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Przegląd prasy belgijskiej
Mniej samochodów służbo- Według „Politico” około 1,4 mln za- wszczęły wobec nich dochodzenia i
wych
nieczyszczających powietrze diesli niewykluczone, że po przeprowadzeBelgijskie władze chcą ograniczyć
liczbę samochodów służbowych na
drogach w kraju. Plany rządu mają być neutralne finansowo zarówno dla pracowników, którzy teraz
szczodrze są obdarowywani przez
pracodawców samochodami służbowymi, jak również dla firm.

Źródło: www.dreamstime.com

Propozycja przewiduje, że pracownicy, którzy mają samochód służbowy od co najmniej trzech lat,
dostaną roczny „budżet na mobilność”. Będą go mogli spożytkować
na różne formy dojazdów, przesiąść
się do samochodu elektrycznego
lub z niską emisją, albo stwierdzić,
że wolą te pieniądze wydać na inny
cel i dojeżdżać do pracy transportem
publicznym lub rowerem.
W Belgii samochody służbowe są
niemalże powszechne zwłaszcza w
dużych firmach. System podatkowy jest tak skonstruowany, że pracodawcy po prostu bardziej opłaca
się kupić i utrzymywać samochód
dla swojego pracownika niż dać mu
te pieniądze w formie podwyżki do
pensji. W efekcie nie brak korporacji, gdzie samochody służbowe mają wszyscy pracownicy – od recepcjonistki, poprzez sekretarki, aż do
prezesa.
Jednocześnie Belgia ma problem
z jakością powietrza właśnie m.in.
przez dziesiątki tysięcy samochodów, napędzanych silnikami Diesla,
które codziennie wypełniają ulice
miast. Komisja Europejska prowadzi
postępowanie o naruszenie prawa
unijnego przeciwko Belgii w związku z przekroczeniami dotyczącymi
jakości powietrza w kraju. Według
Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie może przyczyniać
się do chorób serca, udaru mózgu,
chorób płuc lub problemów układu
oddechowego u dzieci.

jeździ po drogach Belgii. To około niu postępowań zostanie im odebracztery razy więcej niż w podobnie za- ny status uchodźcy.
ludnionych krajach UE takich jak
Portugalia czy Czechy.
– Oferujemy ochronę międzynarodową osobom, które nie mogą powróNowa zachęta ma odpowiadać kosz- cić do swoich krajów pochodzenia.
towi, jaki firma ponosi za utrzymy- Daje im to pewne uprawnienia, ale
wanie pojazdu służbowego. W bel- także podlegają oni pewnym warungijskich warunkach to kilkaset euro kom. Jednym z nich jest to, że nie
miesięcznie, biorąc pod uwagę kosz- wracają. Każdy, kto dobrowolnie
ty leasingu, amortyzacji, serwisów, wyjeżdża na urlop, pokazuje, że nie
ubezpieczenia itp. Pracownicy mie- obawia się już prześladowań. W przeliby za to płacić za bilety miesięcz- ciwnym razie nie wróciłby, prawda?
ne, koszty taksówek, czy przejazdów – zapytał Francken.
współdzielonych. To, co im zostanie,
polsatnews.pl
byłoby ich zyskiem, który byłby opodatkowany.
interia.pl

Wakacyjne wycieczki
uchodźców

„W Belgii rośnie liczba uchodźców,
którzy na wakacje wyjeżdżają do krajów, z których uciekli” – poinformował dziennik „Het Laatste Nieuws”.
Zdaniem belgijskiego sekretarza
stanu ds. azylu i migracji Theo
Franckena jest to koronny dowód
na to, że „osoby te nie obawiają się
prześladowań”.

Źródło: www.nieuwsblad.be

Wkrótce „strefy ultra-niskiej
emisji” we Flandrii

Źródło: www.sensiseeds.com

Z danych opublikowanych przez
gazetę wynika, że w pierwszym półroczu 2018 roku aż 115 osób, które przybyły do Belgii i uzyskały tu
status uchodźcy, odwiedziło swoje
ojczyste kraje, z których uciekło
do Europy. W ocenie Franckena
jest to poważny problem, ponieważ
„uchodźcy, którzy powracają z własnej woli, faktycznie wskazują, że nie
czują się już zagrożeni w kraju, z którego uciekli”.
Zdecydowana większość spośród
115 uchodźców, o których mowa,
przybyła do Belgii z Iraku, Syrii i
Afganistanu argumentując, że uciekli stamtąd z powodu zagrożenia
zdrowia i życia. Belgijskie służby

Aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza, miasta flamandzkie
będą mogły wkrótce wprowadzić
tak zwane ‘ultralage-emissiezones’
(strefy ultra-niskiej emisji). Do tych
stref wjazd będzie zabroniony dla
wszystkich pojazdów benzynowych i
diesla – zadecydował rząd flamandzki. Strefy mają powstać w najgęściej
zaludnionych obszarach, takich jak
miasta i gminy. Strefy takie będą
dostępne jedynie dla „pojazdów o
zerowej emisji” (elektrycznych, hybrydowych i wodorowych). Dla benzyniaków, diesli i aut na gaz – nie.
Niezależnie od tego, czy będą to auta
nowe czy stare, po prostu nie będą
mogły wjeżdżać.
gva.be

Pasażerowie autobusów i pociągów do kontroli

Belgia rozszerza kontrole i będzie
sprawdzać także dane pasażerów
międzynarodowych autobusów
i pociągów. Obecnie tylko linie
lotnicze przekazują belgijskiemu
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
informacje z danymi pasażerów.
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Chodzi o skuteczniejszą walkę z
przestępczością zorganizowaną i
terroryzmem. Od zamachu terrorystycznego w Brukseli, w marcu
2016 roku, służby bezpieczeństwa
mają dostęp do numerów paszportów i kart kredytowych pasażerów
podróżujących samolotami. Teraz
rusza pilotażowy projekt wymiany
informacji o danych także pasażerów międzynarodowych pociągów i
autobusów. Na współpracę już zgodziły się dwie firmy – Eurostar, która jeździ pociągami między Belgią a
Francją i Wielką Brytanią i autobusowy przewoźnik Flixbus.

wrzesień 2018

terytorium innego kraju. Teraz powyższy problem prawny został nareszcie rozwiązany.
radio2.be

Wcześniej otwarte, później
zamknięte.

Prawdopodobnie już w przyszłym roku wejdą w życie nowe zasady dotowania opieki nad dziećmi, aby żłobki
mogły poszerzyć godziny otwarcia.
Łatwiejsze ma stać się również organizowanie pilnej opieki nad dziećmi.

Źródło: www.dreamstime.com

Szef belgijskiego MSW Jan Jambon
powiedział, że dane pasażerów będą
porównywane z czarną listą przestępców i terrorystów, którą stworzyły władze w Brukseli.
Źródło: www.rerekumkum.com
Szef MSW przyznał, że wymiana
informacji jest łatwiejsza z liniami
lotniczymi niż z firmami transportu
naziemnego, bo bilet na autobus lub
pociąg można kupić nawet krótko
przed odjazdem. Ale zapewnił, że
rozszerzone kontrole nie powinny
powodować utrudnień dla podróżujących. Będą one wprowadzane
stopniowo, w porozumieniu z przewoźnikami.
rp.pl

rodzice nie mogą umieszczać zdjęć
i filmów ze szkolnej imprezy na
Facebooku, jeśli nie są pewni, czy
rodzice wszystkich dzieci widniejących na zdjęciach lub filmie wyrazili
na to zgodę.
vrt.be, gva.be

Nie jest łatwo znaleźć opiekę nad
dzieckiem w chwilach, kiedy jej się
najbardziej potrzebuje. Opieka poza
stałymi godzinami jest często bardzo
droga, ponieważ żłobki w takich
sytuacjach nie otrzymują dotacji.
Dlatego rząd flamandzki rozszerza
fundusze na elastyczną opiekę nad
dziećmi. W sumie przekaże na ten
cel 2 miliony 776 tysięcy euro.
1,640 mln euro trafi do opieki nad
dzieckiem rano i wieczorem po
normalnych godzinach otwarcia, w
święta i weekendy. Dotyczyć będzie
subsydiowanych żłobków, gdzie płaci się w zależności od dochodów.
Stawki pozostaną bez zmian, rodzice
nie będą dodatkowo płacić.

1,136 mln pójdzie na stworzenie 100
dziecięcych punktów alarmowych
Policyjne patrole mogą prze- we Flandrii i Brukseli, 1 milion euro
kraczać granicę
na rozwinięcie i udoskonalenie syBelgijscy, holenderscy i luksembur- stemu elastycznej opieki nad dziećscy ministrowie spraw wewnętrz- mi w gminach.
nych i sprawiedliwości podpisali
vrt.be
traktat, dotyczący walki z graniczną
przestępczością, na mocy którego Wizerunek dziecka w szkole
policja będzie miała więcej moż- jest chroniony
liwości działania poza granicami Każdy, kto ma dziecko we flamandzswojego kraju, jak również uzyska kiej szkole, od nowego roku szkolnebezpośredni dostęp do policyjnych go powinien zachować szczególną
baz danych.
czujność podczas fotografowania
i filmowania swojej pociechy. W
Odtąd belgijskie patrole policyjne regulamin szkół wpisane zostały
mogą kontynuować pościg na tery- nowe zasady ochrony danych osotorium Holandii lub Luksemburga, bowych. Od września rodzice będą
policja holenderska na terytorium musieli wydać zgodę na fotografoBelgii itd. Do tej pory było to moż- wanie i filmowanie swoich dzieci i
liwe tylko wtedy, gdy na przykład rozpowszechnianie ich wizerunku
w belgijskim pojeździe policyjnym w szkole. Chodzi także o fotografie,
był również holenderski policjant. które prasa może wykorzystać w
Przestępca bez problemu przekra- artykule, na przykład o rozpoczęciu
czał granicę, podczas gdy oficjalnie roku szkolnego w danej placówce.
policji nie wolno było go ścigać na Ale może to również oznaczać, że

Przestępczość wciąż spada

Ubiegłoroczne statystyki pokazały spadek o 3,2%, co stanowi tylko
potwierdzenie obserwowanego od
dłuższego czasu trendu. Zgodnie z
danymi z ubiegłego roku przestępczość w Belgii jest na najniższym poziomie od roku 2000. Dla porównania, 10 lat temu w kraju odnotowano
milion przestępstw, zaś w minionym
roku – „jedynie” 860 tys.
Sarah Frederick z policji federalnej
mówi, że jest kilka możliwości wyjaśnienia tego spadku. Po pierwsze,
Belgia nie jest jedynym krajem,
w którym odnotowano pozytywne
zmiany, ogólnie bowiem można
mówić o „międzynarodowym spadku przestępczości”.
Po drugie, „w miejscach publicznych
jest więcej kamer monitorujących,
dysponujemy lepszą technologią w
celu zapobiegania przestępstwom,
wzrosła czujność, zarówno wśród
policji, jak i cywilów, więc po prostu
trudniej jest popełnić przestępstwo.
Poza tym częściej organizujemy
nasze życie on-line, młodzi ludzie
rzadziej wychodzą z domu, a częściej używają mediów społecznościowych. To możliwe wyjaśnienia tej
sytuacji” – dodaje Sarah Frederick.
Podczas gdy spadła liczba prawie
wszystkich rodzajów wykroczeń,
takich jak np. włamania, wzrosła
liczba przestępstw popełnionych on-line – w skali roku o 6%. Frederick
uważa, że do walki z tego rodzaju
przestępczością należy zatrudnić
więcej osób.
Minister spraw wewnętrznych Jan
Jambon z zadowoleniem poinformował o najnowszych danych,
przekazując jednocześnie, że wciąż
dużo jest do zrobienia, zwłaszcza w
dziedzinie przestępczości komputerowej.
niedziela.be
Opracowała: Karolina Morawska
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Wywiad z Ambasadorem RP
w Królestwie Belgii, Arturem
Orzechowskim
Jak trafił Pan do służby dyplomatycznej?

Jak wygląda obejmowanie urzędu ambasadora?
Przypuszczam, że
cały proces rozpoczyna się wcześniej,
jeszcze w Polsce, a
w nowym miejscu
obowiązują określone zasady.

W 1992 roku rozpocząłem naukę w podyplomowej Krajowej Szkole
Administracji Publicznej,
wcześniej skończyłem
filologię romańską w
Lublinie. Po zakończeniu
KSAPu postanowiłem, że
miejscem mojej pracy będzie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Marzyłem
o tym już od czasów szkoły
podstawowej. Wtedy wydawało się to marzeniem nie
do spełnienia, jednak w
wyniku zmian, jakie nastąpiły w Polsce w 1989 roku
to, co kiedyś istniało tylko
w sferze marzeń, stało się
osiągalne. I poprzez moje studia filologii romańskiej, poprzez KSAP udało
mi się w 1994 roku dostać
do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, z czego się
bardzo cieszę.

Cała procedura zaczyna
się już co najmniej na
pół roku przed przyjazdem na placówkę. Jak
już wspomniałem jest to
propozycja, którą otrzymuje się od Ministra
Spraw Zagranicznych.
Jeśli spotyka się ona z
pozytywnym przyjęciem
ze strony kandydata, rusza machina wewnętrzna
i zewnętrzna.

Czy zechciałby Pan pokrótce wróciłem do źródeł – czyli do deparopowiedzieć o swojej karierze tamentu, który zajmował się kwestiaw służbie dyplomatycznej?
mi europejskimi i unijnymi. Przez
Zacząłem w 1994 roku w europejskiej
sekcji ministerstwa. Zajmowałem
się takimi państwami jak Bułgaria,
Rumunia i trwało to blisko 3 lata.
W 1997 roku objąłem stanowisko
konsula w polskim konsulacie w
Montrealu w Kanadzie, gdzie spędziłem 4 lata. Potem wróciłem do
Warszawy do MSZ i zacząłem pracę
w Departamencie Amerykańskim,
zajmując się kwestiami USA i
Kanady. Naturalną konsekwencją
tego co robiłem przez 3 lata (20012004), był wyjazd do Waszyngtonu,
stolicy Stanów Zjednoczonych,
gdzie zostałem szefem Wydziału
Politycznego w Ambasadzie. To był
czas George’a Bush’a juniora, bardzo
ciekawy okres z punktu widzenia
polityki amerykańskiej i stosunków
polsko-amerykańskich.

W 2007 roku zostałem zastępcą ambasadora przy NATO w Brukseli i to
był czas, który dał mi szansę poznania Belgii. Po powrocie do Warszawy
byłem dyrektorem Departamentu
Ameryki, a później tak naprawdę

ostatnie trzy lata, przed wyjazdem
na placówkę do Brukseli, byłem dyrektorem tego departamentu (wcześniej zastępcą dyrektora, jeszcze
wcześniej naczelnikiem wydziału).
Przeszedłem zatem wszystkie szczeble od najniższego, aż do dyrektora
departamentu tej części Europy i
w sierpniu 2016 roku wróciłem do
Belgii jako ambasador.

Czy mógł Pan wybrać miejsce, gdzie chciał pan pojechać, czy była to odgórna
decyzja, którą trzeba było
zaakceptować?

To jest bardziej wskazanie szefa
dyplomacji MSZ, który zwykle decyduje o tym, kto i gdzie pojedzie.
Natomiast biorąc pod uwagę to, co
robiłem przez ostatnie lata, zanim
wyjechałem do Brukseli, to kierunek
europejski wydawał się jak najbardziej naturalny. Kiedy otrzymałem
od ministra Waszczykowskiego
propozycję objęcia stanowiska ambasadora RP w Królestwie Belgii, nie
wahałem się ani przez chwilę.

Machina zewnętrzna to
wystąpienie do władz
państwa, gdzie ma się
objąć stanowisko, o
tak zwane agrément –
wstępną zgodę na objęcie stanowiska ambasadora przez daną osobę.
Natomiast machina wewnętrzna
jest to uzyskanie wstępnych akceptacji przez premiera i prezydenta.
Po otrzymaniu agrément ze strony
państwa przyjmującego następuje
kolejny etap, czyli przesłuchanie
w Komisji Spraw Zagranicznych
Sejmu RP, który podejmuje decyzję
w formie głosowania, czy powyższa
kandydatura jest do zaakceptowania, czy nie.
Odrzucenie kandydatury nie jest
wiążące dla tych, którzy podejmują
decyzję o wyjeździe danej osoby na
placówkę, a przypadki, gdzie decyzje
są podejmowane wbrew woli komisji, są bardzo, bardzo rzadkie.
Po zakończeniu tej procedury jest
jeszcze spotkanie z Komisją Spraw
Zagranicznych Senatu RP, a następnie czekanie na podpis prezydenta
na nominację i na otrzymanie listów
akredytujących daną osobę w państwie, do którego została skierowana. Otrzymanie takiego listu jednocześnie odwołuje z tego stanowiska
poprzednika. Jeżeli decyzja zostaje
już podjęta, prezydent spotyka się z
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kandydatem, wręcza mu nominację, dobrą współpracę kulturalną no i
listy, i można już przygotowywać się oczywiście liczną Polonię, która przydo wyjazdu.
bywała do Belgii w różnych okresach
czasu. I właśnie Polonią, Polakami,
Oprócz tego w MSZ trwa przygoto- którzy mieszkają w Belgii, zajmujewanie, szkolenie danej osoby na sta- my się w ambasadzie, a szczególnie
nowisko w różnych departamentach w wydziale konsularnym.
i biurach. To trwa kilka miesięcy i
odbywa się równolegle z procedu- Są dwie płaszczyzny działań
rami toczącymi się w instytucjach ambasadora w danym kraju.
poza MSZ. Na końcu jest spotkanie Pierwsza – i chyba ważniejz Ministrem Spraw Zagranicznych, sza – to kwestia dwustronktóry wręcza nominację na ambasa- nych stosunków Polska –
dora. A później następuje dzień, kie- Belgia oraz reprezentowanie
dy ambasador kandydat przyjeżdża i dbałość o interesy Polski.
do państwa swojego urzędowania, Druga płaszczyzna to konskłada kopie listów powołujących takt i współpraca z belgijską
go w protokole dyplomatycznym Polonią.
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak już wspominałem, relacje dwuPo kilku tygodniach, tak jak w moim stronne pomiędzy naszymi krajami
przypadku, odbywa się spotkanie z są dobre. W ostatnich tygodniach
królem, na którym wręczam królo- Polskę odwiedził minister Reynders,
wi listy, które jednocześnie odwo- minister Czaputowicz był w Belgii
łują mojego poprzednika. I od tego z wizytą dwustronną w lutym tego
momentu – tak naprawdę oficjalnie roku. Mamy na bieżąco kontakty
jest się ambasadorem w danym pań- na szczeblu wiceministrów i dyrekstwie. Cała procedura trwa dosyć torów departamentów. Mam nadziedługo, ale warto ją przejść.
ję, że w przyszłym roku, szczególnym
dla Polski i Belgii, kiedy to będziemy
Czy jest określony czas po- świętować stulecie naszych kontakbytu ambasadora w danym tów dyplomatycznych, dojdzie do
kraju?
spotkań na najwyższym szczeblu. O
Nie ma, natomiast przyjmuje się to zabiegamy od dwóch lat, przygo4-letnie pobyty ambasadora w da- towując się do najwyższych rangą
nym państwie. Są przypadki, kiedy spotkań.
ambasador jest dłużej, są przypadki,
że krócej. Z tych dłuższych wspomnę Inna ważna rocznica, to 75 rocznica
panią premier Suchocką, która zdaje wyzwolenia Flandrii przez żołnierzy
się 10 albo 11 lat była naszym amba- generała Maczka. Chcemy te dwa
sadorem w Watykanie.
wydarzenia połączyć, pokazać, jak
mocne więzi łączą Polskę i Belgię
Na czym polega ewentualna nie tylko od 100 lat. Jeśli spojrzymy
specyfika pracy ambasado- na relacje Polaków z Belgią, to możera w Belgii w odróżnieniu my wrócić do czasów średniowiecza.
od misji np. w Chinach lub Szczególnie istotną datą w historii
w Federacji Rosyjskiej bądź obu krajów jest rok 1830, kiedy poteż w Afryce? Czy są rejony wstała Belgia, wtedy wielu Polaków
świata lub państwa dla amba- wstąpiło do armii nowego państwa
sadora „łatwiejsze” lub „trud- belgijskiego, wielu z nich osiągnęło
niejsze”?
bardzo wysokie stanowiska.
Ciężko powiedzieć, czy są trudniejsze czy łatwiejsze zadania. To jest też Znacząca liczba Polaków przybyła
kwestia tego, jakie stosunki dyploma- na początku wieku do kopalni w
tyczne Polska ma z danym krajem. Charleroi, Liege, Beringen, Genk
W przypadku niektórych państw w – to wszystko jest tutejszym dzieAfryce czy Ameryce Łacińskiej, siłą dzictwem. Relacje z Polonią są dla
rzeczy te relacje nie są aż tak bardzo nas bardzo ważne, tym zajmuje się
intensywne i dlatego zadania amba- wydział konsularny, ale również ja
sadora i dziedziny jego aktywności bardzo aktywnie się w to włączam.
są trochę inne.

7

co dzieje się w Polsce i włącza się
w inicjatywy pokazujące Polskę w
Belgii. Doskonałym przykładem
jest pierwsza edycja Polish Run –
polskiego biegu na 10 kilometrów,
który po raz pierwszy miał miejsce
w 2017 roku. Ta inicjatywa spotkała
się z ogromnym odzewem nie tylko
wśród Polaków. Uczestniczyło w
nim ponad 600 osób, z czego połowa uczestniczących to byli Polacy,
ale pozostałą część stanowili cudzoziemcy.
W tym roku chcę zorganizować taki bieg wspólnie z Domem Polski
Wschodniej i mam nadzieję, że
tym razem będzie nas nawet 1000
osób. Pokażemy naszą obecność w
Brukseli i w Belgii. I dumę z bycia
Polakami.
W 2019 roku, w 75 rocznicę wyzwolenia Flandrii przez żołnierzy generała
Maczka, chcemy zorganizować rajd
rowerowy, nie tylko dla Polaków, ale
przede wszystkim dla Flamandów,
którzy nie do końca mają świadomość tego, jak wiele zrobili żołnierze
generała Maczka we wrześniu 1944
roku, wyzwalając ponad 20 miast w
tym rejonie Belgii. Poprzez takie rajdy rowerowe chcemy pokazać szlak
gen. Maczka, przybliżyć – szczególnie młodym Belgom – historię 1944
roku, historię II wojny światowej i
bohaterskie działania polskich żołnierzy. A przy okazji pokazać trochę
Polski.

Jak postrzega Pan postawy
Polaków w Belgii?

Polacy po przyjeździe do Belgii – czy
to na krótszy, czy na dłuższy czas, na
początku wszystkie siły poświęcają
pracy i zapewnieniu rodzinie bytu.
Po kilku latach, kiedy już osiądą na
emigracji, zdobędą pewną pozycję,
budzi się u nich potrzeba działania
na rzecz Polski, Polonii i Polaków.
Takim sprawdzianem dla Polonii
był właśnie Polish Run, bieg na 10
km, który pokazał, że Polacy czekają na takie inicjatywy. Jest nas w
Belgii naprawdę dużo, codziennie
na ulicy, czy biegając w lesie, słyszę
język polski i warto, żeby ten język
był słyszalny także na dużych imprezach pokazujących liczną obecność
Polaków w Belgii.

Jak odbiera Pan Polonię bel- Czy ma Pan przestrzeń dla

W przypadku Belgii mamy cały wa- gijską? Czy jest aktywna we własnych inicjatyw, czy raczej
chlarz relacji. Są to bardzo intensyw- współpracy z Polską? Czy może Pan tylko realizować
ne relacje polityczne, dobre relacje widzi Pan jakąś różnicę w program MSZ i Prezydenta
gospodarcze, bo firmy belgijskie są postawie młodego pokolenia RP, którego – jako ambasamocno obecne w Polsce, a coraz w porównaniu ze starszymi? dor – reprezentuje Pan w
więcej firm polskich prężnie działa Belgijska Polonia jest zróżnicowana Królestwie Belgii?
na rynku belgijskim, czy ogólnie w podobnie jak w innych państwach. Wyjeżdżając na placówkę każdy
Beneluksie. Mamy również bardzo Ale też ta Polonia interesuje się tym, ambasador składa do akceptacji
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ministra swój plan działania. Jest
on na tyle ogólny, że daje pewną
swobodę działania w danym miejscu. Nie da się jednego schematu
przełożyć na wszystkie miejsca na
świecie, zatem każdy ambasador na
swojej placówce musi dostosować to,
co ma w planie rządu i swoim, do
warunków miejscowych. I to jest ta
swoboda, którą ja i moi koledzy na
innych placówkach mamy. Oprócz
tego, co związane jest z realizacją celów politycznych, udaje się nam również mieć projekty mniej polityczne,
takie jak wspomniany
polski bieg czy rajd
rowerowy na terenie
Flandrii w przyszłym
roku.

wrzesień 2018

ju, gdzie Polak w ojczystym obywatelami Polski, mogą wystąpić
języku może załatwić różne o potwierdzenie polskiego obywatelsprawy.
stwa i stać się polskim obywatelem
Akurat w przypadku ambasady w
Brukseli to prawda. Jeszcze kilka
lat temu wydział konsularny, będący teraz częścią ambasady, nosił
nazwę Konsulat Generalny i działał
trochę inaczej, osobno. Natomiast
od kilku lat wydział konsularny jest
częścią Ambasady RP w Belgii i tak
naprawdę działamy wszyscy razem,
w ramach jednego zespołu powołanego przez polskie władze.

Czy Pańskim
zdaniem organizacje polonijne,
stowarzyszenia
i fundacje mają
jakikolwiek wymierny wpływ na
sytuację Polski
i Polaków w
Belgii? Czy raczej
są tylko efekty wizerunkowe?

Polacy, poprzez działania w organizacjach
polonijnych (niektóre
z nich mają już ponad 90 lat) pokazują,
że Polska jest im bardzo bliska. Ich
aktywność lokalna, organizowanie
imprez sportowych, kulturalnych,
obchody świąt państwowych świadczą o tym, jak Polska jest dla nich
ważna. To jest też sposób na pokazanie i promowanie marki „Polska”
w Belgii.
Moje rozmowy na różnych szczeblach w wielu miejscach w Belgii pokazują, że Polacy są bardzo dobrze
oceniani pod kątem integracji w
społeczeństwie belgijskim i wysoko
cenieni za swoją pracowitość, która
tutaj łączy się również z jakością i
konkurencyjnością. Słyszę wiele pozytywnych opinii o Polsce, jak również o Polakach w Belgii, ale też rola
polonijnych stowarzyszeń jest tutaj
nie do pominięcia. Liczę na to, że organizacje polonijne w Belgii nadal
będą działać na rzecz kształtowania
dobrego imienia Polski w Belgii.

Zadaniem ambasady jest działanie
na rzecz dwustronnych polsko-belgijskich interesów, obrona dobrego
imienia Polski, i utrzymywanie kontaktów z Polakami i Polonią żyjącą
w kraju, gdzie mieści się ambasada.
I my to wszystko robimy. Jak wspomniałem – wydział konsularny jest
częścią ambasady i to on bierze
na siebie kontakty z Polakami i z
Polonią. Są to działania administracyjne: załatwianie spraw życiowych,
bytowych, paszporty, obywatelstwo,
pomoc konsularna,
pomoc prawna – to
wszystko jest dostępne
w ramach działania wydziału konsularnego.

Z jakimi sprawami
– oczywiście ogólnie – Polak w Belgii
może się zwracać
do ambasady, a z
jakimi powinien
Znaczenie takich pojęć jak iść do konsulatu?
ambasada i konsulat, jest Konsulat to miejsce,
oczywiste. Jednak większość gdzie obywatel, mająludzi uważa, że ambasada i cy problem związany z
konsulat to jest to samo, że paszportem, może uzyjest to taki malutki kawałek skać pomoc. Także ci,
Polski poza granicami kra- których przodkowie byli

mając także polski paszport.
Również ci, którzy chcą wrócić do
Polski, bo z różnych powodów nie
osiągnęli tego co chcieli w Belgii, a
nie mogą sobie pozwolić na powrót
do Polski we własnym zakresie, mogą zwrócić się do konsulatu, który
udzieli im wsparcia. Pomagamy i
tym, którzy mają problemy z wymiarem sprawiedliwości i są w
więzieniu. To również jest zadanie
konsula; wspierać, odwiedzać,
dostarczać polską
prasę, wskazywać
adresy adwokatów, którzy mogą
im pomóc.
W konsulacie
należy również
zgłaszać sprawy
dotyczące aktów
stanu cywilnego.
Osoby urodzone w
Belgii mogą takie
akty zgłosić. Będą
zarejestrowane
także w polskim
urzędzie i zostanie
im nadany numer
pesel. Wszystkie
zmiany stanu cywilnego, mające
miejsce w Belgii, powinny być zgłoszone do właściwych urzędów stanu
cywilnego w Polsce. Bo w przypadku
kolejnych zmian, procedura stanie
się bardziej skomplikowana i trudno
będzie wszystko załatwić za jednym
razem. Zachęcam zatem polskich
obywateli, żeby każdą zmianę swojego stanu cywilnego zgłaszać do
konsulatu i umiejscawiać, bo tak
to się nazywa, w polskim urzędzie
stanu cywilnego w ostatnim miejscu
zameldowania w Polsce.

Wręczenie nominacji Prezydenta RP na stanowisko
Ambasadora RP w Królestwie Belgii przez Ministra Witolda
Waszczykowskiego
Źródło: www.msz.gov.pl
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Jeśli chodzi o ambasadę, to realizuje
ona zadania związane ze sprawami
bardziej politycznymi. Zachęcam
Polaków, żeby sygnalizowali wszystkie przejawy antypolonizmu, również ukazujące się w prasie artykuły o tak zwanych „polskich obozach
śmierci” – my będziemy reagować.
Oczywiście mamy własny przegląd
prasy, ale nie jesteśmy w stanie przejrzeć wszystkich lokalnych gazet.
Jeśli takie sygnały od Państwa będą spływały do ambasady – obiecujemy, że podejmiemy odpowiednie
działania, żeby fałszywe informacje
o Polsce nie miały miejsca. A takie
niestety pojawiają się co jakiś czas.
Czasem wynika to z ignorancji, czasem być może z braku dobrej woli,
ale z tym też walczymy.

Prywatna strona życia na placówce. Czy małżeństwa mogą
jechać do tego samego kraju?
Do jakiej szkoły uczęszczają dzieci ambasadora? Jak
wygląda sytuacja rodzinna
podczas wyjazdu jednego ze
współmałżonków na placówkę?

wyjeżdżać w takie miejsca, które zapewniają pracę jednej i drugiej osobie. Takich większych placówek na
świecie trochę jest, jednym z nich
jest Bruksela, gdzie mamy i placówkę dwustronną, i unijną, i natowską.
Jeśli któreś z małżonków nie pracuje
w MSZ, to musi zrezygnować z pracy w Polsce i jechać na placówkę z
małżonkiem (lub małżonką). Jeśli
w placówce jest praca, a współmałżonek ma do jej wykonywania
odpowiednie kwalifikacje, to wtedy
może ją podjąć otrzymując za nią wynagrodzenie oraz wszystkie świadczenia związane z ZUSem i ochroną
medyczną. Gorzej, jeśli takiej pracy
nie ma, wtedy kilkuletni pobyt na
placówce oznacza wyjście z rynku
pracy i szukanie jej od początku po
powrocie do Polski.

Jeśli chodzi o dzieci – na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że im dzieci są młodsze, tym kwestia wyjazdu
jest mniej skomplikowana. Ale dla
starszych dzieci problemy związane
z odcięciem się od dotychczasowych
przyjaciół w Polsce, zmiana środowiska, języka, jest zawsze dużym
Z reguły jest tak, że jeśli małżeństwo stresem i trzeba się liczyć ze znaczrazem pracuje w MSZ, to starają się nym oporem ze strony dzieci. Ale
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MSZ oferuje duże możliwości, dzieci
chodzą do szkół międzynarodowych,
uczą się języków powszechnie traktowanych jako języki międzynarodowe – angielskiego, niemieckiego,
francuskiego.

Pana hobby to bieganie? Czy
ma Pan na to czas?

W związku z tym, że ambasada była
współorganizatorem biegu Polish
Run, to pół roku przed imprezą zacząłem biegać i już mi to zostało.
Jest to powrót do profesjonalnego
biegania po prawie 30 latach. Teraz
przygotowuję się do kolejnego biegu we wrześniu i mam nadzieję, że
uda mi się chociaż trochę poprawić
wynik z ubiegłego roku.
W imieniu czytelników gazety
Antwerpia po polsku dziękuję
Panu Ambasadorowi za poświęcony czas, oraz za bardzo ciekawą i
pouczającą rozmowę.
Życzę sukcesów w pracy, jak również wszystkiego dobrego w życiu
prywatnym.
Rozmawiała:
Agata Kocińska

Chcesz pomagać innym?

Oferujemy:

Jesteś zainteresowany lub zainteresowana pracą w Van Osta?

• Stały kontrakt (brak kontraktów
czasowych)
• Możliwość wyboru pracy na pół
etatu lub pełny etat
• Klientów w swojej okolicy
• Korzystne wynagrodzenie +
ubrania robocze
• Wsparcie ze strony koordynatorów
i szkoleniowców

Wyślij swoje CV na:

• Wizyty koordynatora u klientów
• Wieczory informacyjne na
ciekawe tematy wraz ze
współpracownikami
• Codzienną wdzięczność,
szacunek i poczucie bycia
docenianym przez swoich
klientów i cały zespół Van Osta!

poetsdienst@vanosta.net
lub skontaktuj sie z nami poprzez stronę internetową
www.poetsdienst-vanosta.be
Kontakt w języku polskim:
Agnieszka: 0499 88 07 83
Aleksandra: 0484 57 78 49
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Masz Głos, Masz Wybór
Wybory samorządowe w Belgii
Jeśli mieszkasz w Belgii, jesteś tu zameldowany, masz
prawo do wzięcia udziału w
belgijskich wyborach samorządowych. Od 2000 roku
prawo to daje Ci obywatelstwo Unii Europejskiej, nie
musisz mieć belgijskiego
obywatelstwa.
14 października 2018 r. możesz wybrać osoby, które będą dla Ciebie
pracować i decydować o jakości
Twojego życia, które będą Cię reprezentować w radach miejskich,
dzielnicowych i gminnych przez
najbliższe sześć lat. Dlatego wybierz
świadomie!

Każdy głos w tych wyborach, także
Twój głos, to sygnał, że masz własne zdanie, które masz prawo wypowiedzieć. Gdy Polonia w Belgii nie
będzie głosowała i nie będzie brała
udziału w życiu publicznym tego kraju, zawsze będzie na społecznym i
politycznym marginesie.

Każdy, kto chce, by
w jego regionie, mieście, dzielnicy poprawiła się jakość życia,
by żyło się lepiej, powinien wziąć za to
odpowiedzialność i
pójść na wybory. Nie
ma co się dziwić, że
politycy i samorządowcy unikają odpowiedzialności za swój region, jeśli
wyborcy nie chcą brać odpowiedzial- z
ności za to, kogo wybierają, i komu Unii
powierzają pełnienie obowiązków w Europejskiej.
gminie czy radzie miasta.
Dlaczego głosować? – Żeby później
A tam zapadają decyzje najbardziej nie narzekać. To właśnie osoby, któnas dotyczące. Jeśli nie re wybierzemy 14 października, będą
zagłosujemy, to możemy dla nas pracować przez kolejne lata.
mieć pretensje do siebie To one zdecydują, jaki wpływ na żysamych, że władza jest cie gminy będą mieli jej mieszkańcy.
taka, a nie inna – przecież sami pozbawiliśmy Należy głosować, bo potrzebna jest
się prawa jej wyboru.
mobilizacja wyborców z polskimi
korzeniami. W Antwerpii przydałDlaczego warto gło- by się reprezentant Polaków. Szanse
sować?
polskich kandydatów zależą przede
Żeby wybrać tych, któ- wszystkim, od głosów oddanych
rzy będą wydawać nasze przez polskich wyborców.
wspólne pieniądze, którzy zadbają o edukację Masz głos, masz wybór. Jednak denaszych dzieci, o nowe mokrację buduje ten, kto chodzi na
miejsca pracy, i napra- wybory, a nie ten, kto w dniu wybowią dziurawe drogi… rów zostaje w domu.
Każdy powód, by pójść
na wybory jest ważny.
Anna Janicka

To samorządy odpowiadają za komunikację miejską, domy
kultury, biblioteki, muzea i teatry,
imprezy kulturalne i sportowe. To od
wybranych przez nas władz zależy,
czy w naszej okolicy dzieci będą miały zapewnioną opiekę przedszkolną,
dostęp do dobrej edukacji. Bo przecież do gmin i miast należą szkoły, w
Na co dzień państwo wymaga od nas których uczą się nasze dzieci.
– obywateli – wielu rzeczy. Płacenia
podatków, stosowania przepisów, To lokalni samorządowcy wydają
edukacji, integracji itd. Jednak ży- nasze wspólne pieniądze, decyducie zmusza nas, jako obywateli, do ją o wydatkowaniu kwot więkdokonania jeszcze innych ważnych szych od budżetu państwa. To
wyborów. – Czy wziąć udział w gło- samorządy sprawują pieczę
sowaniu na kandydatów do samo- nad szpitalami i
rządów? Potraktujmy to jako nasz innymi placówobowiązek wobec społeczności po- kami ochrony
lonijnej, chociaż w zasadzie udział w zdrowia. To
głosowaniu jest naszym prawem, a one wykoobowiązkiem staje się w momencie r z y s t u j ą
zarejestrowania się na wybory.
pieniądze
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Wywiad z Małgorzatą Zgnilec,
polską kandydatką w wyborach
samorządowych z list N-VA
Dlaczego zdecydowała się lerancji do legalizacji narkotyków i
Pani na start w tegorocznych wielką walkę Barta De Wevera z ich
wyborach samorządowych? nielegalnym napływem.
Dostałam taką propozycję i pomyślałam, że szkoda byłoby z tego nie skorzystać, gdyż na liście N-VA w tegorocznych wyborach nie było żadnego
polskiego nazwiska. Pomyślałam
sobie, że jeżeli się tego nie podejmę, na moim miejscu może znaleźć się każdy inny obcokrajowiec.
Jestem dumna z tego, że w końcu
zostaliśmy zauważeni jako Polacy.
Nie ukrywam, że nie była to łatwa
decyzja. Do końca nie wiedziałam,
ile będzie mnie to kosztowało czasu
i wysiłku.

Kolejną ważną kwestią jest dbałość
o czystość i tworzenie dodatkowych
zielonych stref w mieście. Budowane
są ośrodki rekreacyjne i nowoczesne
place zabaw dla dzieci. To wszystko
ma służyć temu by wszystkim nam
żyło się tutaj lepiej. N-VA rozpoczęła
największy projekt odnowy miejskiej
tego stulecia. Rozbudowa i modernizacja dróg i miasta ma podnieść
komfort i warunki życia mieszkańców Antwerpii.

Jest to Pani polityczny de- Jeden z wielu punktów, który jako
biut?
mamie bardzo mi się spodobał, to
Proszę przybliżyć Czytelnikom swoją sylwetkę:
wiek, rodzina, zainteresowania itp.

Nazywam się Małgorzata Zgnilec
i mam 37 lat. Pochodzę z Sokółki
małego miasteczka na Podlasiu.
Do Belgii przyjechałam razem z mężem w 2006r. Tu urodziły się nasze
dzieci Bartek (9 lat) i Bianca (5 lat).
Mieszkam razem z moją rodziną na
Deurne. Od samego początku pracuje w Belgii w systemie dienstencheques, obecnie w AZ Monica Deurne.
Interesują mnie podróże, projektowanie odzieży i szycie oraz dekoracja
i stylizacja wnętrz.

Skąd wzięło się u Pani zainteresowanie polityką?

Nie ukrywam, że polityką „zaraził”
mnie mój mąż. W naszym domu zawsze był to główny temat rozmów i
tak się rozpoczęła moja polityczna
kariera. Zaczęłam zwracać baczniejszą uwagę na wszystko co działo się
wokół mnie, na trudności, jakie spotkałam na swojej drodze, m.in. brak
tolerancji wobec Polaków. Zawsze
interesowały mnie prawa i zasady
kraju w którym żyję ja i moja rodzina. Uważam, że każdy choć trochę
powinien interesować się bieżącymi wydarzeniami w kraju którym
mieszka. To nieprawda, że kobiety
nie nadają się do polityki. Coraz
więcej kobiet sprawuje jedne z najważniejszych i kluczowych funkcji
w państwach.

Jak najbardziej, jestem debiutantką. dbałość o rozwój i talenty młodego
pokolenia. Dofinansowywane są i
Co spowodowało, że wybrała tworzone nowe miejsca, gdzie naPani właśnie N-VA?
sze dzieci mogą spróbować swoich
Gdy przyjechałam do Belgii, pierw- sił w różnych dziedzinach życia. W
szą partią o której usłyszałam było Belgii na chwilę obecną brakuje luwłaśnie N-VA. Bardzo podziwiam dzi z wykształceniem technicznym,
działania naszego burmistrza Barta inżynierów, hydraulików i wielu inDe Wevera. Uważam go za wspania- nych. Świat nie opiera się tylko na
łego człowieka i doskonałego poli- informatykach, księgowych i bantyka. Dla mnie wybór był oczywisty. kowcach. Warto pokazać młodemu
pokoleniu że inne zawody i pracę są
Potocznie N-VA kojarzy się również atrakcyjne i bardzo pożądawszystkim z partią nacjona- ne. Dlatego ogromną rolę w tym ma
listyczną, niechętną imigran- również nauczyciel, który jako najtom. Gdzie więc tu miejsce lepszy obserwator jest w stanie podla Polaków?
móc i ukierunkować nasze dziecko.
Wielu naszych rodaków uważa, że
N-VA jest partią rasistowską. To nie- Zapewne każdy znajdzie w proprawda, iż dla nas Polaków – imi- gramie N-VA cos dla siebie. Jest
grantów nie ma tu miejsca. Owszem to partia, która dba o wszystkich
N-VA walczy z napływem nielegal- mieszkańców miasta, niezależnie
nych emigrantów do kraju, gdyż to od grupy wiekowej. Każdy może
uderza w nas wszystkich - pracują- sam zapoznać się z programem wycych ludzi. Jesteśmy ogromną gru- borczym partii N-VA na stronie www.
pą społeczną, która pracuje, odpro- antwerpen.n-va.be. Znajdziemy tam
wadza podatki, kupuje mieszkania główne i najbardziej istotne punkty
i domy, więc uważam to za czysty programu partii. Naprawdę jest on
absurd, gdy ktoś mówi, że w Belgii bardzo ciekawy i zróżnicowany dlanie ma miejsca dla nas – Polaków. tego z pewnością każdy znajdzie tu
Jesteśmy narodem pracującym i coś dla siebie.
przyjechaliśmy tutaj pracować i godnie żyć, a nie liczyć na zasiłki.
Co N-VA ma do zapropono-

wania Polakom?
Najważniejsze punkty pro- Skoro partia N-VA zdecydowała się
gramu wyborczego N-VA?
na umieszczenie na swojej liście wyWedług mnie najważniejszym punktem programu jest bezpieczeństwo w
naszym mieście. Jako mama dwójki
małych dzieci kładę na to ogromny
nacisk. W pełni popieram brak to-

borczej polskiego nazwiska – jesteśmy postrzegani jako naród o tych
samych wartościach i poglądach
społecznych, co rodowi Belgowie.
Żyjemy w kraju wielokulturowym.
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Jedną z największych grup społecznych w Belgii są wyznawcy islamu.
Partia nie chce dopuścić do zmiany
obyczajowości i poddaniu się islamizmie. Dlatego proponuje nam prawo
głosu i branie czynnego udziału w
podejmowaniu ważnych decyzji naszego miasta. Jest to wielkie wyróżnienie dla nas, że chcą mieć Polaka
w “swoich szeregach”.

Co Pani chce zrobić dla polskiej społeczności?

Na pewno chciałabym najpierw wysłuchać potrzeb i problemów polskiej społeczności. Wiem, że jednym
z problemów jest brak polskiego domu kultury, miejsca w którym Polska
społeczność mogłaby się spotykać.
Chciałabym, aby każde polskie dziecko, które tylko chce, mogło chodzić
do polskiej szkoły. Niestety na chwilę obecną liczba miejsc jest ograniczona. Można byłoby pomyśleć o
drugim oddziale edukacyjnym dla
dzieci. Chciałabym stworzyć miejsce,
gdzie dzieci z problemami w nauce
mogłyby nieodpłatnie skorzystać z
pomocy pedagogów.

Jakie są Pani najważniejsze
umiejętności, które zamierza
Pani wykorzystać w pełnieniu funkcji radnej?

się jak wcześniej powiedziałam z procentowym poparciem partii.
Nowym pomysłem N-VA było - jak
powiedział przewodniczący N-VA w
Uważam, że mój upór, sumienność i Antwerpii Fons Duchateau - stwozaangażowanie dobrze by się spraw- rzenie na listach równowagi pomiędziły w polityce. Jestem osobą otwar- dzy mężczyznami i kobietami w każtą i zawsze dążę do celu.
dym wieku i zawodzie.

Jak skonstruowany jest system wyborczy? Ile osób z listy wchodzi do rady miasta i
dzielnicy. Od czego to zależy?
Czy mając 35 miejsce na liście
do Gemeenteraad Antwerpia
i 16 miejsce do Districtraad
Deurne.
Od czego zależy wynik w
wyborach? Miejsca są dosyć
odlegle…
W skład całego układu rządzącego
wchodzi wiele partii. Każda partia
zyskuje podczas wyborów odpowiednią liczbę mandatów. Liczba
mandatów jest wyliczanką procentową na podstawie oddanych głosów
poparcia dla danej partii. Dlatego
oddając głos na konkretną partię
podnosimy jej szansę w rankingu.
To właśnie N-VA jest partią która w
ostatnich wyborach otrzymała największe poparcie.

Czy chce Pani się skupić wyłącznie na polskiej społecznością, czy też Pani program
obejmuje inne grupy?
Tak samo działa to w przypadku
Z pewnością polska społeczność jest
dla mnie najważniejsza. To dlatego
zdecydowałam się podjąć tego trudnego wyzwania.

13

kandydata. Po przeliczeniu głosów,
kandydaci którzy otrzymali ich najwięcej przechodzą dalej. Trudno mówić o konkretnej liczbie osób jaka
wejdzie z listy, gdyż wszystko wiąże

Na liście N-VA jest wiele znanych i
popularnych nazwisk w Antwerpii,
ale również one są porozrzucane od
miejsc pierwszych po ostatnie. To na
jakich miejscach znalazło się moje
nazwisko jest zupełnie przypadkowe. Myślę że każdy ma równe szanse, a odległe miejsca na listach nie
ma tu nic do rzeczy.

Polacy nie chcą chodzić na
wybory, uważają, że tu w
Belgii nie mają nic do powiedzenia. W jaki sposób chce
Pani przekonać Polaków by
wzięli udział w wyborach

Nie możemy stać z boku i biernie
przyglądać się temu, co się dzieje
wokół nas. Z takim obojętnym nastawieniem nigdy nic nie zdziałamy. Dlatego musimy się przełamać
i wziąć sprawy w swoje ręce. Nie
pozwólmy by nasza religia i wartości były sponiewierane. Dostaliśmy
szansę i warto byłoby z niej skorzystać. Mam nadzieję, że 14 października pokażemy sile i solidarność
naszego narodu.
Rozmawiała:
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Stacje paliw. Nowe oznaczenia
- koniec ON, Pb 98 i 95?
Od 12 października 2018 roku Unia Europejska wprowadza nowy sposób oznakowania paliw. Obok znanych
nam dziś skrótów ON i przekreślonego Pb pojawią się
nowe. Dzięki nim kierowcy
mają uniknąć pomyłek polegających na zatankowaniu niewłaściwego paliwa.
Nowe oznaczenia pojawią
się na wszystkich stacjach
tankowania pojazdów (na
dystrybutorach i pistoletach)
oraz na wszystkich nowo wyprodukowanych pojazdach.
Będą wyglądały dokładnie
tak samo jak te umieszczane na nowych samochodach
oraz w instrukcjach obsługi
pojazdów.

kółku. Informacje wewnątrz znaku
odnośnie zawartości biokomponentów wynoszą „Exx”, z czego „E”
oznacza etanol a „xx” maksymalną
ilość etanolu, jaką można stosować
w pojeździe.

Etykiety na samochodach

To nie jedyne zmiany związane z
nowymi przepisami. Etykiety będą
bowiem obecne także na nowych
samochodach – w pobliżu korków
bądź klapek wlewu paliwa, po raz
pierwszy wprowadzonych na rynek
lub zarejestrowanych po 12 października. Kierowcy mogą je również
dostrzec w instrukcji użytkowania
pojazdów.

Dla oleju napędowego – B7, B10 i
XTL. Oznaczenia będą przedstawiane w kwadracie. „B” oznacza biodiesel, liczba obok litery to maksymalna
ilość biodiesla dopuszczalna w danym pojeździe. XTL to nierafinowa- Zgodnie z intencją autorów nowych
ny olej napędowy.
przepisów etykieta ma pomóc konsumentom zweryfikować, czy wyDla paliw gazowych – H2, CNG, bierają paliwo odpowiednie dla ich
LPG i LNG. Oznaczenia będą przed- pojazdów. W tym celu należy dopastawiane w rombie. H2 to wodór, sować naklejkę na samochodzie do
CNG to sprężony gaz ziemny, LNG odpowiedniej etykiety na dystrybuto skroplony gaz ziemny a LPG to torze paliwa.
gaz płynny.

Jak wyglądają etykiety?

Wraz z nowymi przepisami stworzono specjalne wzory etykiet dla benzyny, oleju napędowego oraz paliw
gazowych.

Źródło: www.tvn24bis.pl

Odróżni je jedynie rozmiar (na
dystrybutorach i pistoletach będą
większe). Etykiety mogą zawierać
dodatkowe informacje, które są
zgodne z wymogami krajowymi.
Nowe oznaczenia początkowo mają pojawić się jako alternatywa. Nie
zastąpią one znanych od lat skrótów
ON i Pb. Będą stanowić dodatkową
informację.
Nad wzorem etykiet pracował zespół złożony z ekspertów branży samochodowej i paliwowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
rządów i Komisji Europejskiej.
Dla benzyn będzie to koło, dla oleju
napędowego kwadrat, a dla paliw
gazowych romb. Nalepki na dystrybutorach mają mieć przynajmniej
30 mm średnicy, a te na pistoletach
i wlewach paliwa przynajmniej 13
mm.

Znak dla benzyny ma kształt kółka.
„E” oznacza specyficzne biokomponenty zawarte w benzynie.
Olej napędowy ma być oznaczony
kwadratem. „B” oznacza specyficzne biokomponenty obecne w oleju
napędowym, zaś „XTL” oznacza syntetyczny olej napędowy i wskazuje,
że nie uzyskano go z ropy naftowej.
Paliwa gazowe będą zaś oznaczone
rombem.

Od kiedy?

Od 12 października 2018 r. nowe
etykiety znajdą się na nowo wyprodukowanych pojazdach oraz na
dystrybutorach (do benzyny, oleju
napędowego, wodoru, sprężonego
gazu ziemnego, gazu płynnego i
skroplonego gazu ziemnego) we
wszystkich stacjach paliw, które są
ogólnodostępne i znajdują się na terenie państwa członkowskiego UE.

Nowe unijne prawo ma pomóc w tankowaniu najbardziej odpowiedniego
paliwa do naszych samochodów. Co
ważne, oznakowanie będzie obowiązkowe nie tylko w Unii Europejskiej,
ale też w Islandii, Liechtensteinie,
Norwegii, Macedonii, Serbii,
Szwajcarii i Turcji. Oznacza to, że
Nowe oznaczenia
wyjeżdżając za granicę, kierowcy nie
Dla benzyny – E5, E10 i E85. będą musieli znać lokalnych oznaOznaczenia będą przedstawione w czeń na dystrybutorach.

Źródło: www.tvn24bis.pl

W przypadku starszych aut producenci nie zalecają umieszczania
etykiet samemu. W takiej sytuacji
najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z lokalnymi sprzedawcami samochodów.
Wymóg etykietowania dotyczy nowo
wyprodukowanych pojazdów, w tym:
motorowerów, motocykli, pojazdów
trój- i czterokołowych, samochodów
osobowych, lekkich samochodów
dostawczych, pojazdów ciężarowych,
autobusów i autokarów.
Źródła:
www.polskatimes.pl
tvn24bis.pl
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Polska: Rewolucyjne zmiany dla
kierowców
Wszystko, co trzeba wiedzieć dy gmin w miastach powyżej 100 ty- Nowe przepisy zakładają również
Możliwość jazdy bez OC i dowodu
rejestracyjnego, nowe oznaczenia na
stacjach, „podatek paliwowy” oraz
opłata doliczana do badania technicznego. To tylko niektóre zmiany, które już wkrótce czekają kierowców. Przedstawiamy
najważniejsze z nich.

Opłata paliwowa

sięcy mieszkańców –„na obszarach
zgrupowania intensywnej zabudowy
funkcjonalnego śródmieścia, które
stanowi faktyczne centrum miasta”
– będą mogły tworzyć strefy śródmiejskie.

Pod koniec czerwca
Senat przyjął nowelę
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która wprowadza
opłatę emisyjną od paliw.
Opłata, nazywana też
podatkiem paliwowym,
nałożona na koncerny,
wyniesie 80 zł od każdego
1 tys. litrów paliwa, który
trafi na rynek w naszym
Źródło: www.tvn24bis.pl
kraju. W praktyce oznacza to dodatkowy koszt
dla koncernów w wysokości 10 gr Podstawowa różnica to stawka opłana litrze (licząc z VAT).
ty za parkowanie. W zwykłej strefie
maksymalna opłata za pierwszą
Strefy czystego transportu
godzinę postoju wyniesie 0,15 proc.
Ta sama nowela ustawy o biokom- minimalnego wynagrodzenia (w
ponentach i biopaliwach ciekłych przyszłym roku byłoby to 3,33 zł),
pozwoli także na tworzenie przez natomiast w śródmiejskiej strefie
samorządy stref czystego transpor- płatnego parkowania – 0,45 proc.
tu w miastach powyżej 100 tysięcy (czyli 9,99 zł). Na dodatek w strefie
mieszkańców.
śródmiejskiej opłata za parkowanie
będzie mogła być pobierana „w okreOgraniczenie może dotyczyć pojaz- ślone dni lub codziennie, w określodów z tradycyjnym napędem silni- nych godzinach lub całodobowo”.
kowym, na przykład poprzez pobieranie opłat za wjazd do strefy.
Opłata jakościowa
Już wkrótce kierowcy mogą także zaPodczas prac nad ustawą wprowa- płacić nową opłatę jakościową w wydzono zmianę, która stanowi, że sokości 4 zł, która będzie doliczana
opłata za wjazd do strefy czystego do każdego badania technicznego
transportu nie będzie mogła być wyż- przeprowadzanego
sza niż 2,50 zł za godzinę. Będzie mo- na stacji kontroli
gła być ona pobierana w godzinach pojazdów. Tak wy9-17. Zrezygnowano tym samym z nika z projektu
dobowej opłaty w wysokości 25 zł.
nowelizacji ustawy Prawo o ruchu
Wedle założeń ma to być narzędzie drogowym, która
do walki z zanieczyszczeniami po- wdraża do polskiechodzącymi z transportu, które – po go prawa dyrektzw. niskiej emisji ze spalania złej tywę Parlamentu
jakości paliw w kotłach – stanowią Europejskiego i
drugi najważniejszy powód smogu Rady 2014/45/UE
w miastach.
w sprawie okresowych badań zdatŚródmiejska strefa parkowa- ności do ruchu
nia
drogowego pojazTen przepis zakłada, że oprócz zwy- dów silnikowych i
kłych stref płatnego parkowania ra- ich przyczep.

wprowadzenie kar finansowych za
badanie wykonane 45 dni po terminie. Zgodnie z projektem ustawy,
opłata za badanie techniczne wykonane po terminie, będzie jednorazowo podwyższała o 60 procent cenę
badania technicznego.
Według ministerstwa infrastruktury, „nowy, zmieniony system badań
technicznych pojazdów ma realnie
zapewniać, aby pojazdy były utrzymywane na bezpiecznym i akceptowalnym poziomie w trakcie ich
eksploatacji”.

Jazda z rodzicem

Zmiany czekają kandydatów na kierowców. Ministerstwo Infrastruktury
zaproponowało, aby pozwalać na
jazdy bez uprawnień pod opieką rodziców w ramach przygotowań do
egzaminu na prawo jazdy.

Bez OC i dowodu rejestracyjnego

Od 1 października tego roku kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą
dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Zamiast tego policja sprawdzi wspomniane dane
w systemie informatycznym CEP
(Centralna Ewidencja Pojazdów). Już
dziś znajdują się tam informacje zawarte w dowodzie rejestracyjnym, a
także dane o polisie oraz o badaniu
technicznym.
Obecnie kierowca, który nie ma
przy sobie wymaganych dokumentów podlega karze grzywny do 250
zł lub karze nagany. Po przyjętych
zmianach, za brak prawa jazdy na-

Źródło: www.tvn24bis.pl
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dal będą grozić kary. Minister cyfryzacji poinformował też, że resort
pracuje nad tym, by kierowcy nie
musieli mieć przy sobie prawa jazdy. „Aczkolwiek nie będzie to od 1
października” – zaznaczył.
Udając się do stacji kontroli pojazdów nadal trzeba mieć przy sobie
dowód rejestracyjny pojazdu, by
uzyskać pieczątkę potwierdzającą
przejście badania. Jest to niezbędne
podczas kontroli służb poza granicami kraju.
Funkcjonariusze policji czy
Głównego Inspektoratu Transportu
Drogowego w czasie kontroli sprawdzą odpowiednie dane w bazie. W
razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego kierowca otrzyma pokwitowanie, a w bazie danych pojawi
się odpowiednia informacja. Zwrot
dokumentu nastąpi także w sposób
wirtualny, poprzez wymazanie informacji o zatrzymaniu z bazy.

Oznaczenie na stacjach

Już teraz kierowcy mogą dostrzec
nowości na stacjach paliw w całej
Polsce.
Na dystrybutorach i pistoletach pojawiają się nowe oznaczenia paliw. Ma
to związek z wejściem w życie unijnej
dyrektywy. Wedle założeń dzięki etykietom kierowcy mają unikać pomyłek przy tankowaniu.
Nowe naklejki na wszystkich stacjach mają zostać wprowadzone do
12 października br.
Wraz z nowymi przepisami stworzono specjalne wzory etykiet dla benzyny, oleju napędowego oraz paliw
gazowych.
Znak dla benzyny ma kształt kółka. „E” oznacza specyficzne biokomponenty zawarte w benzynie.
Pojawiająca się obok wartość to
maksymalna ilość etanolu zalecana
do użycia w danym pojeździe.
Olej napędowy ma być oznaczony
kwadratem. „B” oznacza specyficzne
biokomponenty obecne w oleju napędowym. Pojawiająca się obok wartość to maksymalna ilość biodiesla
dopuszczalna do użycia w danym
pojeździe. „XTL” oznacza syntetyczny olej napędowy i wskazuje, że nie
uzyskano go z ropy naftowej.
Paliwa gazowe będą zaś oznaczone
rombem.
tvn24bis, PAP
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Przegląd prasy polskiej
Polacy są przeciw imigran- o osobę małoletnią, która ma 13 lat. 36 proc. osób przyznaje, że nie zwraca
tom
Dowód osobisty z warstwą elektro- uwagi, do jakiego pojemnika wrzuZ przeprowadzonego przez CBOS
sondażu wynika, że 60 proc. społeczeństwa sprzeciwia się napływowi
imigrantów do Polski.
Zdaniem 29 proc. ankietowanych pomoc powinna być udzielana do czasu, aż będą mogli wrócić do swoich
krajów. 5 proc. uważa natomiast, że
powinniśmy pozwalać na osiedlanie
się uchodźców w Polsce. 72 proc. respondentów opowiedziało się przeciwko uchodźcom spoza Europy.
W przypadku osób z Ukrainy, 56
proc. ankietowanych jest za przyjęciem, a 35 proc. przeciw. Najczęściej
przeciw przyjmowaniu uchodźców z
Ukrainy wypowiadają się mieszkańcy wsi – 43 proc.
rp.pl

niczną, tak jak dotychczas, będzie
potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza, oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

ca np. zużyte kartony po mleku lub
sokach. Stanowi to jednak mniejszy
odsetek w porównaniu do ubiegłego
roku gdzie do „obojętności” przyznało się 45 proc. ankietowanych.

W warstwie elektronicznej dowodu
znajdą się dane jego posiadacza,
w tym fotografia zapisana w wersji
elektronicznej, jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). Tym samym będzie to dokument podróży
zgodny z wymogami Organizacji
Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego i dzięki temu posiadacz
takiego dowodu będzie mógł być
np. szybciej i sprawniej obsłużony
na lotnisku.
PAP

Zgodnie z rozporządzeniem ministra
środowiska z ub.r. dot. zasad selektywnego zbierania odpadów, gminy
mają czas do 2021 roku na wprowadzenie nowego systemu.
PAP

Nowe dowody osobiste już
od przyszłego roku

Od marca 2019 r. rozpocznie się
wydawanie nowych dowodów
osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów. MSWiA
zapewnia, że nie będzie trzeba wymieniać dotychczas posiadanych
dokumentów – zachowają one
ważność do upływu terminów w
nich określonych. Wymiana dowodów, na te z warstwą elektroniczną, potrwa do 2029 roku.
„Dzięki nowemu dowodowi każ- Źródło: www.dreamstime.com
dy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. 40 procent Polaków wciąż nie
wniosek o odpis aktu stanu cywilne- segreguje śmieci
go, zgłoszenie zameldowania, będzie Mimo deklarowanej wysokiej świamożna podpisać używając do tego domości na temat zasad segregacji
celu podpisu elektronicznego (zwa- odpadów opakowaniowych, niemal
nego podpisem osobistym). Jego uży- połowa Polaków w ogóle tego nie rocie będzie przez urząd traktowane bi – wynika z badania Kantar TNS i
tak samo, jak użycie podpisu włas- fundacji ProKarton. Tylko co trzeci
noręcznego” – zapewnia MSWiA.
mieszkaniec Polski wie też, do którego pojemnika wyrzucić karton po
Nowy dowód wyposażony będzie mleku czy soku.
także w środek identyfikacji elektronicznej („profil osobisty”), zapewnia- Do zasad segregacji, w odniesieniu
jący wysoki poziom zaufania, który do opakowań po różnych produkumożliwi potwierdzenie tożsamości tach, stosuje się sześciu na dziesięw usługach online, co w praktyce bę- ciu Polaków (60%). Najczęściej robią
dzie wymagało przyłożenia nowego to osoby mające wyższe wykształdowodu do czytnika oraz wpisanie cenie i mieszkające w miastach i
znanego wyłącznie posiadaczowi wsiach. Najwyższy poziom wiedzy na
dowodu kodu PIN.
ten temat mają też mieszkańcy województw: kujawsko-pomorskiego,
Profil osobisty będzie zamieszczany podkarpackiego i świętokrzyskiego.
w dowodzie każdej osoby pełnolet- Młodzi – czyli osoby między 15. a 29.
niej i mającej ograniczoną zdolność rokiem życia – nie przywiązują szczedo czynności prawnych. Chodzi np. gólnej wagi do segregacji odpadów.

Szybsze przedawnienie długów

Z 10 do 6 lat skrócony został podstawowy termin przedawnienia roszczenia. Natomiast w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz
dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, termin ten wynosi – tak jak
do tej pory – trzy lata. To główne
założenia nowelizacji przepisów
prawa cywilnego, które weszło
w życie.
Wprowadzono też modyfikację
sposobu liczenia upływu terminu przedawnienia. Bieg przedawnienia kończy się teraz z
upływem ostatniego dnia roku
kalendarzowego. Oznacza to, że
terminy przedawnienia zostały
wprawdzie nieco wydłużone –
o czas do końca roku kalendarzowego. Reguła ta nie dotyczy
jednak terminów przedawnienia
krótszych niż dwa lata.
Nowelizacja przewiduje ponadto
zmiany dotyczące egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunku
bankowego. Odnoszą się one do
przepisu, na mocy którego organ egzekucyjny może zająć rachunek bankowy dłużnika drogą elektroniczną.
Dotychczas banki były zobowiązane
do bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty, co uniemożliwiało podjęcie przez dłużnika obrony, nawet
jeśli zajęcie było bezzasadne, bo dług
został wcześniej uregulowany lub
roszczenie było przedawnione.
Zajęta kwota nie trafi na konto komornika lub np. urzędu skarbowego wcześniej niż po upływie siedmiu
dni. To okres, w którym dłużnik
będzie mógł wnieść powództwo o
pozbawienie wykonalności tytułu
wykonawczego, co umożliwi mu
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wyjaśnienie sprawy. Taki tryb nie
będzie jednak możliwy, gdy komornik zajmie rachunek, by ściągnąć
należne alimenty lub zasądzoną od
dłużnika rentę, np. na rzecz osoby
przez niego poszkodowanej.
businessinsider.com.pl

Więcej edukacji patriotycznej
w szkołach
Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów to najważniejszy
cel, jaki zostanie postawiony przed
szkołą w roku szkolnym 2018/2019.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
opublikowało właśnie kierunki polityki oświatowej państwa. Skupienie
się na wartościach patriotycznych
zostało uzasadnione w dokumencie
mijającą w tym roku setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ponadto, wśród wytycznych na przyszły rok szkolny, znalazło się m.in.
rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów, rozwój kształcenia zawodowego, a także
rozwijanie kompetencji cyfrowych.
rp.pl

Tysiące rodzin czeka na pieniądze z 500 plus

Na rozpatrzenie czeka ponad 105
tysięcy wniosków. Wszystko przez
formalności i wymianę dokumentów
w przypadku, gdy jeden z rodziców
pracuje za granicą a dzieci przebywają w Polsce. Urzędy muszą sprawdzić, czy w danym kraju rodzicom
wypłacane jest podobne do 500 plus
świadczenie.
1 kwietnia minęły dwa lata od uruchomienia programu. Od początku
lipca urzędy przyjmują nowe wnioski na 500 plus na okres od 1 października 2018 do 30 września 2019
roku. Okazuje się, że tysiące dzieci
wciąż nie otrzymało pieniędzy z poprzednich lat. W polskich urzędach
zalega ponad 105 tysięcy wniosków
o 500 plus. Część z nich została złożona na początku działania programu,
czyli w 2016 roku.
Polski urząd, przed przyznaniem
pieniędzy z 500 plus, musi zwery-
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fikować, czy w kraju (innym niż
Polska), gdzie pracuje jeden z rodziców, dziecko nie otrzymuje zasiłku
z podobnego świadczenia. Winę za
ogromne opóźnienia w wypłacie 500
plus ponoszą zagraniczne instytucje,
które zwlekają z dopełnieniem formalności.
radiozet.pl

i są to raczej osoby starsze – w wieku
od 45 lat.
biznes.radiozet.pl

Za ile statystyczny Polak pójdzie do pracy?
Polacy mają konkretne wymagania
co do zarobków.

Ponad połowa Polaków wierzy w przesądy

54 proc. Polaków wierzy w przynajmniej jeden przesąd – wynika z
badania CBOS. W co najmniej pięć
zabobonów wierzy 14 proc. ankietowanych. Najczęstszym zabobonem
na szczęście jest trzymanie kciuków
i łapanie się za guzik na widok kominiarza.

Okazuje
się też, że
pracownicy
z Ukrainy cenią
się w Polsce prawie
Jak podaje CBOS, 46 proc. Polaków tak samo jak nasi rodacy.
nie wierzy w żadne przesądy, natomiast 54 proc. wierzy w przynajmniej W badaniu przeprowadzonym przez
jeden z dziesięciu, wymienionych firmę JobSquare 140 tys. osób zdraprzy badaniu. Wiarę w co najmniej dziło stawki godzinowe netto, za japięć z nich zadeklarowało 14 proc. kie są gotowe podjąć pracę w branbadanych. Co siódmy respondent – żach niskowykwalifikowanych oraz
15 proc. wierzy w trzy lub cztery, a co tymczasowych – głównie w usługach
czwarty – 25 proc. – w jeden lub dwa. i handlu.
Okazuje się, że największe wymaNajpopularniejszym prze- gania ma mieszkaniec Warszawy,
sądem jest trzymanie który pójdzie do prostej pracy za
kciuków na szczęście 16,22 zł za godzinę. Dla statystycz– robi tak 33 proc. bada- nego mieszkańca Wrocławia kwota
nych. Natomiast 23 proc. ta wynosi 14,36 zł, Katowic – 12,42 zł,
Polaków wierzy, że szczęś- a Radomia – zaledwie 10,57 zł.
cie przynosi spotkanie kominiarza, a 22 proc. – że W takich miastach jak Białystok,
znalezienie czterolistnej Bielsko-Biała, Bydgoszcz czy
koniczyny.
Rzeszów wystarczy zapłacić ok. 12 zł.
Z badania CBOS wynika, Na jeszcze mniejszą stawkę za pracę
że Polacy częściej deklarują wiarę w zdecydują się mieszkańcy Lublina,
przesądy dotyczące powodzenia (45 Olsztyna i Kielc (ok. 11 zł), a także
proc. badanych) niż w zwiastujące Zabrza, Płocka i Gniezna (ok. 10 zł).
pecha, w które wiarę zadeklarowało
36 proc. pytanych. Wśród tych dru- Z badania wynika, że wyższe oczegich króluje stłuczenie lustra, w co kiwania finansowe mają mężczyźni
wierzy 26 proc. badanych. Na kolej- – to 15,7 zł na godzinę w porównanym miejscu ex aequo są: czarny kot niu do 13,3 zł, które zażyczyły sobie
przebiegający drogę, oraz podanie kobiety.
ręki przez próg. Wiarę w te zabobony
zadeklarowało po 20 proc. ankieto- Ważną rolę odgrywa też wykształcewanych.
nie – osoby po studiach pójdą do pracy za 17,7 zł za godzinę, a po szkole
Okazuje się, że stosunkowo mało podstawowej – tylko za 12,5 zł.
Polaków wierzy w talizmany (14
proc. ankietowanych), pechową trzy- Okazuje się, że pracownik z Ukrainy
nastkę (12 proc.), fartowną siódemkę też się ceni, a różnica w oczekiwa(11 proc.) i w pechowość wstawania niach finansowych między Polakami
z łóżka lewą nogą (11 proc.).
a naszymi sąsiadami wynosi zaledwie 31 groszy. Ukraińcy chcą w
Najbardziej przesądne są osoby nie- Polsce pracować za 14,74 zł netto za
aktywne zawodowo, zwłaszcza bez- godzinę – informuje serwis money.pl
robotne, zajmujące się domem oraz
londynek.net
niezadowolone ze swojej sytuacji
materialnej, a także o niskim wykształceniu. Częściej wiarę w przesąOpracowała:
dy deklarują kobiety niż mężczyźni
Katarzyna Frankowska
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Mus mozołu
Brugia - slalomem między turystami
ku. Symbolem miasta z pewnością
są kanały, którymi pływają łodzie
wypełnione turystami. Znajdziemy
tu także muzea i kościoły.

Markt, czyli rynek

Brugia jest na tyle fajna, że ma dwa
rynki. Ten główny, większy i ważniejszy to właśnie Markt. To tutaj
zadepczą was turyści. Tutaj też biło
serce dawnej Brugii, ważnego ośrodka handlowego. Markt otoczony jest
średniowiecznymi kamienicami,
choć tak naprawdę większość z nich
to rekonstrukcje.

Brugia to mój absolutny numer jeden w zestawieniu
miast, które kocham i których nienawidzę jednocześnie. Z jednej strony trudno
się nie zachwycać wąskimi
uliczkami, kolorowymi fasadami domów, siecią kanałów,
zaułkami, w których można
się pogubić. Z drugiej strony – czar tego miasta trochę
pryska, kiedy trzeba walczyć
o przetrwanie w tłumie turystów. W końcu jest to jedno
z najczęściej odwiedzanych
miast w Europie. Mimo
wszystko jednak uważam, że
warto tam zajrzeć i spróbuję
pokazać Wam, dlaczego.
Trochę historii

Nad rynkiem dominuje dzwonnica – Belfort. Wieża ma całe 83 metry i odegrała ważną rolę w filmie
„Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj”.
Wieża została wybudowana w XIII
wieku, jednak szybko
zniszczył ją pożar i musiała zostać odbudowana. W średniowieczu na
dziedzińcu mieściło się
prawie 400 kramów.

czas wojen religijnych i
okupacji – austriackiej,
francuskiej i holenderskiej. Brugia całkowicie straciła znaczenie
gospodarcze. Z czasem
jednak zaczęto na nowo
Na wieżę można wejść, a
odkrywać nieprzeciętne
na górze, poza panoramą,
walory miasta, a wydanie
można podziwiać także
powieści Bruges la Morte
zawartość skarbca. Co
(Uśpiona Brugia) belgijciekawe, dzwonnica kryje
skiego pisarza Georgesa
tak naprawdę 47 różnych
Rodenbacha przyspieszydzwonów, z których każło odrodzenie miasta. W
dy wydaje inny dźwięk
roku 2000 centrum Brugii zostało i jest używany przy innej okazji. Ja
wpisane na listę UNESCO.
na dzwonnicę nie dotarłam, między
innymi ze względu na dziką kolejkę,
Byłam w Brugii trzy razy i za każdym w której musiałabym stać chyba kilrazem trafiałam na turystyczny ar- kadziesiąt minut.
magedon (na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że zawsze jeździłam tam Główny rynek w Brugii wydaje się
w weekendy). Ale przecież z jakiegoś strasznie zatłoczony także dlatego,
powodu tam wracałam.
Zostawmy więc w spokoju niewinnych turystów (jakby na to nie
patrzeć, też przyczyniałam się do tego armagedonu) i skupmy się
na tym, co Brugia ma
do zaoferowania.

Początków miasta trzeba szukać
w II wieku n.e., a nazwa Brugia po
raz pierwszy pojawiła się siedem
wieków później. Pochodzi ona od
nordyckiego słowa bryggja, które
oznacza molo lub pomost. W XIV
wieku Brugia była jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w
północno-zachodniej Europie, a
swoją mocną pozycję zawdzięczała
przede wszystkim produkcji sukna
(podobnie jak inne miasta w tej czę- Co warto zobaczyć
ści Europy). Złoty wiek miasta przy- w Brugii?
padł na wiek XV, kiedy to do Brugii Brugia zachwyca przeprzybywali słynni artyści, tacy jak de wszystkim wspaniaJan van Eyck czy Hans Memling.
le zachowaną średniowieczną architekturą,
Niestety, wszystko, co dobre, szyb- którą można podziwiać
ko się kończy. Kolejne stulecia to niemal na każdym kro-

Antwerpia po polsku

wrzesień 2018

że często rozkładają się tu różne stragany, jarmarki itd. Kiedy byłam tu w
grudniu, trwało szaleństwo świątecznych jarmarków. W kwietniu i w maju królowały karuzele. W całym tym
chaosie można przeoczyć pomnik
Breydela i Conincka – tkacza i rzeźnika, którzy dowodzili powstaniem
Flamandów przeciwko francuskiemu okupantowi w XIV wieku. Wśród
budynków otaczających Markt wyróżnia się także sąd prowincjonalny.

beginki, świeckie kobiety, które z różnych
względów decydowały
się żyć we wspólnocie.
Dziś beginaże są atrakcją turystyczną wielu
belgijskich miast.
Beginaż w Brugii powstał w XIII wieku, a
średniowieczny układ
budynków pozostał
niezmieniony do dziś.
Mieszka tu obecnie
ok. 50 benedyktynek
(zakon beginek już nie
istnieje). Zdecydowanie
polecam zajrzeć do beginażu, bo to ostoja
ciszy i spokoju w zatłoczonej Brugii.
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wiatraki z XVIII
wieku, do których
mi niestety nigdy
nie było po drodze.
W Brugii jest też
mnóstwo muzeów,
m.in. Groeninge
Museum z kolekcją malarstwa
flamandzkiego,
Muzeum Czekolady,
Muzeum Hansa
Memlinga, Muzeum
Archeologii, Muzeum Dia-mentów
i zapewne jeszcze
kilka innych.

Po prostu jeden wielki kanał
Mimo zatłoczenia, lubię to miejsce –
podobają mi się strzeliste kolorowe
kamienice i dorożki, którymi można
zwiedzać miasto. Niektórzy mówią,
że to miasto sztuczne, wyidealizowane, skrojone na miarę oczekiwań turystów. Może i tak, ale mi się podoba.
Mimo wszystko.

Skoro Brugia jest Wenecją Północy,
to chyba oczywiste, że nie mogło zabraknąć tu rozbudowanej sieci kanałów. Nie potrafię odmówić uroku
wszystkim tym mostkom przewieszonym nad wodą, kamienicom stojącym nad kanałami i zaułkom, do
których można trafić przez przypadek. Szczególnie w okresie Bożego
Narodzenia, kiedy okoliczne domy
Gdybym miała wybrać najładniejsze belgijskie miasto (z tych, które
do tej pory widziałam), zapewne
wahałabym się pomiędzy Gandawą
i Brugią. Nie jestem jednak w stanie
wybrać zwycięzcy. Najlepiej pojechać i przekonać się samemu.

Burg, czyli drugi rynek

Burg, to administracyjne centrum miasta. Turyści odwiedzają tu jednak przede wszystkim
Bazylikę Świętej Krwi, w której
można zobaczyć relikwie krwi
Chrystusa (wejście bezpłatne).
Relikwie trafiły tu prawdopodobnie w XII wieku i obecnie
przechowywane są w małym
flakoniku w srebrnym tabernakulum. Można je zobaczyć
podczas adoracji (widziałam, ale
nie spodziewajcie się fajerwerków), która ma miejsce codziennie
w określonych godzinach (szczegóły
na stronie bazyliki). Samo wnętrze
kaplicy św. Krwi jest również imponujące.
Z zewnątrz bazylika jest bardzo
niepozorna, właściwie w ogóle nie
widać, że jest to kościół. Burg, to
w sumie niewielki ryneczek, nad
którym dominuje ratusz powstały na przełomie XIV i XV wieku.
Fasadę ratusza zdobią repliki posągów hrabiów i hrabin Flandrii.
Ratusz jest częściowo udostępniony do zwiedzania.

Beginaż

Beginaż, to takie miasto w mieście, w którym mieszkały kiedyś

przyozdobione były świątecznymi
dekoracjami, można było popaść w
zachwyt nad tym miastem. Brugia,
to jeden wielki kanał, ale kanał wyjątkowo uroczy!

A przed przyjazdem do Brugii polecam obejrzeć film „Najpierw strzelaj,
potem zwiedzaj”. Brugia prezentuje się tam naprawdę przepięknie,
czasem nawet wydawało mi się, że
lepiej niż w rzeczywistości. A więc
oglądajcie i przybywajcie.
Relacje z moich mozolnych podróży znajdziecie na blogu Mus
Mozołu: www.musmozolu.com
oraz na Facebooku: www.facebook.
com/musmozolu

Jeśli będziecie
zwiedzać Brugię, Serdecznie zapraszam do śledzenia!
polecam oddaAgnieszka Legat
lić się trochę od
centrum, wybrać
się na dłuższy
spacer wzdłuż
kanału, dotrzeć
do miejsc, do
których turyści
nie docierają
masami. Można
na przykład
odnaleźć stare
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Rozkwit wyrafinowanego smaku,
predyspozycjami i dogodnymi
warunkami poparty.
przez lokalnych pasjonatów historii i akademickich profesorów, do
życia wskrzeszanych. A w każdym
z regionów pomników a nawet popiersi skromnych nie starczy, by
wszystkie te osoby, godne pamiętania i podpatrywania, zliczyć i honor
im oddać. Czy warto je wspomnieć,
do idei wracając w naszym życiu?

Niewielki Mazowsza region wielkości gminy.
Współcześnie, w centralnym
jego punkcie, zalew malowniczy. Wokół rozrastająca
się mnogość hoteli i punktów rozrywki. Także to, co
niewidoczne w rozbudowującym się nowym otoczeniu,
to historia ciekawa i bogata.
Historia ludzi tu mieszkających, nie tylko dla siebie i
swoich rodzin żyjących; historia taflą powstałego po
wojnie sztucznego jeziora
nieco już przykryta. Dzięki
strażników pamięci staraniom, szczęśliwie z tej opowieści i my czerpać możemy.
O regionie Jeziora Zegrzyńskiego tu
mowa. A te piękne tereny ludzi ze
sobą wiązały: rodziny, społeczności,
których pamięć pielęgnować się godzi. Pośród nich hrabia Konstanty
Mikołaj Radziwiłł, Powstania
Warszawskiego uczestnik, człowiek,
który właściwie wynikające z przywilejów obowiązki swoje względem
innych pojmował. Powszechnym
uznaniem lokalnej społeczności
darzony był. Czy też inżynier Witold
Zglenicki, polski naukowiec, geolog, uczeń Dmitrija Mendelejewa,
filantrop, patriota, jednako pamięci
godzien.

Opowieści o wspaniałym życiu, osobowościach niepoślednich, oddychających pełniej, niż tylko pogonią za
celami z konsumpcji wynikającymi.
Bez drobiny sarkazmu, dojrzała, wartościowa, społeczna elita. Takich historii, o podobnych postaciach, po
całej Rzeczypospolitej rozsianych
jest wiele. Czasem pamiętanych,
czasem zapomnianych już i przykrytych lekkim suknem fal sztucznego jeziora. W niewielkiej części,

Z trwającym wrześniem, okres zbioru winogron w toku jest. Ale by
plony należycie owocowały, wiele
warunków musi być spełnionych.
Co więcej, wspomaganych wieloma wysiłkami i przemyślaną pracą.
Jednako w życiu naszym jest. Gdy
oczekiwać korzystnych efektów zechcemy, podobnej jakości wysiłki
towarzyszyć nam powinny. Czy to w
budowie relacji, czy współdziałaniu
w naszych rodzinach, społecznościach, czy w rozwoju osobowości z
wychowywania najmłodszych wynikającym. Wrzesień to miesiąc, kiedy,
po wypoczynku wakacyjnym, wracać
do swoich codziennych obowiązków
zaczynamy. To miesiąc rozpoczęcia
szkolnych zajęć, powrotu na uczelnie. A i pracy rzetelnej, której owoce
zbieramy czasem dopiero po latach.
Zasadna to analogia, bo nasze życie,
jak wino, zróżnicowanym potencjałem się charakteryzuje. Różne predyspozycje, różne talenty nam dano.

wrzesień 2018

I nie w tym rzecz najistotniejsza, by
licytować się, komu więcej dane jest.
A raczej w tym, by starania czynić,
aby dany potencjał jak najlepiej wykorzystać.
Jako i z potencjałem wina Beaujolais
nouvea, które dobrze dopracowane,
doskonale z lekkimi czerwonymi
mięsami i serami się komponuje,
choć z pewnością winem leżakującym być nie może. Nie jest to jednak wino zalet pozbawione. Z kolei
wina predysponowane do leżakowania wyrafinowanej głębi smaku
nie osiągną, jeśli nie zapewni im
się poza czasem właściwej uwagi,
cierpliwości, konsekwencji i odpowiednio przygotowanych warunków
– choćby stosownej wilgotności czy
stabilnego zakresu temperatur pomieszczeń, w których wino dojrzewa.
I pokusimy się tu – bez nieuzasadnionego kompleksu – o stwierdzenie, że
wieki kultury naszej i historii Polski
predysponują nas do ambitnych
poszukiwań w naszych działaniach
i życiu. Poszukiwań rozwoju, dbałości, pokory do upływającego czasu,
planowania w perspektywie dłuższej
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niż jeden sezon mody i tym samym tencjał smaku, niewłaściwie dojrzezabiegania o możliwość osiągania wającego, najlepszego nawet wina.
tych wyrafinowanych, nie dla każdego „wina” osiągalnych smaków. Szanowni Państwo,
niezmiennie życzymy Wam wielu
Wracając do początków. Dwie oso- konstruktywnych refleksji i owoców,
by, dwie w artykule symbolicznie co pomimo trudności pięknymi smawspomniane historie. Dwa życia kami wyrastają. W tym miejscu popełne, niebanalne i wielowymia- lecamy gorąco smak wina Chateau
rowe niczym najbardziej pięknie de Łukawica, ten wyselekcjonowany
skomponowane wino. Wino, do i firmowany logo naszego klubu zektórego droga nie była samoistnym staw doznań. Niech będzie dobrym
przypadkiem. Życie, które czerpać podsumowaniem refleksji powyżej
zechciało z doświadczeń i wartości spisanych. Bo to stworzone z owowielu pokoleń; zbiegi okoliczności ców Gros Manseng, wzrastających,
rozwiązując regułami; reguły czer- na przekór przeciwnościom, na
piąc z wielowiekowej wiedzy o wy- winoroślach wietrznych brzegów
chowaniu i ze sprawdzonych przez Atlantyku wino. Jest też niezwykłym,
przodków wartości. Nie na odwrót, dbającym o smak nasz dowodem, że
gdy do przypadków, wygodą chwi- to, co wysiłku większego wymaga,
lową kierowani, zechcemy nowe re- najczęściej bogate efekty przynosi.
guły napisać. Wszystkie te postawy
to historie życia często bardzo cieka- Z wyrazami
we, które zrozumiane właściwie, nie- szacunku,
zwykle cenną są bazą do czerpania
przykładów i nauki. A pamięć o nich Zespół Klubu
ulotna, co bez naszego zaangażowa- Wine&LIfe
nia, niepielęgnowana, zapominaną
się staje. Jak piękny, stary zakurzony
album rodzinny, znaleziony na belgijskim targowisku. Jak utracony po-

30

Antwerpia po polsku

wrzesień 2018

Dziecięce lęki
Dzieci boją się obcych ludzi,
ciemności, wody, psów, wysokości, czarownic, potworów,
złodziei, pierwszych dni w
przedszkolu lub w szkole, i
wielu innych rzeczy.
Lęk i niepokój związany z
wieloma sytuacjami w życiu
dzieci jest czymś zupełnie naturalnym. Ale kiedy lęki zaczynają być zbyt intensywne
i nieprzemijające, mogą emocjonalnie niszczyć dziecko i
negatywnie wpływać na jego
psychikę.

Egzamin z życia

Dziecko staje przed różnymi wyzwaniami: nowe otoczenie, pierwsze dni
w przedszkolu, szkoła, klasówka,
akademia, wycieczka, samodzielny
powrót ze szkoły. To takie życiowe
egzaminy i zarazem sytuacje mogące dziecko przerastać i przerażać. A
każdy egzamin trzeba zdać, co często wiąże się ze stresem nie tylko u
dzieci.

powinno wiedzieć, że lęk przychodzi i odchodzi, może się zwiększać
lub zmniejszać pod wpływem jego
myśli i zachowania. Gdy jednak lęk
narasta, mogą się pojawiać senne
koszmary.
Wprawdzie dziecięce lęki są czymś
całkowicie naturalnym, ale kiedy coraz bardziej zaczynają oddziaływać
na psychikę dziecka, mogą je emocjonalnie niszczyć.

Jakie są tego symptomy?

Lęk całkowicie pochłania uwagę
dziecka. Jego reakcja jest zbyt silna
w stosunku do bodźca, który ją wywołuje. Dziecko jest blade, poci się,
drży, zachowuje się nienaturalnie,
następują zmiany akcji serca, a nawet utrata przytomności. Często bywa niegrzeczne, wręcz aroganckie,
moczy się w nocy. Miewa kłopoty
ze snem, nocne koszmary, we śnie
przeżywa to, czego się obawia. Nie
chce jeść, narzeka na bóle brzucha,
ma biegunkę i wymiotuje.
Trzeba uważne dziecko obserwować,
wtedy będziemy mieć gwarancję dostrzeżenia powyższych objawów, których nie wolno lekceważyć. Tak silny
lęk wymaga pomocy specjalisty.

Dzieci rosną, lęki się zmieniają

Przez lata dziecko doświadcza wielu
różnorakich lęków, charakterystycznych dla wieku. Większość z nich
zanika wraz z tym, jak dziecko
uczy się radzenia sobie w różnych sytuacjach i wie, czego
może się w takich wypadkach
spodziewać. Ale nie wszystkie
Dziecięce sygnały
lęki znikają. Po pewnym czasie
Lęk to nie strach. Lęk powstaje na w miejsce starych przychodzą
skutek wyobrażania sobie zagroże- nowe.
nia, a strach jest reakcją na konkretne zagrożenie. Dziecko może przy- Dzisiejszy czterolatek, który
woływać w wyobraźni zagrożenie, musi spać przy zapalonym
którego kiedyś już realnie doświad- świetle, bo boi się ducha,
czyło, lub tworzyć własne lęki zwią- za kilka lat ze śmiechem
zane z wyobraźnią. Przyczyną lęku będzie opowiadał histomoże być także niezaspokojenie pod- rie o straszących zjawach.
stawowych potrzeb dziecka – tutaj Jeśli jednak czas upływa, a
kłania się atmosfera w domu, brak dziecko wciąż opowiada o
miłości i poczucia bezpieczeństwa. „potworze”, to znak, że może
to być odzwierciedleniem rzeŻeby pomóc dziecku poradzić sobie czywistej postaci lub trapiąz lękiem nawet, jeśli dziecko nie od- cej dziecko sytuacji.
różnia lęku od strachu, można oba Jeżeli rozmowy i
pojęcia potraktować wymiennie, al- wspólne odpębo jako symbol – np. „straszek”, „ten dzanie koszmazły”. Można pomóc dziecku nazwać rów nie pomagapo swojemu swój lęk a może dzie- ją, warto zwrócić
cko samo go już nazwało. Dziecko się do specjalisty.

Każdy wiek ma swoje lęki:

• 2 lata – rozmaite lęki: słuchowe
(pociągi, ciężarówki, odkurzacz, mikser); wizualne (ciemne kolory, duże
przedmioty); przestrzenne (lęk przed
wpadnięciem do studzienki ściekowej, łóżeczko w nowym pokoju);
związane z ludźmi (wyjazd matki,
jej nieobecność w czasie zasypiania);
deszcz i wiatr, zwierzęta, szczególnie
dzikie.
• 2,5 roku – wiele lęków, szczególnie przestrzennych: (obawa przed
ruchem lub przesuwaniem przedmiotów, przed nieoczekiwanymi
relacjami przestrzennymi – np.
gdy ktoś wchodzi do domu innymi
drzwiami, zbliżające się duże przedmioty (np. ciężarówka).
• 3 lata – najwięcej lęków wizualnych: starzy, pomarszczeni ludzie,
„maski czarownicy”, ciemność,
zwierzęta, policjanci, włamywacze,
wieczorne wyjścia rodziców.
• 4 lata – powracają lęki słuchowe,
szczególnie odgłosy silników, ciemność, dzikie zwierzęta, wyjście matki
– szczególnie wieczorem.
• 5 lat – niewiele lęków – głównie
wizualne – konkretne, przyziemne
obawy o potłuczenie się przy upadku, pogryzienie przez psa, ciemność,
obawa, że matka nie wróci do domu,
mniej obaw przed zwierzętami, złymi
ludźmi, czarodziejami.
• 6 lat – duże natężenie stanów lękowych wywołanych przede wszystkim przez
bodźce dźwiękowe
(dzwonek do drzwi,
telefon, czyjś monotonny, nieprzyjemny sposób
mówienia, spłukiwanie wody w
ubikacji, odgłosy
wydawane
przez ptaki i owady);
obawy przed
światem nadprzyrodzonym (duchy,
wiedźmy);
lęk, że ktoś
chowa się
pod łóżkiem;
przestrzenne
(obawa przed
zgubieniem
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się); przed żywiołami (ogień, woda,
grzmot, błyskawice); dziecko boi się
zasypiać samo w pokoju, lęka się także zostać samo w domu, obawa, że
nie będzie matki gdy wróci, że coś
jej się stanie, umrze; lęk przed pobiciem przez innych, boi się drzazg,
drobnych skaleczeń, widoku krwi z
nosa, choć dzielnie znosi duże rany.
• 7 lat – dużo lęków, głównie wizualnych (ciemność, strych, piwnice),
lęk przed wojną, włamywaczami,
szpiegami, ludzmi chowającymi się
w szafach lub pod łóżkiem, lęk przed
spóźnieniem się do szkoły, brakiem
akceptacji ze strony innych.
• 8 - 9 lat: mniej lęków i mniejsza
ich intensywność, obawy mają swoje
uzasadnienie (dotyczą głównie własnych zdolności i możliwości porażki,
szczególnie w szkole).
• 10 lat – dużo lęków, największe
związane ze zwierzętami (szczególnie dzikimi i wężami), niektóre
dzieci boją się ciemności a także
wysokich pomieszczeń, ognia, przestępców, morderców, włamywaczy
(wykaz lęków za forumpediatryczne.
pl)
Jeśli lęki nie zanikają wraz z upływem czasu, a wręcz się nasilają i
odbierają dziecku radość życia, możemy mieć do czynienia z zaburzeniem lękowym. W takim przypadku
natychmiast należy zgłosić się po
poradę do psychologa dziecięcego.

Potwory i złe sny

Dziecięca wyobraźnia jest nieograniczona. Powoduje, że ożywają potwory, czarownice, groźne zwierzęta
zrodzone w wyobraźni. Jak sobie z
tym radzić?
Jedną z błędnych metod jest tak
zwana strategia zaprzeczania, polegająca na wmawianiu dziecku, że
potwory nie istnieją, dlatego nie ma
czego się bać. Ta popularna wśród
rodziców metoda może na chwilę
uspokoić dziecko, ale jest nieskuteczna, a nawet szkodliwa. Dziecko
po pewnym czasie zrozumie, że osoby mu najbliższe jego lęki traktują z
przymrużeniem oka, że nie ma się na
kim wesprzeć i na kogo liczyć.

Najróżniejsze potwory i straszydła
prześladują dzieci także w nocy. Są
to tak zwane złe sny. Badania wykazują, że złe sny dotyczą ponad połowy
przedszkolaków. Ich tematyka bywa
różnorodna: od wspomnianych straszydeł, poprzez treść oglądanej bajki
lub czytanej książeczki, aż do emocji związanych z przedszkolem czy
szkołą.
Są one dowodem na taki rozwój wyobraźni, za którą „nie
nadąża” reszta ciała. Stąd
nocnym koszmarom towarzyszy niechęć do samodzielnego zasypiania, płacz, moczenie się, wybudzenia w nocy.
Nikt, nawet samo dziecko,
nie jest w stanie przewidzieć,
co mu się przyśni.
Dotyczy to przede wszystkim małych
dzieci, które najbezpieczniej czują
się w otoczeniu najbliższych. Jeśli
zachowanie rodziców będzie typowe
i nie ulegnie nagle zmianie, maluch
będzie spokojny, a lęk się nie pojawi.
Jeżeli jednak w typowej sytuacji reakcje rodziców drastycznie się zmienią, poczucie bezpieczeństwa dziecka legnie w gruzach. Kiedy dotrze
do niego informacja, że coś jest nie
tak, powstanie napięcie, związane z
brakiem poczucia bezpieczeństwa,
wywołujące lęk.
Dziecko nie czuje się bezpieczne
również wtedy, kiedy na przykład
mama, zamiast – jak co wieczór –
być z dzieckiem w porze kolacji i je
nakarmić, wychodzi. Taka sytuacja
natychmiast rodzi obawę, czy mama
na pewno wróci. Dlatego trzeba jasno dziecku powiedzieć: teraz wychodzę, wracam za dwie godziny. Jeżeli
podajemy godzinę powrotu do domu, to nie wolno dziecka zwodzić.
Należy dotrzymać słowa.

Zainteresowanie się dzieckiem nie
zawsze jest równoznaczne ze spełnianiem jego oczekiwań. Często
płacz jest szantażem, ale na taki
płacz trzeba zareagować. Nie można udawać, że płaczu się nie słyszy.
Dziecko musi być pewne, że rodzic
O wiele lepiej sprawdza się strategia zawsze przyjdzie i sprawdzi, czy nie
„oswajania potworów”, czyli zaprzy- dzieje mu się krzywda, i że jest dla
jaźnienia się z nimi. Polega ona na niego najważniejsze.
wytłumaczeniu dziecku, że wprawdzie potwory są groźne, ale nie jedzą Lęk przed brakiem akceptadzieci, za to uwielbiają słodycze, ko- cji
lorowe kamyki i błyszczące świe- Dziecko najbardziej boi się utraty micidełka. Warto trzymać podarunki łości rodziców, ich gniewu i braku
dla potwora w dziecięcym pokoju, akceptacji. Ten brak akceptacji może
oczywiście na widocznym miejscu, się też zrodzić, gdy zachowania rodzii tym oto sposobem można potwora ców w podobnych sytuacjach są różujarzmić.
ne. – Gdy dziecko raz chwalone za
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wykonanie jakiejś czynności, innym
razem jest za to samo krytykowane,
lub co gorsza, ukarane. W takich sytuacjach dziecko traci poczucie akceptacji dorosłych, pewność siebie i
czuje się niekochane.

Media

Lęk dziecka często jest podsycany
przez bajki, filmy, które ogląda w telewizji, lub są mu czytane. Takie straszne opowieści,
zwłaszcza czytane lub oglądane przed snem, sprawiają, że
wyobraźnia dziecka zacznie
działać i będzie ono reagować
lękiem. Rodzice powinni czuwać nad tym, co ogląda dziecko, by bajki czy filmy były
dostosowane do wieku.

Wskazówki dla rodziców

• Lęki dziecka należy zrozumieć, a
nie zawstydzać i wyśmiewać jego
zachowania.
• Lęk nigdy nie pojawia się bez powodu. Nie da się z nim walczyć, dopóki nie dowiemy się, skąd się wziął.
• U podłoża lęku przed ciemnością
często leży jakieś traumatyczne przeżycie z wczesnego dzieciństwa.
• Dziecko ma bujną wyobraźnię.
Jak obejrzy horror w telewizji, to nic
dziwnego, że później się boi.
• Gdy pojawi się lęk, w przedpokoju
czy przy łóżku dziecka zostawiajmy
zapalone słabe światło nawet na całą
noc.
• Nie stosujmy terapii szokowej.
Zmuszanie dziecka do stawania
twarzą w twarz ze swoimi lękami w
momencie kiedy nie jest na to gotowe, przynosi odwrotne efekty.
• Nie stymulujmy dziecięcych lęków
swoją osobistą „lękową” postawą życiową.
• Rozmawiajmy z dzieckiem o tym,
czego się boi. Tłumaczmy mu, że
lęk to część życia, coś naturalnego,
z czym można sobie poradzić.
• Przed snem, ale również w każdej
sytuacji, mówmy swojemu dziecku,
że je kochamy, i że zawsze może na
nas liczyć.
Musimy nauczyć nasze dzieci, nad
czym mogą zapanować i na co mieć
wpływ, a co należy pozostawić swojemu biegowi. Musimy nauczyć je
mądrze się bać. Wspierać je i nie
lekceważyć ich lęków.
Ewa Janik
Źródła:
junioracademy.pl, dziecirosna.pl,
poradnikzdrowie.pl, czasdzieci.pl
Fot.: dreamstime.com
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Dlaczego lepiej (nie) mieć dzieci?
Niedawno opublikowano
wyniki jakiejś śmiesznej ankiety, z której wynika, że w
Belgii coraz więcej młodych
ludzi deklaruje, iż nie zamierza mieć dzieci. Pod artykułem oczywiście zażarta dyskusja i licytowanie się, kto
jest większym egoistą, debilem, ignorantem. Ot zwyczajna nic nie warta burza.
Moim zdaniem dyskutowanie na
ten temat jest kompletnie bez sensu, przecież – do jasnego grzyba – to
każdego indywidualna sprawa, jak
zamierza życie przefurać i z kim.
Jeszcze bardziej głupie jest zarzekanie się, że nigdy… bo do wszystkiego trzeba najpierw dorosnąć (wiek
faktyczny nie ma tu nic do rzeczy) i
zrozumieć to i owo. Choć fakt, niektórzy pewnie nigdy nie dorastają – całe
życie są dziećmi i to często bardzo
rozkapryszonymi, albo dorastają za
późno a wtedy tylko płacz i zgrzytanie zębów. Ale co mnie to?

z najmniejszych krajów na świecie brzmi to cokolwiek śmiesznie,
zwłaszcza że Arabowie zalewający
ten kraj takich deklaracji bynajmniej
nie składają, wprost przeciwnie.
Planeta jest coraz bardziej zanieczyszczona i za jakiś czas jej istnienie się skończy a ludzkość wymrze.
Nooo brawo, idąc tym tokiem myślenia, nie warto iść jutro do pracy, kupować ubrań, domów, samochodów
i gromadzić innych dóbr. Najlepiej
poprośmy od razu o zbiorową eutanazję, bo świat kiedyś i tak zniknie
to po kij żyć.
Dzieci są nieszczęśliwe, bo wielu
rodziców źle wychowuje i źle traktuje swoje dzieci. Dosyć pokrętna
logika. Znowu eutanazja wskazana
jak najszybciej, bo wielu dorosłych
to przestępcy, pijacy, złodzieje, gwałciciele, terroryści, dziwki? Jak widzę,
że coś jest złe, to albo się z tego cieszę, bo też jestem zła i się do złoczynienia przyłączam, albo próbuję to
zmienić coś dobrego robiąc i dając
dobry przykład. Czy nie?

Chyba tylko po to, by udowodnić
swój debilizm i skretynienie. Jeśli
już ktoś się koniecznie musi wszystkim chwalić albo tłumaczyć, że nie
zamierza mieć dzieci, dlaczego nie
powie normalnie, uczciwie:
NIE CHCĘ, BO NIE! Koniec kropka.
Nie chcę dzieci, bo ich nie lubię.
Nie czuję się na siłach fizycznych,
psychicznych, finansowych i innych, by wychować dziecko.
Nie mam zamiaru poświęcać 20 czy
więcej lat z mojego fajnego, ciekawego życia, by zajmować się dzieckiem.
Chcę przeżyć to życie i umrzeć w
samotności.
Wolę hodować krokodyle.
Chcę całe życie podróżować i dzieci
by mi w tym przeszkadzały.
Itede itepe. Wielka mi fizjologia.
Gdybym JA dziś nie miała dzieci,
co by się stało? Krowy przestały by
się doić? Ptaki fruwałyby do tyłu? A
może świat przestałby istnieć? Na
pewno coś w ten deseń.
Gdybym ich nie miała, to nawet nie

Dlaczego jednak lepiej nie
wiedziałabym, co straciłam a co zymieć dzieci (argumenty z
skałam, bo to dopiero trzeba przedyskusji)?
Gdy się pracuje, nie można mieć żyć i doświadczyć, by móc się na ten
Bo świat DZIŚ jest bardzo zły? Co
prawda w szkole miałam z historii często pały, ale mimo wszystko
wiem, że dziś nie różni się wcale a
wcale niczym od wczoraj, przedwczoraj czy dwóch tysięcy lat temu pod
względem ilości zła i dobra. Jednego
i drugiego jest po równo i żadne nigdy ostatecznie nie zwycięża, inaczej
już dawno mielibyśmy albo na Ziemi
raj, albo ta planeta by nie istniała.

dzieci, bo będą one nieszczęśliwe temat wypowiadać sensownie. Tak
i/lub źle wychowane. Serio? Znam mniemam.
wielu pracujących rodziców, sami
jesteśmy pracującymi rodzicami,
stąd wiem, że trudno jest pogodzić
obowiązki rodzica z obowiązkami
pracownika, ale da się, jeżeli ktoś
chce, a dzieci w dziejach ludzkości gorsze rzeczy musiały i muszą przeżyć
niż żłobek czy świetlica.

Na świecie jest za dużo ludzi? Co
prawda to prawda i jakby taką deklarację złożyli Chińczycy czy Arabowie
to może by to i sensownie brzmiało
ale w ustach mieszkańców jednego

Tego typu argumentów było tam sporo
i ja naprawdę nie
wiem, po kiego takie
głupoty wymyślać?
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Niestety z dziećmi nie można się
rozwieść, nie można im dać wypowiedzenia. Można je zabić, sprzedać
albo zamknąć w lochu, co – jak wiadomo – też się w historii zdarzało i
zdarza ciągle co jakiś czas, ale jest
karalne i nieludzkie (tak mówi nam
sumienie, etyka i prawo).
Nie każdy zaryzykuje, nie każdy się
odważy, nie każdy poświęci swoje
życie. To jego sprawa. Nie każdy
też niestety może zostać rodzicem.
– Życie.

No pewnie, to ich życie – wy za nich dzieci
nie wychowacie i nie
nakarmicie. A może
jednak?
Mam też wystarczająco
lat, by czasem popatrzeć
w przyszłość. Oczywiście
nie wiem, co mnie tam
czeka, bo niezbadane są
wyroki losu, ale wiem, że
młodsza nie będę. Starzeję
się, moje ciało się zużywa,
szybciej się męczę, coraz więcej dróg jest dla mnie na zawsze zamkniętych. Nie ubolewam nad tym,
cieszę się każdą chwilą która trwa i
staram się te chwile wykorzystywać,
zanim staną się historią, ale już mam
świadomość swojej przemijalności.
Mam świadomość, że życie pędzi
coraz szybciej, a ja z roku na rok
jestem wolniejsza i mniej sprytna.
Mam świadomość, że nasze dzieci
w końcu się usamodzielnią i zbudują swoje gniazda – same lub z kimś.
Wiem jednak, że do końca swoich
dni będę mieć o kim myśleć i o kogo
się troszczyć (choćby w myślach, bo
mogą daleko wyfrunąć) i że po mnie
ktoś zostanie.

Czasem też ktoś się zarzeka, że nie
chce dzieci, że nigdy przenigdy, a
potem nagle ni stąd ni z owąd natura zaczyna drzeć ryja i antydzieciowiec już ogląda się po cichu za
potencjalnym dawcą spermy czy w
miarę atrakcyjnym inkubatorem.
Innym znowu przydarza się zwykły
wypadek przy pracy no i wtedy zamiast trzymać się swoich zarzekań
i czym prędzej pozbyć się życiowego kłopotu, postanawiają sprawdzić,
jak to jest być rodzicem i zwykle nie
żałują.
Nigdy nie mów NIGDY.
Ja mam dzieci i cieszę się z tego,
choć bez wątpienia ich brak na pewno ułatwiałby życie.
Fajnie jest być mamą. Cieszę się tym
faktem od 16 lat i nie znudziło mi się
Hm… Można by było do woli pod- ani-ani. Słyszałam kiedyś od kogoś,
różować, imprezować, uprawiać że dziećmi się trzeba cieszyć, gdy
sporty, robić karierę, całą wypłatę są małe, bo duże już nie są fajne, są
wydawać tylko na siebie, w każdej wręcz wredne. A figa, dzieci są fajwolnej chwili oglądać filmy, czytać, ne cały czas bez względu na wiek.
spotykać ze znajomymi i nieznajo- Dają czasem w kość, stresują, spramymi, leżeć do góry pupą i robić w wiają wiele kłopotów i dodają siwych
cholerę innych rzeczy, które teraz włosów na głowie, ale jest też z nimi
trzeba ograniczać lub wręcz sobie masę frajdy każdego dnia. Od dzieci
odmawiać na koszt zajęć z potom- można się też wielu rzeczy nauczyć,
stwem i dla potomstwa.
bardzo wielu.
Taa, myślę, że z tydzień, miesiąc, no Czego ja się niby nauczyłam?
może nawet rok byłoby to fajne, ale Między innymi: cierpliwości, pomyw końcu by się znudziło. I co potem? słowości, rozwiązywania najdziwniejszych problemów, zaradności,
Mówię tu o sobie tylko i wyłącznie. podziału uwagi, wytrwałości, wrażNie wyobrażam sobie nie mieć dziś liwości, słuchania i przytuladzieci. Po co wtedy byłoby w
nia. Udoskonaliłam
ogóle żyć? Po co chodzić do
swoją empatię i napracy? Po co robić cokoluczyłam się nowego
wiek? Dla mnie życie bez
spojrzenia na świat i
dzieci nie miałoby dziś żadnecieszenia się drobiazgo sensu.
gami.
Domyślam się jednak, że robienie
kariery, bicie rekordów, zdobywanie szczytów i innych podobnych rzeczy jest dla wielu właśnie takim motorem życia, jak
dla mnie macierzyństwo. Tym
ludziom dzieci wcale nie muszą być do szczęścia potrzebne,
a wręcz będą im przeszkadzać
w drodze do celu. Wolno im?

Poznałam też i udoskonaliłam możliwości mojego ciała,
umysłu i ducha.
Dzięki dzieciom
stałam się silniejsza i odważniejsza,
poprawiłam znacznie swoją wiarę w
siebie. Dzięki macie-
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rzyństwu poczułam się bardziej kobieca. Dzięki dzieciom poznałam też
lepiej małżonka. Nic nie sprawdza
tak związku jak problemy z dziećmi.
Nic go tak nie umacnia jak wspólne siedzenie przy chorym dziecku,
wspólne rozwiązywanie małych i dużych problemów i wspólne patrzenie
na postępy w chodzeniu, mówieniu,
nauce, sporcie.

Co jeszcze jest niesamowitego w macierzyństwie?

Satysfakcja, że stworzyło się nowe
życie, nowego człowieka.
Świadomość, że każde dziecko zawiera cząstkę nas samych.
Frajda z odkrywania cząstek, cech
siebie samego w rosnącym i ciągle
zmieniającym się potomku.
Radość, którą czerpie się z pokazywania komuś całego świata i uczenia go wszystkich najważniejszych
panujących na nim zasad.
No i jeszcze przytulanie. Nikt cię tak
nie przytuli, nie ucałuje, jak własne
dziecko. NIKT.
To są moje własne refleksje o życiu.
Spisuję je sobie, by kiedyś do nich
wrócić i sprawdzić, jak moje poglądy
na różne sprawy się zmieniają wraz
z upływem czasu pod wpływem różnych zjawisk, własnego doświadczenia i zdobywanej cały czas wiedzy. To
mi pomaga zrozumieć lepiej siebie
i świat. Jeśli kiedyś przyjdzie taki
dzień, że przestanę się zastanawiać
nad sensem świata, zadawać pytania, szukać odpowiedzi i weryfikować swoje poglądy to będzie znaczyć,
że nie ma po co żyć…
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi
znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach „Antwerpii
po polsku”
Magdalena B-P
Fot. dreamstime.com
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Jak przestać zadowalać wszystkich
wokół - Część I
Każdy z nas chce być akceptowany przez innych. Taką
mamy naturę. Niestety czasami tak bardzo brakuje
nam tego poczucia akceptacji, że sięgamy po różne,
nie zawsze konstruktywne
sposoby na uzyskanie jej od
ludzi. Jednym z takich sposobów jest ciągłe zadowalanie
wszystkich wokół. Skąd ten
wewnętrzny przymus dogadzania innym i jak możemy
się od niego uwolnić?

wiązków).
• Udajesz, że zgadzasz się ze wszystkimi (przykład: podczas rozmowy ze
znajomymi ukrywasz swoją prawdziwą opinię, bo nie chcesz być jedyną
osobą w grupie, która ma inne zdanie).
• Zbyt często przepraszasz innych.
• Czujesz się obciążony rzeczami,
które masz do zrobienia (a które nie
zawsze wynikają z Twojej inicjatywy).
• Czujesz się odpowiedzialny za to,
jak ludzie się czują (przykład: gdy
ktoś ma gorszy nastrój, cały czas się
zastanawiasz, co mogłeś zrobić źle,
W swojej pracy spotykam wiele myśląc, że to pewnie Twoja wina).
osób, które są wyczerpane silnym • Czujesz się bardzo niekomfortowo,
wewnętrznym przymusem uszczę- gdy ktoś jest na Ciebie zły (i robisz
śliwiania innych ludzi. Wciąż robią co w Twojej mocy, aby zmienić ten
rzeczy, których nie chcą robić, nie stan rzeczy).
wiedząc, jak postawić granicę i po- • Zachowujesz się tak, jak ludzie, z
wiedzieć „nie”. Wciąż grają zgod- którymi spędzasz czas (przykład: nie
nych i uległych, aby wszyscy wokół lubisz alkoholu, ale skoro wszyscy
czuli się dobrze. W ich życiu nie ma Twoi znajomi piją, Ty również zachomiejsca na nich samych – ich potrze- wujesz się tak, jakby sprawiało Ci to
by są zawsze na ostatnim miejscu. przyjemność).
• Potrzebujesz ciągłych pochwał,
Żeby było jasne – pisząc ten artykuł aby poczuć się dobrze (przykład: jeśli
nie odnoszę się do zdrowej życz- ktoś Cię nie pochwali, zastanawiasz
liwości, naturalnej chęci pomocy się, co zrobiłeś źle).
płynącej z wewnątrz, czy wsparcia, • Nie przyznajesz się, że Twoje uczuktóre szczerze chcemy dawać in- cia zostały zranione, gdy ma to miejnym. Takie zachowania
sce (ponieważ
są efektem emocjonalnej
nie chcesz stać
dojrzałości i jeśli to one
się problemem
przeważają w Twoich
dla drugiej osorelacjach, przyjmij moje
by).
gratulacje.
• Zrobisz wszystW tym artykule chciałko, co w Twojej
bym się odnieść do tych
mocy, aby unikwszystkich zachowań,
nąć konfliktu
które wynikają z na(nawet, gdy bęszych własnych braków
dzie oznaczało
emocjonalnych i których
to całkowite
celem jest ciągłe uzyskiskreślenie swowanie aprobaty i akcepich własnych
tacji poprzez „robienie Źródło:dreamstime.com
potrzeb).
ludziom dobrze”.
Pierwszym krokiem do uwolnienia
Jak uszczęśliwiamy innych? się od tego nawyku jest uświadomieLudzie, którzy są skoncentrowani nie sobie dwóch rzeczy. Po pierwsze,
na takim celu, osiągają go na wiele potrzebujesz wiedzieć, jakie psyróżnych sposobów. Zapoznając się chiczne i emocjonalne konsekwenz tymi najbardziej powszechnymi, cje ma ciągłe zadowalanie innych.
które opisałem poniżej, zastanów się, Świadomość tego będzie dla Ciebie
które z tych zachowań odnajdujesz źródłem motywacji do podjęcia derównież u siebie:
cyzji o uwolnieniu się od takich za• Nie umiesz powiedzieć nie, nawet chowań.
wtedy, gdy bardzo chcesz odmówić
(przykład: wciąż zostajesz po godzi- Po drugie, potrzebujesz zrozumieć,
nach, wykonując pracę, która nie jakie są Twoje osobiste przyczyny
jest częścią Twojego zakresu obo- Twojego pragnienia robienia innym

dobrze. Znajomość tych przyczyn będzie dla Ciebie wskazówką, dzięki
której będziesz wiedział, jak sobie
poradzić z tym nawykiem.

Nie-zadowalanie siebie

Zacznijmy od tego, co się dzieje w
Twoim wnętrzu, jak również w świecie zewnętrznym, gdy wciąż próbujesz zadowalać innych:
• Tracisz energię życiową.
Dogadzanie innym jest dość kiepską
inwestycją Twojego czasu i energii
witalnej – pomyśl o tym, jak dużo
siły poświęcasz na myślenie o tym,
co myślą inni, lub na planowanie
działań, które pozwolą Ci ich uszczęśliwić.
• Tracisz kontakt ze sobą. Jako efekt
powyższego, nie masz czasu, energii
ani przestrzeni w swojej głowie, aby
myśleć o własnych potrzebach. Nie
mają one dla Ciebie praktycznie żadnego znaczenia, dlatego na pewnym
etapie po prostu przestajesz być ich
świadom. A gdy one próbują dać o
sobie znać, robisz wszystko, aby je
stłumić, ponieważ przeszkadzają Ci
w misji zadowolenia każdego, kto
jest w pobliżu.
• Tracisz szacunek do siebie.
Traktujesz siebie jako najmniej
ważną osobę w swoim towarzystwie. Twoje potrzeby są zawsze na
ostatnim miejscu. Traktujesz je jako
mało istotne, bo gdyby było inaczej
– toczyłbyś ciągłą walkę wewnętrzną, która jeszcze bardziej by Cię pozbawiała energii. Ponadto, gdzieś
w głębi serca możesz być świadom
tego, że ludzie mogą lubić Cię nie za
to, kim jesteś ale za to, że zawsze im
pomożesz.
• Nikt nie wie, jaki tak naprawdę
jesteś. Skoro stale zakładasz maski
ukrywając swoje emocje i potrzeby
(po to, aby uniknąć bycia przyczyną jakiegokolwiek dyskomfortu u
innych), nie dajesz nikomu szansy
doświadczenia tej autentycznej wersji Ciebie.
• Tracisz przyjemność z bycia z ludźmi. Dlaczego? Ponieważ gdy się z nimi spotykasz, Twoim celem nie jest
po prostu „być” i czerpać radość ze
wspólnie spędzonego czasu. Twoim
podstawowym celem jest wypełnienie własnej dziury braku samoakceptacji poprzez robienie wszystkiego co możliwe, aby inni Cię polubili.
Wymaga to od Ciebie ciągłego my-
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ślenia o tym, jak się czują i co mogą
o Tobie myśleć, przez co nie ma już w
Tobie miejsca na przyjemność bycia.
• Tłumisz swoje emocje. Wszystko,
co mogłoby być trudne dla innych,
jest przez Ciebie ukrywane. Nie
wyobrażasz sobie tego, aby być dla
kogoś trudnością, dlatego tłumisz w
sobie takie stany jak złość, frustrację,
smutek, żal czy stres. Robisz wszystko, aby innym było z Tobą fajnie i
przyjemnie. A gdy nagromadzonych
w Tobie emocji jest więcej i więcej…
• Narasta w Tobie zniechęcenie do
innych. Frustracja, która nie została wyrażona, będzie szukała swojego
ujścia. Zwykle znajduje je w zachowaniach pasywno-agresywnych,
czyli nieświadomych i ukrytych
próbach „wylania” z siebie choćby
odrobiny nagromadzonych emocji.
W codziennym życiu może przyjąć
to formę sarkastycznych komentarzy czy nieprzyjemnych uwag. Takie
zachowania niszczą nasze relacje i
utrudniają uzyskanie dużej bliskości
i intymności w związkach partnerskich.
• Twoje zaangażowanie we wspieranie innych będzie spadać. Gdy masz
niezaspokojone potrzeby będziesz
w naturalny sposób niechętny, aby
znowu zrobić coś, co zadowoli kogoś innego. Oczywiście zrobisz to,
bo chęć bycia lubianym prawie zawsze wygrywa, ale wciąż będziesz
mieć w sobie części siebie, które
chcą odpocząć, zadbać o siebie, i
tak dalej. Te części Ciebie nie będą
milczeć – są one odpowiedzialne za
zaspokajanie Twoich podstawowych
potrzeb. Wewnętrzna walka będzie
pozbawiać Cię sił, a Twoje zaangażowanie i chęć pomocy innym będzie
niewielkie (co nie znaczy, że zrezygnujesz z zadowalania innych).
• Stajesz się podatny na bycie wykorzystywanym. Ludzie robią to z wygody i często nie zdają sobie sprawy
z tego, jaki koszt za to płacisz. Skąd
mieliby wiedzieć, skoro każdą ich
prośbę odbierasz z ochoczym “tak!”
i uśmiechem na twarzy? Brak wyraźnych granic, niskie poczucie własnej
wartości i bardzo silna chęć robienia
innym dobrze czyni z Ciebie idealny
obiekt do wykorzystania i wyssania
energii życiowej. Jednak nawet gdy

wiesz, że jesteś wykorzystywany –
uczucie bycia potrzebnym i chcianym, które towarzyszy dogadzaniu
innym, jest dla Ciebie jak szklanka
wody na pustyni, z której nigdy, przenigdy byś nie zrezygnował.
Jeśli doświadczasz choćby części z
powyżej opisanych konsekwencji zadowalania innych, uświadomienie
sobie tych efektów z pewnością nie
było dla Ciebie przyjemne. Jednak
żadna zmiana nie przychodzi bez dyskomfortu. Potrzebujesz tego uczucia niewygody, aby odnaleźć w sobie
motywację do porzucenia starego
schematu zachowania i zbudować
nowe, zdrowsze.
Dlatego teraz pójdziemy o krok dalej
i zajrzymy jeszcze głębiej. Skąd bierze się ta silna potrzeba dogadzania
innym?

Przeszłość, jak zawsze

Gdy mówimy o poczuciu własnej
wartości, trudno będzie nam uniknąć zajrzenia w doświadczenia z
naszego dzieciństwa. To właśnie
tam kształtuje się nasze poczucie
tożsamości i to od naszych relacji
z rodzicami zależy, czy w dorosłym
życiu będziemy szukać akceptacji i
aprobaty na zewnątrz, czy może będziemy czuli się kompletni tacy, jacy
jesteśmy.
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Niektórzy rodzice okazują dziecku
miłość tylko wtedy, gdy jest ono
grzeczne i gdy zachowuje się tak, jak
chce tego rodzic. Gdy dziecko robi
coś po swojemu, gdy szuka własnej
drogi – akceptacja jest wycofywana,
co tworzy u dziecka silny schemat
– jestem godny miłości tylko wtedy,
gdy zadowalam innych. Takie przekonanie może zostać częścią ich sposobu myślenia na całe życie (choć
większość nigdy sobie nie uświadomi tego, że tak myśli).
Często przyczyną potrzeby zadowalania innych jest też częsta krytyka
ze strony rodzica. Jeśli dziecko jest
krytykowane nawet za małe rzeczy,
będzie nosiło w sobie silny strach
przed popełnianiem błędów. Będzie
starało się być zawsze idealne. W
dorosłym życiu jedną z manifestacji
takiego stanu rzeczy może być chęć
uszczęśliwiania innych.
Nie zawsze ten wewnętrzny przymus jest wynikiem trudnej relacji
czy traumatycznych doświadczeń.
W wielu sytuacjach nawet Ci najbardziej kochający rodzice, którzy
okazują swoją miłość i nie krytykują dziecka, wychowują je wymagając
od niego, aby zawsze pomyślało o innych, aby zawsze było grzeczne, aby
nie sprawiało problemów, i tak dalej.

Tam, gdzie potrzeba zadowalania
innych jest najsilniejsza, źródło tego pragnienia jest często związane z
byciem źle traktowanym w dzieciństwie przez rodziców. Dzieci, które
doświadczają przemocy fizycznej
lub psychicznej, często dochodzą
do wniosku, że zadowalanie swoich
oprawców sprawia, że są oni łagodniejsi. Wielokrotne próby załagodzenia kary (czasami trwa to miesiące,
a nawet lata) stają się nawykiem i
nieodłączną częścią osobowości
dziecka, które w dorosłym życiu automatycznie chce dogodzić innym
nieświadomie chroniąc się przed
ewentualną złością czy krytyką.

Podsumowując – zadowalanie innych jest w wielu przypadkach
wyrafinowanym mechanizmem
obronnym naszej psychiki. Osoby,
które dogadzają wszystkim wokół,
mogą bać się odrzucenia, surowej
kary, czy niesprawiedliwej krytyki.
Chronią w ten sposób te najbardziej zranione i odrzucone części
osobowości. Jednocześnie szukają
akceptacji, aprobaty i miłości, aby
choćby na chwilę uwolnić się od tego strachu, że coś jest z nimi nie tak.
Zadowalanie innych stało się więc
dla jednych jedynym skutecznym
sposobem na załatanie emocjonalnych dziur, a dla innych – odziedziczonym po sposobie myślenia
Innym źródłem silnej potrzeby rodziców nawykiem bycia grzeczną
uszczęśliwiania innych jest często i bezproblemową osobą.
warunkowanie miłości przez rodzica w stosunku do swojego dziecka.
Michał Pasterski

Michał Pasterski jest założycielem Life Architect, Planets i Fundacji Świadomej Edukacji.
Na co dzień pracuje jako coach i trener rozwoju osobistego.
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz edukacji. Uwielbia słowo pisane.
Jest autorem 700-stronicowej książki “Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z
najpopularniejszych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego i edukacji Michalpasterski.pl. W
ciągu ostatnich 8 lat napisał ponad 400 artykułów, które czyta więcej niż milion osób rocznie.
Jego celem jest zmiana systemu edukacji na świecie poprzez tworzenie alternatywnych metod i
narzędzi edukacyjnych.
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Czy alkoholizm musi być
przekleństwem?
Część 1. BESTIA (odcinek 9)
1.2.4 O utracie kontroli nad potem czosnek, a następnie upychał
piciem, czyli o ślepej zachłan- pionowo do słoika ogórki. Jeden po
ności Bestii
drugim, równo i cierpliwie, a za nim
Wielokrotnie słyszałam od trzeźwiejących alkoholików, jak mówią
o sobie „kiszone ogórki”. Mało tego,
kiedy pracowałam przez jakiś czas
w pewnym oddziale odwykowym
dla osób bezdomnych, jedne z zajęć
poświęcone były procesowi kiszenia
ogórków. Terapeuta usiadł przed pacjentami i poprosił, aby wyobrazili
sobie, że z ich prawej strony leży spora sterta świeżych, dopiero co zerwanych z krzaczka ogórków. Zapytał:
- Co trzeba najpierw zrobić z tymi
ogórkami, żeby się ukisiły?
- Zamoczyć w dobrze schłodzonej
wodzie – odpowiedzieli pacjenci.
- Tak i niech poleżą. Ile czasu?
- Przynajmniej parę godzin.
- Po co to jest potrzebne?
- Żeby naciągnęły tej wody i nie były
suche, pomarszczone, tylko gładkie,
pełne.
- Dobrze – odpowiedział terapeuta.
Co dalej?
- Trzeba przygotować słoiki.
- Tak. Co jeszcze będzie potrzebne?
- Koper, chrzan, czosnek – wymieniali zainteresowani i odrobinę zdezorientowani pacjenci.
- Dobrze, co jeszcze?
- Można dodać liście wiśni – ktoś
zawołał.
- Można dołożyć też liści z chrzanu!
- OK, co jeszcze? O czym zapomnieliśmy? Bez czego ogórki się nie ukiszą?
- …?
- No? Co?
- Woda! Hahahahaha, przecież trzeba
zalać je wodą osoloną!
- Dobrze, no to mamy wszystkie potrzebne produkty, co teraz?
- Teraz trzeba poupychać ogórki w
słoikach! – zdecydowanym tonem
orzekł jeden z pacjentów.
- Nie tak szybko! – wykrzyknął inny
– Najpierw na dno trzeba włożyć kopru i czosnku, dopiero potem wkładać ogórki.
- No to, proszę bardzo, bierzemy
do ręki słoik – terapeuta na niby
brał ze swojej lewej strony słoik, a
za nim zrobili to wszyscy pacjenci,
następnie udawał, że wkłada koper,

wszyscy pacjenci. Terapeuta zaprawiał ogórki, jeden słoik, drugi, trzeci,
czwarty, aż skończyły się wszystkie
u niego oraz u pacjentów. Dalej do
każdego słoika nalali słonej wody.
- Co teraz? – zapytał terapeuta.
- Teraz trzeba odstawić, niech się kiszą – stwierdzili pacjenci zgodnym
chórem.
- Tak, potwierdził terapeuta. Teraz
trzeba cierpliwie poczekać kilka,
kilkanaście dni, aż proces kiszenia
się zakończy. Umówmy się, że minęło już kilka dni, nie korci was żeby
posmakować? – terapeuta na niby
sięgnął po słoik, pacjenci zrobili to
samo.
- O, moje jeszcze muszą trochę postać! – ocenił terapeuta, udając, że
smakuje ogórka.
- Moje też jeszcze mają mało – podchwycił jakiś pacjent.
- A moje mogą być. Małosolne mam!
Hahahaha – zażartował inny.
- W porządku, a teraz posłuchajcie
– zabrał głos terapeuta, przyjmując
poważny wyraz twarzy.
Zwrócił się w stronę pacjentów,
poprawiając
się na krześle,
oni zrobili to samo – Z alkoholikiem jest trochę
tak, jak z tym oto
ukiszonym ogórkiem – tym razem
terapeuta pokazał
kiszonego ogórka na dużym
obrazku.
– Zwróćcie
uwagę, że
najpierw
poddany on
jest całej masie zabiegów,
które odbywają się
w procesie, aż w końcu ze świeżego
ogórka objawi się nam ukiszony. Z
uzależnieniem się od alkoholu jest
podobnie. Nie pojawia się ono nagle, niespodziewanie, z dnia na dzień.
Człowiek musi naprawdę się natru-

dzić, cierpliwie dzień po dniu, miesiąc po miesiącu i rok po roku powtarzać ceremoniał picia. Coraz częściej
powtarzające się późne powroty do
domu, nieumiejętność odejścia od
stołu, dopóki stoi jeszcze butelka.
Proces ten oparty jest o prywatki,
święta rodzinne, imprezy zakładowe,
okolicznościowe, jarmarki, festyny,
delegacje, wieczorki zapoznawcze,
spotkania integracyjne, towarzyskie,
przyjacielskie, partnerskie, a także
picie, aby ukoić żal, złość czy smutek,
samotność itp. Ale jak już wszystkie
warunki uzależnienia zostaną spełnione, to nie ma odwrotu. Znowu jak
z ogórkiem – jak już się on w końcu
ukisi, to nie da się z niego zrobić z
powrotem ogórka świeżego.
Jeśli już raz się człowiek
uzależni od alkoholu, utraci kontrolę nad piciem, to
nie ma możliwości, aby
wrócił do picia normalnego, kontrolowanego. Raz
utracona kontrola picia jest
nie do odzyskania. Wanda
Sztander (1992, s. 87) pisze:
„Alkoholizm oznacza bowiem trwałą
utratę możliwości kontrolowanego picia,
zdolność do
kontrolowania ilości wypijanego alkoholu.
Często używa się tutaj
pewnego trafnego określenia, które przytoczę: z alkoholika nie da
się zrobić nie-alkoholika, tak jak z
kiszonego ogórka nie da się zrobić
świeżego”.
…
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Trochę inaczej przebiega proces
kiszenia ogórków, czyli uzależnienia się, u kobiet. Im przypisuje się
samotny styl picia. Tu nie ma głośnych libacji alkoholowych, spotkań
towarzyskich zakrapianych suto
alkoholem, ani spektakularnych
zachowań pod wpływem alkoholu,
tylko fotel, lampka, szklanka i cisza
nocy. Trochę inaczej wygląda to też u
ludzi starych. Procesy metaboliczne
u nich przebiegają dużo wolniej, a
to powoduje, że alkohol osiąga wyższe stężenia we krwi po wypiciu tej
samej ilości (Kinney, Leaton 1996,
s. 290).
Jednak próby picia kontrolowanego podejmowane są zarówno przez
mężczyzn, jak i przez kobiety, i to niezależnie od wieku. Wszyscy równie
żarliwie potrafią przekonywać siebie
i innych, że tym razem się nie upiją lub że na najbliższej imprezie na
pewno wypiją tylko 1 czy 2 drinki.
Czasami się to udaje, czasami nie,
ale to, czy się to powiedzie, nie leży
w obszarze decyzji człowieka uzależnionego, tylko jest przypadkowe.
Ktoś kiedyś powiedział, że każdemu
alkoholikowi może udać się kontrolować picie, ale odbywa się to na zasadzie: „Udało się ślepej kurze ziarno”, czyli jak dziobnie i trafi, to ma,
jak nie, to nie ma. Oznacza to, że jeżeli ktoś, patrząc na swoją historię życia i picia dostrzega, że w przeszłości
ma doświadczenie utraty kontroli picia, potem świetnie dawał radę, czyli
jak obiecał, tak pił, a potem znowu
utracił kontrolę, to te sytuacje, gdy
sobie radził, nie są cudowną kontrolą picia, tylko udaną próbą kontrolowanego picia. W tym momencie
znowu przypomina mi się fragment
z Osiatyńskiego (2005, s. 106), w
którym autor rozmawia ze światowej sławy psycholożką (1), pytając,
czy alkoholik zawsze musi się upić,
ilekroć zacznie pić? Potrafi przecież
nie raz utrzymać abstynencję, tak jak
chciał, albo nie pić dalej. Otrzymuje
taką odpowiedź: „Większość alkoholików powracających do zdrowia
mówi o tym, że już pierwszy kieliszek
wyzwalał przymus picia i początkował cykl, który wkrótce wymykał się
spod kontroli. Są jednak i tacy alkoholicy, którzy czasem potrafią zachować kontrolę, choć na dłuższą metę
widoczne jest, że ją utracili. Siedem
razy na dziesięć upijają się, a trzy razy odstawią alkohol, zanim się upiją.
Stanowi to dla nich zresztą ogromny
argument, że nie są alkoholikami”.
…
Upośledzenie kontroli picia rozpoczyna się już w fazie ostrzegawczej.
Niektórzy uważają, że urwane filmy
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występujące w tej fazie, będące efektem przeholowania w piciu i przekroczenia pewnej swojej granicy, stanowią już utratę kontroli nad piciem.
Koszty emocjonalne po urwanym
filmie bolą, ale człowiek i tak nie
wyciąga wniosków. Czy istotnie nie
wyciąga? Prawdopodobnie tak, ale
uznaje, że teraz to już będzie uważał, nie narazi się na kolejny urwany film. I co? Znowu pije i nic złego
się nie dzieje, a innym razem ma
kolejny palimpsest i jak wcześniej
jest mu głupio, a także jest zły na siebie. Potem już pomału, ale cierpliwie
kontrola picia dalej się upośledza,
aby w fazie chronicznej alkoholizmu
każde rozpoczęte picie kończyło się
utratą kontroli. W zasadzie w fazie
chronicznej (czy inaczej – przewlekłej) picie przez alkoholika staje się
jednym niekończącym się ciągiem
alkoholowym.
Znane jest powiedzenie, że alkoholika poznać można po trzech symptomach:
Jak zaczyna pić, to nie wie, kiedy
skończy.
Jak zaczyna pić, to nie wie, ile wypije alkoholu.
Zanim zacznie pić, to nie jest w
stanie przewidzieć, jak będzie się
zachowywał, gdy będzie pod wpływem alkoholu.
Poznać go można również po tym,
że impreza kończy się dla niego z
dwóch powodów:
Kiedy alkohol się skończy.

1
2
3

1Gdy zaśnie upojony alkoholem.
2
Utrata kontroli picia polega więc na

koholowej ciągi alkoholowe się wydłużają, a tolerancja rośnie, straty z
picia są coraz wyraźniejsze i coraz
boleśniejsze, a to powoduje, że potężnieje i usztywnia się System Iluzji i
Zaprzeczeń. Następuje utrata kontroli nad piciem alkoholu. Pisze o niej
Jerzy Pilch (2014, s. 65-66), jeden z
najważniejszych polskich pisarzy,
który na stronach swojej książki
Pod mocnym aniołem opisał własne
doświadczenie z niekontrolowanym
piciem: „Jaką duszę ma człowiek,
który wie, że przepił wszystkie pralki świata? Odpowiadam: duszę ma
uskrzydloną, a myśl jego wiruje jak
bęben w ostatniej fazie odsączania.
Kiedy czujesz na sercu ciężar miliarda przepitych pralek – jest nie
do zniesienia. Ale kiedy unosisz
udręczony wzrok i widzisz, jak ptasie ławice białoskrzydłych pralek
szybują pod wodnistymi niebiosami niczym eskadry papieskich helikopterów, pojmujesz, iż jest ci dane
więcej niż innym. Jest ci dany niekonwencjonalny dar i jeśli zdołasz
przeżyć, jeśli przedtem nie umrzesz,
możesz zacząć wędrówkę w poszukiwaniu wszystkich utraconych
pralek, a nawet – tak jest – w poszukiwaniu wszystkich utraconych
rzeczy”. Nieco dalej czytamy: „Ach,
gdybym znalazł w sobie nie tyle
nawet ciekawość dla jej (pralki) docześnie uszkodzonego mechanizmu,
ale gdybym po prostu znalazł wolną
chwilę, chwilę wolnej chwili, rzecz
prosta, poleciłbym komu trzeba zreperowanie pralki”. I kolejny wart zacytowania fragment: „Moja pierwsza
żona przyzwyczaiła się do wiecznie
niezreperowanej pralki i przestała
wywierać na mnie presję. Moja druga żona odeszła, zanim przywykła i
zanim zaczęła wywierać presję”.

niemożności konsekwentnego realizowania swoich własnych decyzji
co do picia, bądź niepicia alkoholu,
trudności w zaprzestaniu rozpoczętego picia, ale również nieumiejęt- Nic dodać, wszystko jasne. Utrata
ności wytrwania przy decyzji w kwe- kontroli picia jest jak zepsuta pralstii narzuconej sobie abstynencji. ka. Wyjściowo wszystko było w
Osoba uzależniona nie potrafi
porządku, programator
kontrolować ilości,
działał nienagannie,
częstotliwości i syale zaczął się psuć.
tuacji picia. Wielu
Na początku wyspecjalistów zajmująglądało to niewincych się problemami
nie, wystarczyłaby
alkoholowymi uznaje
mała reperacja, ale
właśnie utratę kontroprzyszło bagatelizoli picia jako podstawanie, zaprzeczanie,
wowy i najważniejszy
racjonalizowanie
objaw uzależnienia.
itp., a prać trzeba
…
było, więc się prało
Nasza symboliczdalej. Programator
na Bestia chce żyć,
rozjeżdżał się coraz
pragnie pokarmu
bardziej i pranie się
coraz więcej i coraz
darło, albo w najlepczęściej, a człowiek
szym wypadku nie wyją karmi, dlatego wraz
prało się, lecz zawsze
z rozwojem choroby albył czas na myśl: „Muszę
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wu pranie podarła, czy nie wyprała.
Każde następne pranie kończyło się
coraz częściej porażką, ale, jak pisze
Pilch: „Gdybym po prostu znalazł
wolną chwilę, chwilę wolnej chwili,
rzecz prosta, poleciłbym komu trzeba zreperowanie pralki”. Było to już
jednak niemożliwe.
Ciąg dalszy nastąpi.
Ewa Jasik-Wardalińska

sprawdzić, jeszcze raz wyprać, czy
aby na pewno pralka się zepsuła?”.
I co się okazywało? Wyprało się!
Hurrrrraaaa! Jednak pralka się nie
zepsuła! Co to było? E, nie ma co sobie zawracać głowy! Ważne, że teraz
dobrze pierze!”. Aż do następnego
(któregoś z kolei) razu, kiedy zno-

Pragnę zaprosić Państwa do drugiej
części książki pt.: „Czy alkoholizm
musi być przekleństwem”, która nosi tytuł „Anioł”. Książka opowiada
o dobru, pięknie i prawdzie,
oraz o szczęściu i dobrym
życiu. Pokazuje
trzeźwiejącym
alkoholikom
drogę przez 12
Kroków AA
Polecam każdemu. Do nabycia:
Wydawnictwo
MORPHO,
Warszawa.
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Przypis:
Stephanie Brown jest autorką
Rozwojowego modelu leczenia alkoholików, w 1977 r. otworzyła Klinikę
Alkoholizmu przy wydziale Psychiatrii
Uniwersytetu Stanforda w USA.
Wyjątkowość kliniki tkwiła w tym, że
pacjentami byli ludzie, którzy już przestali pić alkohol i pragnęli dalej zdrowieć.
Wiktor Osiatyński z pozycji trzeźwiejącego alkoholika rozmawia na łamach swojej książki z Brown, traktując ją jako autorytet i zadając pytania dotyczące utraty
kontroli picia w chorobie alkoholowej.
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Horror na wieszakach
Wielu z nas błędnie zakłada,
że nowe rzeczy, które dopiero
kupiliśmy w sklepie, są czyste i możemy je od razu na
siebie założyć. Do głowy nam
nie przyjdzie, aby sukienkę
czy T-shirt wrzucić do pralki.
Bo niby dlaczego mielibyśmy
prać nowe ubrania? Przecież
dopiero co je kupiliśmy, są
więc nie tylko nowe, ale i czyste. Tymczasem nowe rzeczy
ze sklepu są siedliskiem wirusów, bakterii i pasożytów,
które mogą szkodzić zdrowiu. Chemiczne środki konserwujące w nowej koszuli
czy sukience mogą powodować wysypki, swędzenie i
alergie skórne. Ale to jeszcze
nie wszystko.

Nowe, nie znaczy czyste

Nigdy nie wiemy, ile osób przed
nami zakładało bluzkę, sukienkę,
czy T-shirt i na co ewentualnie mogły one chorować. Nic nie wiemy o
osobie, mającej daną rzecz na sobie
przed nami, o jej kondycji zdrowotnej. Musimy być przygotowani na to,
że był to ktoś z problemami skórnymi, bakteriami i mikrobami.
Musimy pamiętać, że skóra i ciało są
źródłem bakterii, wirusów, grzybów.
Na naszych ubraniach, bieliźnie,
ręcznikach i pościeli aż roi się od roztoczy, bakterii kałowych, grzybów i
różnego rodzaju wirusów, w tym tych
grypowych. Podobnie rzecz się ma z
przedmiotami codziennego użytku,
których często dotykamy. A skoro
my jesteśmy nosicielami różnych
chorobotwórczych drobnoustrojów,
to musimy mieć świadomość, że inni także. Niby zdajemy sobie z tego
sprawę, ale nie do końca.
Wydaje nam się, że ubrania z metką
są czyste, bo są nowe. Faktycznie
są nowe, ale wiszą w sklepie przez
kilka tygodni, czasami jeszcze dłużej, a w tym czasie przechodzą różne
koleje losu. Dotyka ich i przymierza

mnóstwo osób, kilkadziesiąt razy
pospadały z wieszaków, a ktoś je
przypadkowo podeptał. Na koniec
zostały wyprasowane i odwieszone
na miejsce przez zapobiegliwy personel. A wcześniej na zakurzonym
zapleczu przerzucone z kartonu na
wózek.

stancji konserwujących na wyprodukowanych w Chinach ubraniach, aż
900 razy przekraczał dopuszczalny
limit. Wszystko to może prowadzić
do poważnych skutków zdrowotnych, począwszy od wysypki, skończywszy nawet na chorobach nowotworowych. Dlatego nie bądźmy
zdziwieni, jeśli poczujemy swędzenie
Znaczną część ubrań, które przymie- lub pieczenie po założeniu na siebie
rzamy w sklepie, wcześniej miało na nowo kupionej bluzki.
sobie wiele innych osób. Niektóre
rzeczy nawet były wcześniej sprzedane, klienci chodzili w nich przez
kilka dni, a potem zostały oddane do
sklepu i… wróciły na wieszaki jako
„nowe”.
Na niektórych z nich znajdziemy
widoczne ślady użytkowania, na
przykład plamy i zabrudzenia od
makijażu, inne zaś mogą się nam
wydawać fabrycznie czyste. Niestety,
nie są czyste. Większość z nich ma
na powierzchni całą masę bakterii
i wirusów, których nie widać gołym Bardzo brudne nowe ubrania
okiem. Ale o tym za chwilę.
Naprawdę są brudne, chociaż ten
brud gołym okiem na ogół jest nieNowe, nie znaczy zdrowe
widoczny. Począwszy od etapu proJeśli zakupimy odzież wyprodu- dukcji, gdzie warunki higieniczne
kowaną z tkaniny, która nie była pozostawiają wiele do życzenia, powcześniej odpowiednio zakonserwo- przez kontenery na statkach, w któwana, to możemy się na niej spodzie- rych ubrania przewożone są do mawać bakterii, pasożytów, roztoczy, gazynów w Europie, aż ostatecznie
wszechobecnego kurzu, wilgoci, a do sklepów. Przez ile par rąk musi
nawet pleśni. O ile gotowe ubrania więc przejść ubranie, ile osób je donie są moczone w chemicznych tykało włączając w to etap produkkonserwantach, to nie można tego cji tkaniny, krojenia fasonu, szycia,
powiedzieć o tkaninach, z których transportu i ekspozycji w sklepie?
są uszyte.
Kilka lat temu Good Morning
Zdecydowana większość kupowa- America (GMA) – poranny program
nych przez nas ubrań pochodzi z amerykańskiej telewizji przeprowaAzji, nawet jeśli na metkach widnie- dził niecodzienny eksperyment.
je logo znanych firm odzieżowych. Aby zobaczyć, jak czyste są niektóMusimy założyć, że w takiej sytuacji re „nowe” ubrania, GMA kupiła w
mamy do czynienia z chemikalia- popularnych sieciowych sklepach
mi, które zakonserwowały tkaninę. odzieżowych (tych tańszych i tych
Do tego celu używa się aldehydu droższych), cały przekrój odzieżomrówkowego, czyli formaldehydu, wego asortymentu: kurtki, bluzki,
związku chemicznego, który ma za spodnie, bieliznę i przekazała je dokzadanie zakonserwować tkaninę, torowi Philipowi Tierno – dyrektoroochronić ją i sprawić by nie wybla- wi mikrobiologii i immunologii na
kła i nie gniotła się. Formaldehyd Uniwersytecie w Nowym Jorku – aby
jest substancją żrącą, toksyczną i ten przetestował ubrania pod kątem
rakotwórczą. Może powodować po- ewentualnych zarazków czy bakterii.
drażnienia, zaczerwienienia, a nawet
oparzenia chemiczne.
Stwierdzenie, że wyniki okazały się
bardzo niepokojące, to za mało. Na
Oczywiście, wszystko zależy od je- ubraniach naukowcy znaleźli wiele
go stężenia, jednak normy w Unii niebezpiecznych dla naszego zdroEuropejskiej są inne – bardziej re- wia mikrobów: ślady kału, flory
strykcyjne, niż w Azji. Badania, któ- skóry, drożdże i wydzieliny układu
re zostały przeprowadzone w Nowej oddechowego, zwłaszcza w okolicy
Zelandii wykazały, że poziom sub- pod pachami i blisko pośladków.
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Jednym słowem grzybica, gronkowiec złocisty, łupież, świerzb, a do
tego wirusy (w tym norowirus wywołujący biegunkę) i bakterie – nawet
kałowe, które nie są rzadkością. Te
ostatnie mogą powodować infekcje
(zarażenia E. Coli) takie jak zapalenie pęcherza moczowego. Dochodzi
do tego zazwyczaj w wyniku przymierzania bielizny, legginsów, kostiumów kąpielowych lub spodni.
Takie drobnoustroje mogą przeżyć
na ubraniach nawet kilka dni, co
drastycznie zwiększa ryzyko zakażenia.
Przymierzając nowe rzeczy możemy
też zarazić się grzybami (drożdżakami), z których najpopularniejszym
jest łupież pstry objawiający się żółtobrunatnymi lub różowymi plamkami w okolicy głowy, szyi lub klatki
piersiowej. Najbardziej narażeni na
zarażenie jesteśmy, gdy przymierzamy bluzki oraz ubrania sportowe, ponieważ częstymi nosicielami
drożdżaków są osoby korzystające z
basenów i siłowni).

istnieje duże prawdopodobieństwo,
że nabawimy się grzybicy.

Prać i jeszcze raz prać

Nowo zakupione rzeczy trzeba uprać
przed założeniem – dwukrotnie w
pralce i w odpowiedniej temperaturze. Organizmy obce mogą przetrwać na ubraniu przez tygodnie,
a nawet miesiące. Temperatura
40°C nie niszczy mikrobów. Należy
więc prać ubrania w temperaturze
60°C. Dobrym pomysłem jest też
spryskiwanie ubrań sprayem antybakteryjnym. Można też oddać nowe
ubrania do czyszczenia chemicznego, w zależności od materiału, lub
poddać je ozonowaniu – szybkiemu i
prostemu sposobowi na pozbycie się
z odzieży bakterii i drobnoustrojów.
Po wyjściu z przymierzalni zdezynWarto też przeprasować je gorącym
fekujmy ręce, na przykład żelem
żelazkiem.
antybakteryjnym.
Sprawdzajmy na metkach, czy
Co robić, aby zminimalizozostały użyte środki konserwująwać ryzyko zakażenia?
ce. Wybierajmy ubrania z bawełny,
juty, jedwabiu, lnu. Zakup odzieży
Przed wizytą w sklepie odzieżo- zrobionej z naturalnych włókien
wym wziąć prysznic, a także zmie- ma znaczenie zwłaszcza w przypadnić bieliznę. Nawet jeśli my dbamy ku bielizny, skarpetek oraz piżam.
o higienę, nie możemy zakładać, że Zrezygnujmy z nieprzewiewnych,
inni również.
ciasnych ubrań. Gdy się w nich po.Zrezygnować z zakupów, gdy cimy, następuje uwalnianie toksyczczujemy się gorzej lub na naszym nych substancji do skóry.
ciele występują jakiekolwiek zmiany
skórne.
Mimo że sklepowe obrazki z odzieżą
Zanim zdecydujemy się założyć porozrzucaną po podłodze i klienkonkretne ubranie, warto je obej- tami przymierzającymi ubranie na
rzeć. Jeśli wygląda nieświeżo, jest po- spocone, klejące się ciało, znamy
gniecione, poplamione, czy brzydko wszyscy, złudne przeświadczenie o
pachnie, zrezygnujmy z przymiarki czystych ubraniach w sklepie ciągle
i zakupów.
jeszcze głęboko tkwi w naszej podNigdy nie przymierzajmy ubrań świadomości.
na gołe ciało. Bluzki, T-shirty zakładajmy na cienkie topy; bieliznę Mam nadzieję, że po przeczytaniu
czy kostium kąpielowy na swoją tego artykułu wielu czytelników dowłasną bieliznę; spodnie – na raj- puści do świadomości fakt, że nowo
stopy.
kupiona odzież, w firmowym lśniąPrzymierzając spodnie lub rajsto- cym opakowaniu i z wydrukowanym
py, skorzystajmy z podpaski, którą przed chwilą rachunkiem, choć jest
po mierzeniu natychmiast wyrzuci- nowa, nie znaczy to, że na pewno jest
my.
czysta.
Nigdy nie mierzymy butów na gołą stopę ani nie stawiamy bosych
Hanna Korcz
nóg na podłodze w przymierzalni.
Źródła: natemat.pl, olomanolo.pl,
Skorzystajmy ze skarpetek – stopek,
abcnews.go.com,polki.pl
a gdy przyjdzie nam stanąć na bosaka na podłodze, rozłóżmy chociaż na
niej gazetę.
Pamiętajmy, że w
ciągu dnia z przymierzalni korzysta mnóstwo
osób. Siadają na przygotowanym taborecie i
dotykają wieszaków. W
przymierzalni dotykajmy
tylko tych przedmiotów,
których naprawdę musimy.
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Na grzybicę narażone są panie mierzące w sklepach staniki, albowiem
idealne warunki rozwoju dla drobnoustrojów stwarzają miejsca pod piersiami. Przy mierzeniu biustonoszy
kobietom zagraża też świerzb, który
może szybko się rozprzestrzeniać.
Istnieje wiele udokumentowanych
przypadków pogryzienia przez wszy,
a także chorób skórnych, w wyniku
kontaktu z nowym ubraniem.
„Niektóre ubrania były rażąco zanieczyszczone wieloma organizmami
(…) co wskazuje na to, że wiele osób
je dotykało i przymierzało. To tak,
jakby w pewnym sensie dotykało
się czyjejś pachy czy pachwiny. Nie
można więc mówić o jakiejkolwiek
ochronie przed zarazkami, bakteriami czy wirusami” – podsumowuje
dr Tierno.
Ubrania to nie jedyne zagrożenie
czyhające na nas w przymierzalni.
Równie groźne są podłogi. Nigdy nie
stawajmy na nich bosymi stopami,
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ZALETY

WADY

- Rodzice zapisują dziecko na katechezę i czynnie
uczestniczą dowożąc dziecko na wyznaczoną godzinę religii.

- Trudno jest nakłonić do obecności na katechezie.

- Uczestnictwo dziecka na katechezie pokryte jest z
pogłębieniem jego wiary podczas niedzielnej mszy św.

- Obecności na zajęciach mają charakter „w kratkę”.

- Ci, którzy przychodzą, robią to z własnego wyboru (lub
wyboru rodziców).

- Dyscyplina na lekcji jest trudna do utrzymania:
• używanie GSM / zabawa GSM
• głośne rozmowy / kłótnie
• siadanie na ławce lub pod nią
• leżenie na podłodze
• spożywanie śniadania w trakcie lekcji

- Lekcje przez swój spontaniczny charakter (o tyle, o ile
go posiadają) stają się platformą wymiany myśli, omawiania
problemów i napotkanych zjawisk, pytań i odpowiedzi.

- Obowiązkowość:
• przynoszenie katechizmów i zeszytu ćwiczeń
• zapisywanie podanych wiadomości
• odrabianie zadań domowych
• zapamiętanie/zapisanie co było zadane

- Przykład rodziców pociąga i jest nieodłączną pomocą w
pogłębieniu wiedzy religijnej.

- Dzisiejsze pokolenie dzieci żyje w wielkim świecie
wirtualnym (tzn. wiele godzin spędzają przed ekranem
komputera), często pozostają same, później w szkole chcą
bardzo zwrócić na siebie uwagę przez swoje zachowanie
chcą być zauważone nie patrząc na to, że w klasie jest 20-25
dzieci.

- Niejednokrotnie sami rodzice, czynnie uczestnicząc w
nauce dzieci religii, sami pogłębiają swoją wiarę.

- Trudno jest realizować program nauczania, jeśli
nieobecności danego dziecka są częste, gdyż nie ma czasu
na powtarzanie przewidzianego materiału.

Możliwość – jeśli któryś z rodziców chciałby uczestniczyć również na lekcji religii, jest więc taka możliwość: ta forma
zaproszenia jakby sama sugeruje, że jest to sytuacja wyjątkowa, jakaś specjalna. Zrobiłbym tu „twardszą” zachętę, np:
Bardzo serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w katechizacji poprzez obecność na lekcji. To wymaga pewnego trudu
ale widzimy to jako rzecz dobrą dla rozwoju przede wszystkim własnego dziecka, rozwoju własnego a także rozwoju formy,
jaką katecheza może przybierać. W świetle nieobowiązkowości lekcji religii obecność rodzica (lub innego członka rodziny) z
pewnością polepszy status tej lekcji. Da też możliwość (do czego zachęcamy) sugerowania uwag lub w inny sposób aktywnego przyczyniania się do jakości lekcji. Szczególnie cenne mogą stać się np. świadectwa z życia tej osoby dotykające jakoś
treści katechezy, np:
świadectwa z pielgrzymek, z uczestnictwa w życiu Kościoła, czy z codzienności. W przypadku młodszych dzieci daje to
dodatkowe poczucie bezpieczeństwa dla dziecka.
- Trzeba to zgłosić tydzień przed katechezą (chodzi o inf. dla p. dyrektorki polskiej szkoły).
- Uczestnictwo rodziców w lekcjach religii – także babcia, dziadek, chrzestni dziecka itp.
W celu:
• Obserwacji lekcji
• Wzmożenia dyscypliny na lekcji
• Zaangażowania rodziców w lekcje. Sam sposób uczestnictwa rodziców mógłby zostać wypracowany w czasie próby takiego „projektu”.

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail na adres
antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie proszę wpisać „ogłoszenie drobne”)
• Sprzedam: Młot udarowy Hitachi, stan idealny, mało
używany, € 300. Kontakt: 0489369103.
• Sprzedam: Mixer Denon dn6000,
profesjonalny do muzyki i video, wraz z
mikrofonem nowy oraz listwy decybelowej, cena € 450, stan idealny. Kontakt: 0489369103,
e-mail: romangorny3@gmail.com
• Wykonuję : Masaż ciała w kąpieli wodnej w celu
oczyszczenia ciała z toksyn i pasożytów.
Informacje pod nr.tel 0466 243 780.
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Żyj zdrowo!
Co jeść i czego nie jeść, żeby
schudnąć?
Nadwaga to coraz poważniejszy problem. Okazuje się, że
50% ludzi w Europie ma już
nadprogramowe kilogramy.
Co prawda skala tego zjawiska nie
jest tak wysoka,
jak w Stanach
Zjednoczonych
(tam z nadwagą
boryka się aż 70%
społeczeństwa),
ale nie zmienia
to faktu, że u nas
również sytuacja
nie przedstawia
się optymistycznie.
Wszędzie słyszymy zapytanie, jak można szybko
schudnąć, ale wydaje się, że
ludzie, którzy je zadają, chcą natychmiastowego efektu bez żadnych
wyrzeczeń.
To jednak nie jest możliwe, bo dodatkowe kilogramy tak jak nie wzięły się znikąd, tak same nie znikną.
Żeby spalić tkankę tłuszczową, należy zmodyfikować swoją dietę, a także wprowadzić odpowiednią dawkę
aktywności fizycznej. Zasadnicza jest
natomiast dieta, to od niej wszystko
się zaczyna i bez jej zmiany nie będziemy w stanie posunąć się ani na
krok do przodu.

Co jeść aby schudnąć?

Przede wszystkim musimy zdać
sobie sprawę z tego, że większość
naszej diety to cukry oraz tłuszcze.
Mało w niej warzyw i owoców, pełnoziarnistego pieczywa oraz produktów kiszonych, które tak dobrze
wspomagają przewód pokarmowy.
Żeby odchudzanie było skuteczne,
przede wszystkim należy zmniejszyć dzienną dawkę kcal do takiego poziomu, żeby był on mniejszy
niż zapotrzebowanie energetyczne
organizmu. Tylko wytwarzając deficyt kaloryczny, będziemy w stanie
naruszyć zapasy tłuszczu, które
zgromadziły się w naszym organizmie. Jeśli nasze zapotrzebowanie
kaloryczne wynosi 2500 kcal, niech
dieta dostarcza tylko 2000 kcal, na
pewno nie będziemy chodzić na niej
głodni, a po jakiś czasie zauważymy,
że nasza waga spada.

Żeby przyspieszyć metabolizm, dobrze jest wspomagać się produktami,
które sprzyjają odchudzaniu. Wśród
nich znajdują się między innymi:
Jogurt grecki – ze względu na dużą zawartość białka i
wapnia, pobudza
metabolizm, a
także pomaga utrzymać
szczupłą talię.
Ryby morskie – zawarte w nich kwasy
omega-3 obniżają
poziom leptyny w
organizmie, a co za
tym idzie nie dopuszczają do odkładania się
tkanki tłuszczowej.
Ocet jabłkowy i balsamiczny – dodawanie octu balsamicznego lub jabłkowego do potraw
powoduje, że przez długi czas odczuwamy sytość, oraz przyspieszony zostaje metabolizm tłuszczów i cukrów.
Imbir – podnosi ciepłotę naszego ciała i powoduje, że procesy
metaboliczne zachodzą szybciej.
Systematyczne dodawanie imbiru,
jako przyprawy powoduje, że tłuszcz
zostaje dosłownie wyciśnięty.
Ostre papryczki – zawierają kapsoicynę, która wykazuje działanie podobne do imbiru. Obecność
czerwonych, ostrych papryczek w
potrawie sprawia, że odczuwamy
mniejszy głód. Wszystkie ostro doprawione potrawy hamują uczucie
głodu, a tym samym sprawiają, że
zjadamy ich mniej w porównaniu
do delikatnie doprawionych potraw.
Zielona herbata – zawiera kofeinę i katechit, które aktywują metabolizm. Herbata z zielonych liści
doskonale oczyszcza organizm, a
dzięki temu jest on w stanie pozbyć
się złogów toksyn, które czasami
utrudniają utratę zbędnych kilogramów.
Cykoria – jeśli zastanawiasz się,
co jeść żeby schudnąć, musisz
wziąć pod uwagę cykorię. Posiada
ona w swoim składzie substancje goryczkowe, które aktywują wydzielanie żółci, większa ilość wydzielanej
żółci to natomiast mniejsze odkładanie tkanki tłuszczowej.
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Zdrowe przekąski – co jeść
aby schudnąć, czyli dieta między posiłkami.

Ogromnym błędem osób, które się
odchudzają jest fakt, że liczą one
wyłącznie kalorie, które znajdują
się w głównych posiłkach, podczas
gdy czasami drugie tyle przyjmują w
postaci przekąsek. Nie będzie wcale rzeczą dziwną, jeżeli powiemy, że
często to właśnie przekąski niszczą
efekty całej diety.
Słodkie batoniki, cola, (nie)zdrowe
jogurty, zupki instant, gorące kubki
– to wszystko są bomby kaloryczne,
które potajemnie niweczą nasze
efekty. Większość przekąsek nie daje nam nic poza pustymi kaloriami,
są jednak produkty, które możemy
jeść niemalże bez ograniczeń np.:
Warzywa (seler naciowy, marchew, brokuły, czerwona papryka,
ogórki, szparagi, sałata lodowa).
Owoce (kiwi, mandarynki, arbuzy,
kwaśne jabłka).
Pestki słonecznika i dyni.

1
2
3Jogurty naturalne niskosłodzone
4oraz wafle ryżowe.

Jeżeli między posiłkami odczuwasz
głód, powyższe produkty możesz jeść
bez obawy o to, że przybierzesz na
wadze. Jednakże kiedy już jesteśmy
przy produktach niezdrowych, warto na chwilę pochylić się nad tym,
co jemy bardzo często, a co zawiera
ogromne ilości ukrytego tłuszczu i
cukru.
Cała wysoko przetworzona żywność to skupisko cukrów prostych
(sacharozy i syropu glukozowo-fruktozowego), a także tłuszczów
trans (utwardzonych tłuszczów roślinnych). Składniki te znajdziemy
w słodyczach, wędlinach, gotowych
sosach, zupach instant, kostkach
bulionowych, napojach gazowanych,
gotowych daniach ze słoika i wielu
innych. Prosty z pozoru sok może w
jednym litrze zawierać aż 20 kostek
cukru, a niewinny pasztecik czy wędlina posiadać 40% tłuszczu.
Jeśli wziąć pod uwagę ilości takiego
jedzenia, jakie pochłaniamy każdego
dnia, nie jest niczym niezwykłym, że
nie możemy schudnąć.

Antwerpia po polsku

wrzesień 2018

Czasami zamiast pytać siebie, co
jeść żeby schudnąć, warto zadać
sobie pytanie: czego nie jeść? Jak
można szybko schudnąć, skoro do
naszego organizmu dostaje się taki
ogrom tłuszczów i cukrów? To jest
praktycznie niewykonalne, dlatego przed każdą dietą należy zrobić
mały research tego, co jemy. Jeśli w
naszej diecie gości dużo gotowych
produktów, musimy je bezwzględnie
ograniczyć, może nie od razu wyeliminować (gdyż może to być demotywujący szok dla organizmu), ale
przynajmniej znacznie ograniczyć.
Szybka żywność dlatego jest taka
tania i łatwa w przygotowaniu, gdyż
zawiera wszystko to, czego sami nie
dostarczylibyśmy sobie przygotowując samodzielnie posiłki.

Źródło: kobieta.onet.pl
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Ciasto daktylowo-owsiane
Składniki:
* 150 g płatków owsianych
* 200 g daktyli
* 4 łyżki syropu klonowego
* 4 łyżki kakao
* 2 garści orzechów włoskich
* szczypta sody oczyszczonej
* 2 miarki białka roślinnego o
smaku wanilii lub czekolady

Sposób przygotowania:
Zalać płatki owsiane ciepłą
wodą i moczyć 1 godzinę.
Równocześnie zalać wrzątkiem
daktyle i moczyć ok. 30 min.
Następnie zblendować daktyle z
kakao i syropem, dodać płatki,
resztę przypraw – i zblendować
ponownie. Do przygotowanego ciasta wsypać orzechy i wymieszać.
Rozgrzać piekarnik do 180 stopni i piec ok. 30 minut w podłużnej blaszce-keksówce, wyłożonej papierem do pieczenia.
Pozostawić w piekarniku do wystygnięcia.
Smacznego!
sylwetkę. Warzywa gotowane na
parze albo ryba z folii bez dodatku
tłuszczu smakują równie dobrze, a
im ich więcej, tym obwód naszego
brzucha mniejszy.

Jak wyeliminować ukryty cukier i tłuszcz?
Nie zastanawiaj się, jak można szyb-

wszystkim zwracaj uwagę
1Przede
na wędliny.
Wybieraj te, w których jednoznacz2
nie widzisz duży kawałek mięsa.
Jeśli wędlina jest drobno zmielona,

ko schudnąć, już dziś wprowadź powyższe zasady i ciesz się z tego, że
wskazówka Twojej wagi pokazuje
coraz mniej. Odchudzanie nie musi
być głodówką, wcale nie musisz jeść nością będą Twoją motywacją do
z pewnością jest w niej duża dawka tego, czego nie lubisz. Najważniejsze, dalszych działań. Już teraz wiesz, co
tłuszczu. Wędliny wieprzowe zastąp żebyś zrezygnowała z tych produk- jeść aby schudnąć, wystarczy tylko
drobiowymi, chuda szyneczka z in- tów, które powodują tycie.
wprowadzić te informacje w życie i
dyka z pewnością ma mniej kalorii
obserwować całkowitą zmianę swoniż kiełbasa grillowa.
Chcesz szybko dostrzec re- jego wyglądu. Dodatkowa aktywNie daj się oszukać kupując jo- zultaty odchudzania?
ność fizyczna będzie taką wisienką
gurty.
Wyeliminuj z diety białe pieczywo na torcie, dzięki której Twoje ciało
Spora część reklamowanych w na- i produkty z mąki pszennej. Nie będzie jędrne, sprężyste i seksowne.
szym mediach jogurtów i musli minie kilka dni, a zauważysz, że Zacznij już dziś, lepszego momentu
ma bardzo dużo cukru. Zamiast słod- Twój brzuch jest mniejszy, a wska- nie będzie.
kiej owocowej bomby wybierz jogurt zówka wagi zaczyna spadać w dół.
naturalny i wzbogać go owocami czy Zamiast chipsów chrup marchewIzabela Sobolewska
pestkami.
kę – nie będziesz głodny, a kalorii
Zwracaj uwagę na to, co pijesz.
przyjmiesz tyle,
co nic. Zamiast
Gotowe soki, w tym te warzywne, usmażyć kotleta,
mają wiele sztucznych dodatków, upiecz kawałek
które nie będą sprzyjać Twojej die- mięsa w folii alucie. Zastąp je zieloną lub czerwoną miniowej lub ręherbatą, wodą mineralną albo włas- kawie – będzie o
noręcznie wyciśniętym sokiem – tyl- niebo lepsze, soko wtedy wiesz, co pijesz.
czyste i kruche,
Gotuj na parze zamiast smażyć i ale nie dostarczy
Personal Trainer
piec.
Ci tyle tłuszczu.
Podczas obróbki termicznej bardzo często dodajemy do potraw W p r o w a d z a j
tłuszcz, a nawet jeśli tego nie robi- zmiany syste+32 483.60.49.66
be_fit_nevergiveup
my, to w procesie gotowania zostają m a t y c z n i e .
iza.personaltrainer@icloud.com
zniszczone witaminy i minerały, któ- U z y s k i w a n e
re pomogą nam utrzymać szczupłą efekty z pew-

3
4
5
6

7
8

Izabela Sobolewska
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Najnowsze kolekcje Jesień – Zima
2018/2019

zwierzęcy print

kwiaty

Choć wciąż pozostajemy pod wpływem
letniego klimatu oraz
zakupowych promocji, to jednak sklepowe
półki powoli zaczynają
zapełniać się jesienno zimowymi kolekcjami.
Nadchodzące trendy
zbytnio nas nie zaskoczą, gdyż projektanci
w swoich najnowszych
kolekcjach wciąż inspirują się tematami z zeszłego roku.

krata

plastic

Jeśli zatem w swojej szafie posiadasz spodnie w kratę, kwiatową sukienkę, skórzaną
spódnicę lub kurtkę, metaliczną torebkę czy
też płaszcz w panterkę, to jesteś gotowa na
kolejny sezon! Oczywiście niektóre trendy
będą bardziej niż dotychczas wyróżniać się
na tle pozostałych, np. neonowe kolory, „plastikowe” okrycia i akcesoria, wschodnio europejski akcent, tzw. „logomania” czy też charakterystyczny dla lat 90’ minimalizm oraz

skóra

monochromatyczność

logomania

monochromatyczność.
Mimo wszystko wśród dostępnych fasonów zauważymy charakterystyczny
mix mody z lat 70’, 80’ i 90’,
które niezmiennie pozostają największą inspiracją dla
współczesnych projektantów.
1. Zwierzęce Printy
2. Krata
3. Skóra
4. Kwiaty
5. Wschodni styl
6. Logomania
7. Metaliczny połysk
8. Plastik
9. Minimalizm
10. Monochromatyczność
metaliczny połysk
Paulina Gramacka
- Persona Shopper,
Fashion Stylistka,
Socjolożka
Fashion Stylistka
dla Karen Millen
polinnestyle.com

wschodni styl
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Słowo o byle czym

Źródło: www.seo-start.info

Letnie upały już zelżały – humor mamy doskonały. Od jesieni, znów do lata, czas wartości w życie wplata…
Raźne budzika terkotanie –
mocna kawa na śniadanie.
Znów do szkoły dziecko wyjdzie, więc mądrzejsze stamtąd przyjdzie…
Niechcący rymnęło mi się powakacyjnie. Ale co tu robi słowo „wartości”? A terkotanie budzika to archaizm jakiś jest.
– Co racja, to racja, ale termin ‘wartości’ w słownikach ciągle tkwi samotnie, bo nikt go przytulić nie chce.
Wartość? – Przecież wszystko ma
jakąś wartość – odpowie ten i ów.
Każde odkręcenie kranu w kuchni,
książka, kapcie, tabletki od bólu głowy, za wszystkim stoi wartość i cena.
Przepraszam, ale ja nie o takich wartościach…

Więc o co chodzi?

Mam na myśli wartości, które czasami można znaleźć w „dobrych”
książkach, filmach, a nawet w codziennym życiu. Wartości w wielkim
uproszczeniu to jest wszystko to, co
jest ważne i cenne dla jednostki i
społeczeństwa. Pozytywna wartość
zwykle ma swój negatywny odpowiednik. – No nie, tylko nie przynudzaj! – Pardon, nie będziemy tutaj
nękać Czytelnika wywodami o moralności. Wspomnijmy tylko szeptem, że wartości moralne tyczą konkretnych zachowań wobec innych
ludzi (miłość, dobroć, szacunek itd.).
Weźmy rzeczone dziecko, które
uczęszcza do szkoły, no i dobrze.
Rodzic spyta, jak było? Dziecko odpowie „OK, mamy mało zadane”, po
czym znowu wlepi nos w komputer.
(To zdarza się rzadko i „gdzieś tam,
u mnie, nie”).

Ale rodzic z jednej strony oczekuje
od dziecka szacunku, pokory, empatii, uprzejmości itd., jednocześnie
martwi się, że jeśli ono tymi wartościami będzie się kierować wśród rówieśników, czy w dorosłym życiu, to
może przegrać z ludźmi bezwzględnymi i niemoralnymi. Nie można
bowiem zagwarantować, że trafi w
życiu tylko na ludzi „dobrych”, kierujących się pozytywnymi wartościami. – Pojęcie „dobro” (m.in) jest
tak bardzo pojemne, nieprecyzyjne
i względne, jak to tylko w obecnych
czasach jest możliwe.

tego kościoła, tych, według których
sami chcielibyśmy być traktowani,
tych, które są najpiękniejsze i stanowią o naszym człowieczeństwie.
Tych wreszcie, które są przeciwieństwem okrucieństwa, cynizmu, nienawiści, bezprawia, oszczerstwa itd.
Piękno dobrej książki czy filmu polega na możliwości identyfikowania
się z bohaterem. „Ja to mam przechlapane tak samo jak Skarlett w
Przeminęło z wiatrem. Ale dam radę,
tak jak ona”. Niejedna Czytelniczka
pomyśli teraz o swoim dziecku…

Jako ciekawostkę dodajmy,
że termin ‘wartość’ używany
jest w filozofii dopiero od II.
połowy XIX wieku. Wcześniej
w użyciu było słowo ‚dobro’.
– Hmm…
Wróćmy do dobrego (wartościowego) filmu lub książki,
która nie raz powoduje łezkę
w oku, a nawet pojedynczy
szloch głębokiego wzruszenia. Jak to się dzieje? – Twórca
książki czy scenariusza wyposaża bohaterów w charaktery
i wysyła ich w podróż przez
fikcyjne perypetie…
Zatrzymajmy się na chwilę, aby
upewnić się, że wiemy, co oznacza
oczywiste słowo ‘charakter’. – „Jak
to, przecież wiemy, co to jest charakter. Iksińska ma dobry charakter, a
tamten to ma wredny charakter”.
Doprecyzujmy jednak, że słowo ‘charakter’ oznacza wartości w działaniu.
Jeśli ktoś ma wredny charakter,
oznacza to, że postępuje według
własnego systemu wartości, które
innych krzywdzą lub sprawiają przykrość. – Ten ktoś, ma taki, a nie inny
charakter. Np. ceni wartość „dostęp
do informacji”, dlatego zajmuje się
plotkarstwem, obmawianiem kogoś za jego plecami i skłócaniem
ludzi, oraz czerpie z tego zjadliwą
satysfakcję ukrytą za niewinnym
uśmieszkiem.

Źródło: www.natemat.pl

Może nawet w obliczu niespodziewanej przeciwności losu, aby się nie załamać, powie sobie tak, jak Skarlett
– „pomyślę o tym jutro”.

No i co z tego?

Śmiem twierdzić, że praktykowane
przez ludzkość w obecnych czasach
wartości jak gdyby nie nadążają za
cywilizacją. Że w najbardziej zapadłej wiosce w głębokim buszu pozytywne wartości (jak np. szacunek,
bezinteresowność, empatia) mają
się o wiele lepiej, niż w naszym cywilizowanym świecie.

Np. wartość „szacunek wobec prawa”. Prawo zakazuje nam przechodzenia przez ulicę przy czerwonym
świetle. Jeśli ktoś (1) nie przechodzi
przy czerwonym, bo się boi kary, ma
to inny wymiar, niż kiedy ktoś (2)
czeka na zielone, bo wyznaje war…Tak więc dany film nas wzruszył, tości takie jak szacunek, porządek.
bo dotknął najgłębiej tkwiących Niby taki sam skutek, więc pozornie
w nas wysokich wartości, których problemu nie ma.
wstydzimy się okazać, bo są teraz
niemodne, które są przywalone fu- Dodajmy, że dziecko w wieku przedrą wyszminkowanych i chudych szkolnym – (wg. Teorii rozwoju moreklam w lukrowanych sceneriach, ralnego Kohlberga) „w tym stadium
tych, za którymi tęsknimy skrycie w postępuje moralnie wyłącznie z pociszy pustego, przypadkiem otwar- wodu strachu przed karą”.
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Taki sobie wniosek

jeszcze jesteśmy uczciwi i praworządni ze strachu przed karą.

Porównując obecny stopień
rozwoju ludzkości do stanu, jaki jest przedmiotem
westchnień wielu filozofów, humanistów a nawet nas samych, czyli poziomu ze stanem moralnym
społeczeństwa w głębokim buszu, to
my, ludzkość, jesteśmy (pardon) na
poziomie przedszkola.
Gdyby z powodu jakiejś wielkiej
klęski żywiołowej zapanował
chaos i zabrakło policji i wojska
stojących na straży ładu, które społeczeństwo miałoby szanse przetrwania? Czy złożone z obywateli
(1), czy z obywateli (2)? W którym
społeczeństwie wolelibyśmy wtedy
być? Bo tutaj, bez pały i noża strach
by było wyjść po bułki. A kto by je
piekł? Ile by kosztowały i czy do-
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Kopnięcie rocznego konia

Powierzchowne dotknięcie może zwrócić uwagę na zagadnienie bardziej, niż długi elaborat z
logiką i wnioskami o sile kopnięcia
rocznego konia, bo nie zawsze mamy siły i czas, aby do tych wniosków
się doczytać.
Ale nic to, głód wiedzy zawsze (?)
tkwi w człowieku, więc prawie każdy – od dziecka do staruszki – na
chodniku, w tramwaju, na skrzyżowaniu, na kolacji, zapamiętale
wodzi palcem po smartfonie, więc
nieślibyśmy swoje pieniądze do nie cierpimy na brak informacji w
zdemolowanego sklepu?
Internecie. Czego tam szukamy?
Poza chlubnymi wyjątkami, do których się przecież zaliczamy, ludzkość
musi mieć nad sobą bicz, bo ciągle
Michał Nowacki

Książka na dziś - Dilerka Emocji
Tak czytelniczki nazwały
Agnieszkę Lingas-Łoniewską
(ur. w 1972 r. w Wałbrzychu),
z wykształcenia polonistkę, z
zamiłowania pisarkę, autorkę
ponad dwudziestu bestsellerów, twórczynię strony internetowej „Czytajmy Polskich
Autorów”, gdzie zachęca
czytelników do sięgania po
książki swoich kolegów po
fachu.
Powieści Lingas-Łoniewskiej, łączące w sobie wątki obyczajowe, przygodowe, sensacyjne i miłosne, przeznaczone są przede wszystkim dla
kobiet i zaliczane są do coraz bardziej
popularnego stylu New Adult. Jest to
literatura dla „młodych dorosłych”,
ludzi, którzy nie są już nastolatkami
i wchodzą w okres dorosłości. W ten
sposób zapełnia się przepaść pomiędzy książkami dla młodzieży a tymi
dla starszych czytelników. Styl New
Adult zawiera różne gatunki literackie – od horrorów, do romansów.
Porusza często trudne tematy jak na
przykład przemoc w rodzinie, aborcja czy pedofilia.
Bohaterami książki „W zapomnieniu” są Magda – kobieta z przyszłością i Michał – mężczyzna z przeszłością.
Magda Lasocka, po ukończeniu
studiów pedagogicznych, wraca do
rodzinnego Wałbrzycha, miasta bez
perspektyw, do odziedziczonego po

dziadkach mieszkania. Podejmuje
pracę w szkole
podstawowej, w tej
samej, którą sama
kiedyś ukończyła. Bohaterka jest
skromna, życzliwa i ambitna,
swoją pracę pedagogiczną stara
się wykonywać
rzetelnie, chce
pomagać dzieciom a także
rozwijać umiejętności i talenty swoich podopiecznych.

się Marcinem i wyciągnąć
Michała z gangu. On
nie potrafi odciąć
się od swoich kupli,
ciemnych i niebezpiecznych interesów,
co prowadzi do częstych kłótni pomiędzy
kochankami. Sytuacja
staje się dramatyczna,
gdy Michał trafia do
aresztu, Magda jest w
ciąży, a nad Marcinem
wisi widmo pobytu w
domu dziecka. Jak potoczą się losy bohaterów?
Czy w świecie, gdzie liczą się duże pieniądze i
ciemne interesy jest szansa na miłość? Czy uczciJednym z uczwa szczera dziewczyna i
niów Magdy
mężczyzna z poplątanym
jest Marcin
życiorysem stworzą zwiąLanger – chłozek, w którym przeszłość
piec zdolny, inteligentny,
przestanie mieć znaczenie,
ale trudny. Nauczycielka chce mu a liczyć się będzie tylko przyszłość?
pomóc, dlatego kontaktuje się z
jego opiekunem, starszym bratem Chcę Was również zachęcić do przeMichałem, którego pamięta ze swo- czytania książki „Szósty po latach”,
ich szkolnych lat. Zna dramatyczną gdzie przedstawione są dalsze losy
historię ich rodziny i wie, że Michał rodziny Langerów a w szczególności
to mężczyzna z przeszłością, który i Marcina, który jest inspektorem w
teraz nie do końca żyje zgodnie z pra- Śląskiej Grupie Śledczej. Prowadzi
wem, związany jest z grupą przestęp- sprawę seryjnego mordercy zieloczą i prowadzi podejrzane interesy. nookich blondynek, do których zalicza się też jego ukochana, będąca w
Z każdym dniem losy tej trójki spla- niebezpieczeństwie do czasu, kiedy
tają się coraz mocniej. Pomiędzy morderca zostanie zatrzymany.
Magdą a Michałem wybucha gorący romans. Ona chce zaopiekować
Agnieszka B.

