ankietowanych żyje „od pierw-
szego do pierwszego”, a jeżeli w między-
czasie zabraknie im pieniędzy, pożyczają 
je. Aż 2/3 naszych rodaków nie oszczę-
dza, bo nie ma z czego. O długotermi-
nowym oszczędzaniu nie myślimy prawie 
w ogóle. 

Kultura (nie) 
odkładania pieniędzy 
Jak pokazuje raport InfoKredyt, Polacy 
traktują oszczędzanie raczej jako przykrą 
konieczność i nie czerpią z tego satysfak-
cji. Ponad 40% badanych woli wydawać 
pieniądze, niż je odkładać. To odróżnia 
nas od obywateli innych krajów europej-
skich, którzy czerpią satysfakcję również 
z gromadzenia oszczędności. 

Nad Wisłą raczej wolimy kredyty. 
Wartość wszystkich kredytów Polaków, 
według danych Komisji Nadzoru 
Finansowego (KNF), które przytacza 

raport InfoKredyt, 
wynosi już 672 
mld PLN – ponad 
40,5% Polaków posia-
da kredyt w banku, a 
ok. 14% gospodarstw 
domowych ma kredyt mieszkaniowy. 

Niestety w Rejestrze Dłużników BIG 
InfoMonitor znajduje się już 2,8 mln 
osób. Prawie 9% populacji dorosłych 
Polaków ma jakieś zobowiązania, któ-
rych nie jest w stanie spłacać w terminie: 
czynsz, rachunek za telefon i internet, 
telewizję kablową, alimenty, koszty są-
dowe, kara za jazdę bez ważnego biletu, 
raty za zakupiony sprzęt RTV lub AGD 
czy też raty pożyczek i kredytów, głównie 
konsumpcyjnych. 

Europejczycy posiadają oszczędności 
osiem razy większe niż Polacy i są le-
piej od nas wyedukowani fi nansowo. 
Gdybyśmy jednak wykształcili w sobie 

nawyki oszczędzania i w tym oszczędza-
niu postawili sobie konkretne długofalo-
we cele, wyszłoby to nam z pewnością na 
dobre. Wprawdzie każdy oszczędza tyle, 
na ile go stać, ale w większości polskich 
domów po prostu się tego nie robi, tylko 
wydaje na bieżące wydatki. 

Oszczędzanie czy życie na kredyt? 
Odpowiedź na to pytanie wydaje się 
prosta: oszczędzanie. Dane z europej-
skich państw wskazują na to, że narody o 
większym zamiłowaniu do odkładania 
pieniędzy i ostrożniejsze w kwestii bra-
nia kredytów, są bogatsze. Oczywiście 
czynników warunkujących bogactwo 
jest zdecydowanie więcej, ale pierwszym 
krokiem do jego pomnażania mogą być 
solidne fi nanse i nawyk odpowiedzialne-
go i rozsądnego oszczędzania. 

Malwina Komysz 

Źródła: rankomat.pl

ZGŁOŚ SIĘ
JUŻ TERAZ www.van-osta.be

Antwerpia | Gent | WaaslandRównieżw języku polskim!

40,5% Polaków posia-
da kredyt w banku, a 
ok. 14% gospodarstw 
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Jak rozmawiać z nastolatkami  
o zdrowiu psychicznym
Nikt nie powinien radzić sobie sam z wyzwaniami zdrowia psychicznego. Niestety 
zbyt wiele dzieci jest pozostawionych samym sobie, zwłaszcza w okresie nasto-
letnim. Możesz to zmienić. Nie wiesz jak? UNICEF podpowiada, jak rodzice mogą 
wesprzeć swoje dzieci.

Nastolatkowie stanowią ok. 
16% światowej populacji 
(1,2 mld osób). Okres doj-
rzewania, który przeżywają, 
to czas, w którym zachodzi 
bardzo wiele zmian, m.in. 
biologicznych, społecznych 
i psychologicznych. Jest to 
trudny moment zarówno 
dla dzieci, jak i rodziców. 

UNICEF przygotował dla 
rodziców i opiekunów na-
stolatków kilka podpowie-
dzi, które mogą pomóc w 
rozmowach na temat zdrowia psychicz-
nego. Organizacja podzieliła dzieci na 
dwie grupy wiekowe (11-13 lat i 14-
18), przybliżając ich etap rozwoju oraz 
wyzwania, z jakimi się mierzą. UNICEF 
podpowiada, jak rozpocząć rozmowę z 
nastolatkiem, jak ją poprowadzić oraz 
czego unikać. 

Dzieci w wieku  
11-13 lat 
Gdy dziecko wchodzi w okres dojrzewa-
nia, jest w stanie wyrazić swoje uczucia i 
dokonywać wyborów dotyczących przy-
jaciół czy aktywności pozalekcyjnych. Z 
tą niezależnością wiąże się większe sku-
pienie na własnej osobie, zainteresowa-
niach i znajomych. Dzieci w tym wieku 
przechodzą wiele zmian fizycznych, ta-
kich jak rozpoczęcie miesiączkowania u 
dziewcząt czy mutacja głosu u chłopców. 
Niektóre dzieci mogą odczuwać niepo-
kój w związku z tymi zmianami. 

Dojrzewanie fizyczne w połączeniu z 
obawami o wygląd i rosnącym zna-
czeniem grupy rówieśniczej, mogą 
wpłynąć na samopoczucie i stan emo-
cjonalny dziecka. Dzieci w tym wieku 
mogą doświadczać wahania nastrojów, 
problemów z odżywianiem czy przecią-
żenia nauką. Mogą także czuć smutek i 
niepokój, które niejednokrotnie prowa-
dzą do braku pewności siebie czy niskiej 
samooceny. To może być trudny etap 
rozwoju. Świadomość, że dziecko może 
porozmawiać z rodzicem o swoich zmar-
twieniach lub problemach, ma ogromne 
znaczenie. 

Jak rozpocząć i prowadzić rozmowę? 

Znajdź czas i miejsce na rozmowę 
z dzieckiem, bez presji i oczekiwań. 
Rozważ, czy nie rozpocząć rozmowy 
podczas prac domowych, gotowania lub 
wspólnej podróży. Niech toczy się ona 
naturalnie i będzie dialogiem, a nie tylko 

jednostronnym wypyty-
wanie dziecka. Weź też 
pod uwagę nastrój mło-
dego człowieka – jeśli ma 
zły dzień lub jest zajęte, 
wybierz inną porę. 

Jeśli zauważysz zmiany w 
nastroju lub zachowaniu 
dziecka, delikatnie daj 
mu znać i zapytaj, czy 
chciałoby o tym poroz-
mawiać. Komunikacja z 
dzieckiem powinna być 
otwarta i szczera. Słuchaj 

tego, co mówi dziecko i zachęcaj je do 
wyrażenia swojej opinii. Zachęć je do 
otwartości i zapewnij, że jesteś przy nim. 
Zapytaj dziecka, co jego zdaniem nale-
ży zrobić i zmienić. Jeśli dziecko nie ma 
pomysłu, to zaproponuj, że przejdziecie 
przez to razem i wypracujecie rozwiąza-
nie. Wspieraj dziecko w tym, co pozwala 
mu czuć się lepiej. 

Czego nie robić? 

• Nie mów dziecku, co powinno zro-
bić. Zamiast tego zapytaj, jak możesz 
mu pomóc. 

• Nie ignoruj i nie umniejszaj emocji 
dziecka. 

• Nie kłóć się. Jeśli dojdzie do kłótni, 
spróbuj jak najszybciej rozwiązać kon-
flikt, przeproś i zacznij rozmowę od 
nowa. 

• Nie obwiniaj innych (szkoły, nauczy-
cieli, przyjaciół) – to nie rozwiązuje 
problemu. 
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• Nie porównuj. Unikaj mówienia np. 
„inne dzieci nie mają takich proble-
mów”. 

Pamiętaj, że cierpliwość i konsekwencja 
są kluczowe dla porozumienia. W tym 
wieku dziecko może okazywać rodzicom 
mniej uczuć i czasami wydawać się nie-
grzeczne lub porywcze. Chce być bardziej 
niezależne i mieć większą kontrolę, dlate-
go istnieje możliwość, że w rozmowach 
napotkasz opór. Pamiętaj, że to może 
zająć trochę czasu, ale zawsze staraj się 
jasno powiedzieć, że je kochasz i zależy 
Ci tylko na jego szczęściu i dobrym sa-
mopoczuciu. 

Nastolatki od 14. do 18. 
roku życia 
W tym okresie nastolatki powoli wcho-
dzą w dorosłość. Rozwijają własną oso-
bowość i szukają większej niezależności 
oraz odpowiedzialności. Coraz częściej 
wchodzą w interakcje z innymi za po-
średnictwem mediów społecznościowych 
i telefonów komórkowych. W rezultacie 
mogą spędzać mniej czasu z rodziną, a 
więcej z przyjaciółmi. To także czas zmian 
fizycznych, zarówno dla dziewcząt, jak 
i chłopców, które mogą prowadzić do 

niepokoju związanego np. z wagą. Dzieci 
w tym wieku mogą przejawiać proble-
my z odżywianiem, odczuwać niepokój, 
mieć wahania nastrojów, a nawet stany 
depresyjne, co prowadzi do obniżenia 
samooceny lub innych, poważniejszych 
problemów. 

Zły stan zdrowia psychicznego w okresie 
dojrzewania może iść w parze z innymi 
zagrożeniami i zachowaniami ryzykow-
nymi, w tym używaniem alkoholu lub 
narkotyków, narastającą agresją, a także 
niebezpiecznymi zachowaniami seksual-
nymi. Ponieważ wiele zachowań zdro-
wotnych przenosi się z okresu dojrzewa-
nia do wieku dorosłego, bardzo ważne 
jest wspieranie nastolatków w kształto-
waniu zdrowych nawyków. Ważne jest, 
aby dziecko odczuło, że zawsze możesz 
mu pomóc w trudnych chwilach. Okaż 
miłość, zrozumienie i wsparcie. 

Jak rozpocząć i prowadzić rozmowę? 

Spróbuj stworzyć okazję do rozmowy, 
np. przez wspólne gotowanie. Zapytaj 
dziecko, jak minął mu dzień. Zadawaj 
otwarte pytania, aby zrozumieć, jak się 
czuje, np. „Czy możesz wyjaśnić, co masz 

na myśli, mówiąc…?” lub 
„Jak myślisz, że byś się czuł, 
gdyby…?”. Zapytaj o jego 
opinię, a nawet podziel się 
swoją, aby lepiej się zrozu-
mieć. 

Jeśli obawiasz się, że samo-
okaleczanie się może sta-
nowić problem nastolatka, 
to delikatnie podnieś ten 
temat i spróbuj dowiedzieć 
się, czy dziecko kiedykol-
wiek o tym myślało. Warto 
zacząć od ogólnego pytania, 
np.: „Niektórzy ludzie w 
twoim wieku krzywdzą się. 
Czy słyszałeś kiedyś o takich 
osobach od Twoich znajo-
mych?”. Zapewnij dziecko, 

że zawsze jesteś przy nim mówiąc np. 
„Wiesz, że zawsze możesz ze mną po-
rozmawiać o wszystkim”. Dzięki temu 
dziecko wie, że może z tobą porozma-
wiać i że chcesz mu pomóc. 

Porozmawiaj z nastolatkiem o tym, ile 
czasu spędza w internecie i jakie ma 
nawyki w korzystaniu z sieci. Zapewnij 
dziecko, że jeśli ma kłopoty lub popełniło 
błąd – jesteś przy nim i możesz mu po-
móc bez względu na wszystko. Otwarcie 
mów o swoich uczuciach. Pokazanie 
dziecku, jak radzisz sobie ze stresem, mo-
że być dla niego przykładem. Opowiedz 
też, jak radziłeś sobie z problemami, gdy 
byłeś w jego wieku. 

Czego nie robić? 

• Nie mów dziecku, co ma robić. 
Zapytaj, co Ty możesz zrobić, aby mu 
pomóc i współpracujcie, aby znaleźć 
rozwiązania. 

• Nie rozmawiaj z dzieckiem, kiedy je-
steś zły. Odejdź, weź oddech i uspokój 
się – możesz kontynuować rozmowę 
później. 

• Nie siłuj się. Zamiast się kłócić – spró-
buj wczuć się w jego emocje, zrozu-
mieć je. 

Trudne doświadczenia nastolatków są ele-
mentem na drodze do stawania się nieza-
leżnymi osobami dorosłymi. Pomaganie 
dzieciom w utrzymaniu więzi ze szkołą, 
rodziną i przyjaciółmi zapobiega wielu 
destrukcyjnym zachowaniom, takim 
jak zażywanie narkotyków czy przemoc. 
Poświęć czas na znalezienie sposobów 
wspierania dziecka. Nie zawsze będzie 
to łatwe i może wymagać cierpliwości. 
Jeśli jednak czujesz, że Twoje wsparcie 
jest niewystarczające lub potrzebujesz 
pomocy, udaj się do specjalisty. 

unicef.pl 
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Młodzież i narkotyki 
Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń współczesnych czasów. Tym po-
ważniejszym, że po środki uzależniające sięgają coraz częściej dzieci i młodzież. 

Ostatnio dużo mówi się o problemie 
uzależnień wśród młodych ludzi i się-
ganiu przez nich po coraz bardziej do-
stępne środki psychoaktywne. Często nie 
zdają sobie oni sprawy, jak negatywne 
w skutkach jest zażywanie tego rodzaju 
substancji, bo narkotyki są łatwo dostęp-
ne, pozwalają się odprężyć, a co więcej 
– i co jest najbardziej poruszające – są 
kwestią mody. 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii definiuje uzależnienie jako 
zespół określonych objawów i zachowań, 
wywołanych nieodpartym pragnieniem 
przyjmowania substancji psychoaktyw-
nych. Wywołuje to tak zwany głód 
psychiczny, a uzależniony, nawet gdy 
nie przyjmuje substancji psychoaktyw-

nych, do końca życia pozostaje osobą 
uzależnioną. Należy pamiętać, że ryzyko 
uzależnienia dotyczy zarówno młodzieży, 
jak i dorosłych. 

Według raportu Europejskiego Projektu 
Badań Szkolnych, dotyczących Alkoholu 
i Innych Narkotyków (ESPAD), tenden-
cja do palenia papierosów i picia alkoho-
lu wśród młodzieży w wieku 15-16 lat 
wyraźnie się zmniejsza, natomiast niepo-
kojące jest używanie konopi indyjskich. 

Badanie to przeprowadzono we współ-
pracy z agencją Unii Europejskiej do 
spraw narkotyków na terenie 35 krajów 
europejskich. Wzięło w nim udział 99 
647 uczniów, a pytania dotyczyły opinii 
i doświadczeń na temat różnych substan-

cji, w tym tytoniu, alkoholu, 
nielegalnych narkotyków, a 
także korzystania z mediów 
społecznościowych, gier i ha-
zardu. 

Wśród europejskich nasto-
latków spożycie alkoholu jest 
nadal wysokie, gdyż ponad 
trzy czwarte (79%) bada-
nych uczniów zażywało al-
kohol raz w życiu, a prawie 
połowa (47%) zażywała go 
w ciągu ostatniego miesiąca. 
W przypadku „okazjonalnego 
intensywnego picia” najniższy 
poziom został osiągnięty w 
badaniu w 2019 roku – 35% 
(w porównaniu do roku 2007 
– 43%). Z pewnością przy-
czyniły się do tego większe 
restrykcje na szczeblach kra-
jowych, które dotyczą spoży-
cia alkoholu wśród młodych 
ludzi. Zmiany są dostrzegalne 

również w odniesieniu do palenia pa-
pierosów wśród nastolatków. W latach 
1995-2019 średnie użycie papierosów 
spadło: w przypadku użytkowania przez 
całe życie z 68% do 42%, bieżące użyt-
kowanie – 33% do 20% i codzienne 
użytkowanie – 20% do 10%. 

Według EDSAP nowe dane wskazują 
na bardzo wysokie rozpowszechnienie 
palenia e-papierosów, aż 40% używania 
przez całe życie i 14% w ciągu ostatniego 
miesiąca. Znaczącym jest, że spada uży-
wanie nielegalnych narkotyków wśród 
młodzieży, lecz wzrasta liczba nieletnich 
zażywających leki na receptę, konopie in-
dyjskie czy nowych substancji psychoak-
tywnych (NPS), czyli „dopalaczy”. 1 na 
6 badanych uczniów (17%) przyznał, że 
choć raz w życiu zażył nielegalny nar-
kotyk. 

W różnych krajach procent ten różni 
się i wynosi od 4,2 do 29%. Konopie 
indyjskie są najczęściej używanym nie-
legalnym narkotykiem. Średnio 16% 
nieletnich przyznało, że choć raz w 
życiu używało tego narkotyku. Wysoki 
wskaźnik użycia miały też leki na re-
ceptę. Do niemedycznego stosowania 
środków uspokajających lub pobudza-
jących przyznało się 6,6% ankietowa-
nych. 4% zażywało środki przeciwbó-
lowe, 3,4% uczniów próbowało NSP.  
Powody, dla których nieletni zażywają 
narkotyki są różne. Jednym z głównych 
jest ich dostępność, ponieważ młodzi 
ludzie mają coraz większy dostęp do 
substancji zabronionych i alkoholu. 
Prawdopodobieństwo sięgnięcia po 
nielegalne używki wzrasta też wraz z 
wiekiem, gdyż ciekawość i chęć zaim-
ponowania rówieśnikom powoduje ich 
częstsze użycie. 
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Wśród innych powodów, takich jak 
bunt i chęć złamania reguł, są też inne, 
bardziej poważne, jak nieradzenie sobie 
z emocjami i stany depresyjne. Problemy 
te, często bagatelizowane przez dorosłych, 
skłaniają dzieci do szukania rozwiązań 
na własną rękę. Samotność, nadmierne 
obciążenie nauką czy problemami do-
rosłych, sprawiają, że narkotyki stają się 
odskocznią od stresującej rzeczywistości. 

W 2020 roku wirus SARS-CoV-2 dotarł 
do Europy i wpłynął w bardzo wysokim 
stopniu na prywatną i publiczną sferę 
życia jej mieszkańców. Te zmiany, jak 
ograniczenie kontaktów międzyludz-
kich, utrudnienia w podróżowaniu, za-
kazy organizowania spotkań, wpłynęły 
negatywnie na jakość życia młodych lu-
dzi, zwiększyły poczucie wyobcowania 
i niezrozumienia przez środowisko, w 
jakim się znaleźli. 

Problem ten dotyczy w takim samym 
stopniu dzieci, o których mówi się, że 
pochodzą z patologicznych rodzin, jak 
i z tak zwanych „dobrych domów”. 
Najbardziej narażeni są młodzi ludzie 
pomiędzy 14 a 20 rokiem życia, kiedy 
przechodzą jeden z trudniejszych, bo 
etap rozwoju emocjonalnego. 

Używki sprawiają, że inaczej odbieramy 
rzeczywistość i pomimo że w większo-
ści percepcja zostaje zaburzona, co mo-
że prowadzić do niebezpiecznych czy 
agresywnych zachowań, pewien procent 
młodych nie przestanie ich brać. Czasem 
jest to sposób na relaks, a czasem uciecz-
ka przed agresją, alkoholizmem najbliż-
szych, biedą – przed szarą rzeczywistością. 

Ilona Klocek

studentka EWSPA LONDYN 
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Wakacyjne SOS! 
- ukąszenia, użądlenia
Wakacje to czas relaksu, słońca i beztroski, lodów, gofrów z bitą śmietaną, posił-
ków w barach. Wakacje to również czas zatruć pokarmowych, poparzeń (nie tylko 
słonecznych) ukąszeń owadów, biegunek, eksperymentów z narkotykami i prób 
samobójczych. 

Czy wiesz, jak się zachować, gdy kogoś 
na campingu porazi prąd? Co zrobić, gdy 
ktoś przedawkuje leki? Czy umiesz po-
móc osobie, która zatruła się Salmonellą? 
Wiesz, na czym polega pierwsza pomoc 
przy poparzeniach lub gdy dziecko przez 
przypadek wypije środek do czyszczenia 
rur? Jak zachowuje się dziecko po zażyciu 
heroiny? 

Lato. Pełnia barw, smaków, kolorów oraz 
owadów błonkoskrzydłych – os i pszczół. 
To właśnie w tym okresie notuje się naj-
większą ilość użądleń i niepożądanych re-
akcji. Użądlenie osy lub pszczoły zazwy-
czaj nie grozi utratą życia. Dla większości 
z nas oznacza bolesne ukłucie. Zdrowy 
dorosły człowiek może umrzeć po ata-
ku roju i użądleniu 100-200 pszczół. W 
przypadku dziecka – około 50. 

Przyczyną zgonu jest toksyna zawarta w 
żądle. Bywają jednak przypadki, kiedy 
wystarczy tylko jeden owad, a śmierć 
spowodowana jest wówczas reakcją 
alergiczną. Pszczoły wywołują z reguły 
poważniejsze reakcje organizmu, niż osy. 
Groźne dla życia są: użądlenia w okoli-
cach jamy ustnej, szyi i gardła (ryzyko 
uduszenia w wyniku zamknięcia dróg 

oddechowych przez narastający obrzęk 
alergiczny) oraz połknięcia owada. 

Czym jest właściwie reakcja alergiczna? 
Alergia jest powszechnie nazywana uczu-
leniem bądź nadwrażliwością. Reakcja 
alergiczna to odpowiedź układu odpor-
nościowego na kontakt z alergenem, w 
tym przypadku z jadem owadów. Dla 
większości ludzi użądlenie nie jest śmier-
telne. Po użądleniu należy usunąć żądło 
(najlepiej do 30 sekund od zdarzenia). 
Można użyć do tego specjalnego urzą-
dzenia (dostępnego w aptekach), które 
zasysa żądło, bądź też żądło podważyć. 

Niezalecane jest usuwanie żądła poprzez 
chwytanie go palcami, ponieważ może to 
spowodować wyciśnięcie do organizmu 
pozostającej w woreczku jadowym porcji 
jadu. Przy użądleniu przez osę żądło nie 
pozostaje w  skórze (wyjątek: gdy do-
chodzi do jego złamania, np. w trakcie 
strącania owada z powierzchni skóry). Po 
użądleniu u osób nieuczulonych pojawia 
się zazwyczaj bolesne zaczerwienienie i 
niewielki obrzęk. Jeśli średnica obrzęku 
jest mniejsza niż 10 cm i utrzymuje się 
krócej niż 24 godziny, nazywamy to reak-
cją fizjologiczną (normalną) organizmu. 

W celu złagodzenia 
dolegliwości obrzęku 
możemy: 
➣	zrobić zimne okłady np. z  sody 

oczyszczonej (łyżeczkę sody rozpusz-
czamy w ½ szklance wody) 

➣	posmarować go żelem lub spryskać 
łagodzącym sprayem (środki do ku-
pienia w aptece bez recepty) 

➣	na miejsce użądlenia przyłożyć okład 
z lodu (niska temperatura powoduje 
obkurczenie się naczyń skóry, chro-
niąc tym samym przed przedostawa-
niem się składników jadu z krwią do 
całego organizmu). 

Po dwóch-trzech dniach zmiana znika. 
Przy dużych odczynach można przy-
jąć lek antyhistaminowy dostępny bez 
recepty (np. Allertec, Claritine, Zyrtec 
UCB, Cetirizine). Jeśli domowe sposo-
by nie pomagają, należy zgłosić się do 
lekarza rodzinnego, który wypisze receptę 
na maść sterydową. Przy użądleniu w po-
wieki i sporym obrzęku warto skorzystać 
z wizyty u okulisty. 

Wyróżniamy kilka 
stopni reakcji 
ogólnoustrojowych po 
użądleniu przez owady 
(wg L.H. Müellera) 
➣	Stopień I  – uogólniona pokrzyw-

ka czasami z bąblami bez płynu, 
świąd skóry, osłabienie lub niepokój 
(łagodne objawy). 
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➣	Stopień II – jakikolwiek z wyżej wy-
mienionych objawów i co najmniej 
2 z następujących: obrzęk naczynio-
ruchowy (obrzęk głębszych warstw 
skóry, który najczęściej występuje w 
okolicach powiek, ust, twarzy, uszu) 
uczucie ucisku w klatce piersiowej, 
nudności, wymioty, biegunka, ból 
brzucha (kolkowy), zawroty głowy. 

➣	Stopień III – jakikolwiek z  wyżej 
wymienionych objawów i  co naj-
mniej 2 z następujących: duszność, 
świszczący wydłużony wydech, stridor 
(świst wdechowy), zaburzenia mowy, 
trudności w połykaniu, chrypka, osła-
bienie, splątanie, lęk przed śmiercią. 

➣	Stopień IV – jakikolwiek z wyżej wy-
mienionych objawów i co najmniej 
2 z następujących: spadek ciśnienia 
tętniczego krwi, zapaść (tzn. brak 
tętna na obwodowych naczyniach 
tętniczych), utrata przytomności, 
nietrzymanie moczu i stolca, sinica. 

W pełni rozwinięte objawy ze strony 
układu krążenia nazywa się wstrząsem 
anafi laktycznym czyli stanem zagrażają-
cym życiu, który wymaga natychmia-
stowego działania. U dzieci oraz osób 
młodych, uczulonych na jad owadów, 
zgon jest najczęściej wynikiem niewydol-
ności układu oddechowego, u dorosłych 
– niewydolności układu krążenia. 

Osoby, u których wystąpiła reakcja ogól-
na po użądleniu, po pierwszym zdarze-
niu lekarz powinien przepisać leki do 
natychmiastowego zażycia w przypadku 
kolejnego użądlenia. W skład tych leków 
wchodzi preparat przeciwhistaminowy 
i steryd w tabletkach do podania doust-
nego, a w przypadku, gdy miała miejsce 
ciężka reakcja ogólna (wstrząs anafi lak-
tyczny) – także adrenalinę w ampułko-
-strzykawce. 

Chorzy na astmę oskrzelową muszą 
dodatkowo posiadać inhalator z lekiem 
rozszerzającym oskrzela i nosić go ze 
sobą w porze aktywności owadów. Na 

polskim rynku dostępne są ampułko-
-strzykawki z  adrenaliną np. Fastjekt, 
Anapen i Epipen. Na belgijskim dodat-
kowo (oprócz Epipen) znajdziemy Jext. 
Wszystkie ampułko-strzykawki są na 
receptę i gotowe do natychmiastowego 
użycia. Koszt jednej to około 44 €. Lek 
podaje się domięśniowo w boczną po-
wierzchnię uda. Adrenalina w przypadku 
wstrząsu anafi laktycznego jest lekiem ra-
tującym życie! 

Pomoc przy wstrząsie anafi laktycznym 
(silnej reakcji alergicznej)  musi być 
natychmiastowa. Niezwłocznie trzeba 
wezwać pogotowie 112 i ułożyć osobę 
poszkodowaną z uniesionymi nogami. 
Jeśli owad użądlił osobę w kończynę, 
nad miejscem użądlenia można założyć 
opaskę uciskową (np. pasek od spodni, 
sznurówka, kabel od telefonu), a kończy-
nę unieść powyżej poziomu serca. Jeśli 
osoba poszkodowana straci przytomność 
przed przybyciem lekarza, kontrolujemy 
jej oddech i tętno, a w razie konieczności 
rozpoczynamy reanimację (30 uciśnięć / 
2 wdechy). 

Objawy wstrząsu anafi laktycznego to: 
osłabienie, spadek ciśnienia krwi (zabu-
rzona praca serca), zawroty głowy, wy-
mioty, obrzęk twarzy i szyi, świąd całego 
ciała, bladość, mogą pojawić się trudno-
ści z oddychaniem, drgawki, oraz może 
dojść do utraty przytomności. Objawy 
mogą pojawić się już po kilku sekundach 
od użądlenia. 

Kiedy rośnie temperatura i wilgotność 
powietrza, owady stają się nieco bardziej 
agresywne. Rzadko jednak atakują bez 
powodu. Często nieświadomie sami je 
wabimy. 

W celu zmniejszenia 
ryzyka zaleca 
się przestrzegać 
następujących zasad: 
• unikać nadmiernego perfumowania 

się (zapachy przyciągają owady) 
• sprawdzać za każdym razem, czy w 

naczyniu, z którego pijesz, nie znaj-
duje się owad 

• chodzić po trawie w obuwiu 
• nakładać ubrania w stonowanych 

kolorach (jaskrawe kolory to wabik 
owadów) 

• pić napoje przez słomkę, stosować 
nakrycia do kubków 

• jedzenie i napoje przechowywać w 
zamkniętych pojemnikach

 • stosować produkty odstraszające owa-
dy: ocet (spryskaj nim powierzchnię 
stołu lub koc na którym urządzasz 
piknik), bazylia, mięta, lawenda, ty-
mianek, majeranek, eukaliptus (do-
niczki z roślinami ustaw w bliskim 
otoczeniu), w cytrynę wbij goździki i 
połóż na talerzu, możesz także w po-
dobny sposób wykorzystać czosnek, 
aromat palonej kawy (w małym na-
czynku podpal kilka ziaren kawy)

• gdy krąży nad tobą owad, nie wy-
konuj gwałtownych ruchów, tylko 
spokojnie się oddal. 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa

AZ Rivierenland Rumst 
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Kilka faktów o naszym mózgu 
Podobnie jak widzimy maleńką liczbę gwiazd w kosmosie, w świadomy sposób 
odczuwamy minimalną część funkcjonowania mózgu. Spośród tak wielkiej licz-
by połączeń między neuronami zaledwie 4 miliony wychodzi lub wchodzi poza 
obręb mózgu. Oznacza to, że ludzki mózg komunikuje się sam ze sobą. 
Głównym zadaniem mó-
zgu jest uczenie się. Natura 
wyposażyła go w to, co 
niezbędne – układ nagro-
dy (motywacji), gotowe 
do działania połączenia sy-
naptyczne czy neuroprzekaź-
niki. Obserwując niemowlę 
możemy się zdziwić, z jaką 
cierpliwością pokonuje ono 
kolejne trudności czy do-
skonali swoją sprawność 
ruchową, uczy się chwytać, 
chodzić, mówić, samodziel-
nie myć, jeść czy ubierać 
się. Ten proces uczenia ma 
swój początek już w okresie płodowym. 
Dziecko rzeźbi swój mózg, poruszając się 
w łonie matki. 

To, że dziecko się uczy, próbuje, stawia 
sobie cele i cierpliwie do nich dąży, z 
czegoś wynika. Nikt mu nie każe tego 
robić. Mózg jest swoim najlepszym na-
uczycielem, nie należy mu w tym prze-
szkadzać, można go w tym wspierać. 
Wbudowany układ motywacji sprawia, 
że w momencie osiągnięcia sukcesu, w 
mózgu uwalnia się dopamina, która jest 
hormonem szczęścia. 

Motywacja, radość życia i gotowość 
do podejmowania wysiłku powstają w 
mózgu dzięki neuroprzekaźnikom. To 
one sprawiają, że człowiek ma ochotę się 
uczyć, rozwijać i podejmować wyzwania. 
Ich działanie wpływa również na umie-
jętność samokontroli, hamowania agresji 
i dokonywania wyborów. 

Wygląda na to, że języki obce odgrywa-
ją ważną rolę w utrzymaniu młodości 

mózgu. Uczenie się języków obcych oraz 
posługiwanie się nimi może skutkować 
wyższą inteligencją, lepszą pamięcią i 
koncentracją. Uczenie się i używanie 
drugiego (oraz kolejnego) języka działa 
na mózg jak dobrze dobrany trening fi-
zyczny na ciało. Każdy język to niezwykle 
złożony kod. Uczenie się go, a potem 
korzystanie z niego w celu przekazywania 
komunikatów to dla mózgu niebagatelna 
gimnastyka. 

Mózg to bardzo wymagający narząd, po-
trzebujący do swojego funkcjonowania 
prawie 20% z całej puli tlenu i energii. 
Jest to dość zaskakujący fakt, wiedząc, że 
waży ok. 1,5 kg, czyli stanowi niewielki 
procent masy ciała dorosłego człowieka. 
Kontroluje wiele procesów życiowych – 
oddychanie, trawienie, czynności serca, 
ciśnienie krwi czy temperaturę ciała. 
Rozwija się aż do 25 roku życia. W peł-
ni ukształtowany składa się z około 100 
miliardów komórek nerwowych, które 
stykając się wzajemnie ze sobą tworzą sieć 
ponad 100 bilionów połączeń. 

Do sprawnego funkcjonowania 
mózgu potrzebna jest glukoza 
(cukier prosty), która zapewnia 
prawidłowe działanie mózgu tyl-
ko wówczas, kiedy dostarczana 
jest wraz z krwią we właściwym 
stężeniu. Mózg nie lubi zarówno 
hipo-, jak i hiperglikemii. Przy 
spadku poziomu glukozy we 
krwi, czyli w stanie określanym 
mianem hipoglikemii pojawiają 
się dokuczliwe objawy, które sy-
gnalizują nam konieczność po-
szukiwania i spożycia pokarmu. 
Jest to uporczywy i bardzo inten-
sywny głód, ale także drżenie rąk, 

kołatanie serca, dezorientacja, drażliwość, 
bladość powłok skórnych i nadmierna 
potliwość. 

W przypadku hiperglikemii, czyli w sta-
nie, w którym do mózgu wraz z krwią 
dociera zbyt dużo glukozy, pojawia się 
częstomocz, nadmierne pragnienie i 
suchość w ustach, nudności i wymioty, 
bóle głowy, trudności z koncentracją i 
niewyraźne widzenie. 

Poza nieprawidłowym stężeniem gluko-
zy we krwi mózg nie lubi dużej ilości 
cholesterolu. Mimo że sam składa się 
w 60% z tłuszczu, zbyt wysoki poziom 
cholesterolu stanowi przyczynę tworze-
nia blaszek miażdżycowych w tętnicach 
doprowadzających krew do mózgu, przez 
co staje się on organem niedokrwionym 
i niedotlenionym. Objawy, które mogą 
świadczyć o niedotlenieniu tego istotne-
go w zawiadywaniu całym organizmem 
narządu, to zaburzenia pamięci, zawroty 
i bóle głowy, przejściowe problemy z wi-
dzeniem, zaburzenia mowy, niedowłady, 
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omdlenia oraz w najgorszym przypadku 
udar, czyli całkowite niedokrwienie i ob-
umarcie fragmentu mózgu. 

Dla naszego mózgu bardzo ważna jest 
aktywność fi zyczna. Wpływa korzystnie 
na pamięć czy zdolność jasnego myśle-
nia. Eksperci podkreślają, że istotne jest 
jego trenowanie. Jednym ze skutecznych 
sposobów jest chociażby nauka. Innym 
sposobem na trening mózgu może być 
robienie nowych rzeczy, takich do któ-
rych nie jesteśmy przyzwyczajeni. 

Można nauczyć się też żonglować. 
Regularne przerzucanie trzech piłeczek 
zmienia architekturę mózgu, wpły-
wając na usprawnienie komunikacji 
między różnymi jego rejonami. Dzięki 
temu wszystkie nasze intelektualne 
aktywności mają szansę przyspieszyć. 
Powstrzymujemy również w ten sposób 
proces kurczenia się naszego mózgu. 

Warto stosować odpowiednio zbilan-
sowaną dietę, która jest 

bogata w warzywa, owoce czy ryby. 
Rekomenduje się także wykorzystywać 
oliwę z oliwek podczas przygotowania 
posiłków. 

Mózg nie lubi nudy. Nawet w trakcie 
snu przetwarza to, co nas spotkało i 
generuje obrazy przedstawiające niejed-
nokrotnie fantastyczne otoczenie, niena-
turalną przyrodę lub niespotykany obraz 
świata. Dlatego doskonałą rozrywką dla 
mózgu są spotkania i gry towarzyskie. 
Spotykanie i spędzanie czasu z innymi 
jest warunkiem utrzymania sprawności 
umysłowej i emocjonalnej. Nawiązywane 
relacje pobudzają mózg do pracy, popra-
wiają nastrój, a nawet wyostrzają zmysły. 

Dla dobra mózgu, podczas zwiększonej 
aktywności fi zycznej ale także w trakcie 
codziennego funkcjonowania, konieczna 
jest właściwa podaż wody. Stanowi ona 
aż 75% jego objętości, a jej utrata na 
poziomie zaledwie 2% może prowadzić 
nawet do 10% spadku poziomu koncen-
tracji, ale także niepotrzebnej irytacji, nie-

pokoju i zmęczenia. Dobrym nawykiem 
jest spożywanie wody zmineralizowanej 
lub uzupełnionej w elektrolity. 

Na sam koniec warto wspomnieć, że 
wiedza na temat tego tajemniczego orga-
nu nie została jeszcze do końca opisana. 
Możemy być pewni, że wraz z rozwojem 
nauki i metod badawczych czekają nas 
jeszcze kolejne ciekawe odkrycia. 

Barbara Giza-Parcz 
Instytut Języka i Kultury Polskiej 

w Gandawie
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Książka na dziś 
Sagi rodzinne, które warto przeczytać 

Każda rodzina ma swoją własną historię. 
Sagi rodzinne to kroniki pokoleń, opo-
wieści jednej lub kilku powiązanych ze 
sobą rodzin sięgające wstecz do bliższych 
i dalszych przodków. Ukazują miejsca 
obecne i te już nieistniejące, wzloty, 
upadki i codzienne zmagania. A wszyst-
ko to na tle historii. 

Bohaterkami polecanych przeze mnie 
opowieści są przede wszystkim kobiety – 
silne i niezłomne, które tak wiele potrafią 
znieść i udźwignąć. Doświadczone przez 
życie muszą zmierzyć się z przeciwno-
ściami losu i własnymi słabościami. Ich 
historia przedstawiona jest na tle praw-
dziwych wydarzeń, rozgrywających się w 
okresie pierwszej wojny światowej, prze-
mian międzywojennych, drugiej wojny, 
aż do czasów współczesnych. 

W tym numerze polecam sagę autorstwa 
Charlotte Link, składającą się z trzech 
części: Czas burz, Dziki łubin oraz 
Niespokojne niebo. 

Charlotte Link, ur. w 1963 roku we 
Frankfurcie nad Menem, obecnie 
mieszka z rodziną w Wiesbaden. Jest 
wszechstronnie utalentowaną pisarką, 

tworzy literaturę młodzieżową, obycza-
jową, romanse, powieści historyczne, 
psychologiczno-obyczajowe, kryminały, 
sensację i thrillery. Należy do grona naj-
poczytniejszych niemieckich autorów. 
Wydała ponad dwadzieścia książek sprze-
danych w nakładzie ponad 30 milionów 
egzemplarzy. Na podstawie kilku z nich 
nakręcono seriale telewizyjne. 

W „Czasie burz” na pierwszy plan 
wysuwa się postać osiemnastolet-
niej Felicji, głównej bohaterki tej po-
wieści, wiodącej wygodne życie w 
należącym do jej rodziny pięknym 
dworku w Prusach Wschodnich.  
Nie jest to postać, którą od razu darzy 
się sympatią. Felicja jest odważna, ale też 
krnąbrna, na pierwszym miejscu stawia 
siebie i swoje potrzeby, lubi blichtr i 
wygodę. 

Jednak wydarzenia, których stała się 
uczestnikiem, pokazują, że potrafi od-
naleźć w sobie siłę nawet w najbardziej 
dramatycznych sytuacjach. Stanie przed 
koniecznością podjęcia decyzji, które wy-
musi na niej wojna. Jej wybory nie za-
wsze będą do końca przemyślane. Zrani 
tych, którym leży na sercu jej dobro. 

Felicja od młodzieńczych lat 
jest zakochana w Maksymie 
Marakowie, nie widzi poza 
nim świata. Jednak ten od-
rzuca jej względy. Wybiera so-
cjalistyczne ideały i opuszcza 
Prusy by walczyć w ogarniętej 
rewolucją Rosji. Znika z życia 
Felicji, co odciśnie się na całym 
życiu kobiety. 

Kolejny mężczyzna, który po-
jawi się w jej życiu to Alex. 
Bardzo szybko przekonuje ją 

do siebie i się oświadcza. Niestety i ten 
związek nie ma racji bytu. Mężczyzna 
zdaje sobie sprawę, że Felicja go nie 
kocha i szybko się poddaje. Wyjeżdża. 
Felicja postanawia radzić sobie sama, 
skupić się na sobie i swoich bliskich, za 
których czuje się odpowiedzialna. Staje 
się niezależną bizneswoman, która często 
zbyt wysoko podnosi poprzeczkę i zalicza 
bolesne upadki. Swoją siłę czerpie z zie-
mi, biznesu i rodziny. Chce, by kobiety 
z rodziny Dombergów kontynuowały jej 
dzieło, żeby miały swoją oazę, bezpieczne 
miejsce na ziemi. 

Niemcy, Rosja, Polska. Akcja sagi rozpo-
czyna się w niespokojnym 1914 roku, 
toczy się w czasie I i II wojny światowej, 
aż do lat 90-tych ubiegłego stulecia, do 
przemian, które doprowadziły do po-
nownego zjednoczenia się Niemiec. W 
każdej z części sagi nie brakuje emocji i 
wzruszeń, dramatów i szczęśliwych za-
kończeń. Autorka prowadzi nas przez ca-
łe życie niektórych bohaterów, prezentuje 
losy kolejnych pokoleń tej rodziny. 

Polecam, 

Agnieszka Buniowska






