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 Wielkanoc ponad religiami 
Są takie miejsca w Polsce, gdzie rożne społeczności odmienne kulturowo i religijnie 
żyją obok siebie i świętują Wielkanoc. Bo święta mają ludzi łączyć, a nie dzielić. 

Wielkanoc u Tatarów 
Tatarzy od wieków życie dzielili z 
Polakami i Żydami. Doskonałym 
przykładem była miejscowość 
Kruszyniany na Podlasiu, nazy-
wana wioską „trójniedzielną". W 
piątek modlili się tam wyznawcy 
islamu, w sobotę żydzi, a w nie-
dzielę chrześcijanie. 

Wielu Tatarów mieszkających na 
terenie Polski to muzułmanie, któ-
rzy świąt nie obchodzą tak jak ka-
tolicy. Jednak po kilkuset latach 
mieszkania na tej samej ziemi 
wiele polskich zwyczajów można 
spotkać też w tatarskich domach. 
Jak choćby ten z jajkami, przejęty 
od polskich sąsiadów. 

W świąteczny dzień Tatarzy wstają 
bardzo wcześnie i od razu przystę-
pują do jedzenia przygotowanych 
wcześniej jajek. Barwnych, uma-
lowanych w łupinkach od cebuli 
lub dekorowanych tradycyjnymi 
farbkami do pisanek. I składają 
sobie świąteczne życzenia. 

Polska społeczność tatarska ma 
doskonałe stosunki z katolikami. 
Dlatego nikogo nie dziwi, że w 
dniu zmartwychwstania Jezusa 
Tatarzy nie pracują, szanując tra-
dycje sąsiadów. Spotykają się z 
rodziną i odwiedzają swoich sąsia-
dów katolików. Niektórzy nawet 
dzielą się z nimi święconką. 

Wielu polskich Tatarów przy-
gotowuje pisanki wspólnie z 
Polakami. To taka stara regio-
nalna tradycja na Podlasiu. 
Wspólnie z katolikami bar-
wią jajka w łupinach cebuli, 
a potem je dekorują i stawiają 
na świątecznym stole. 

Wielkanoc 
po żydowsku 
Trudno znaleźć bezpo-
średni odpowiednik 
Wielkanocy w judaizmie. 
Żydzi obchodzą Pesach, 
które jest dla nich naj-
ważniejszym świętem, a 
jego data jest ruchoma. 

Główną ideą Pesach jest 
upamiętnienie wyzwole-
nia z Egiptu Żydów, któ-
rzy pozostawali w niewo-
li przez przeszło 400 lat. 
Święto trwa 7 dni dla mieszkań-
ców Izraela i 8 dni dla tych spoza 
kraju. 

Podczas 7 dni świąt wyznawcy 
judaizmu gromadzą się całymi 
rodzinami i wspólnie z dziećmi 
opowiadają historię swojego na-
rodu sięgającą 3,5 tysiąca lat. 
Przekazują ją potomkom od ich 
najmłodszych lat, aby przetrwała 
na zawsze. 

Wiele rodzin żydow-
skich mieszkających 
w Polsce zasymilowa-
ło się. Wiele z nich to 
małżeństwa mieszane. 
Jak obchodzą Święta 
Wielkanocne? 

W żydowskich do-
mach też są jajka, 
ale nie mają one 
związku z naszą 

Wielkanocą. Żydzi 
pieką je w sko-

rupkach na 
p a s ch a l n ą 
wieczerzę i 

jedzą na pa-
miątkę zburze-

nia jerozolimskiej 

świątyni i jej późniejszej odbudo-
wy. 

Żydzi do naszych wielkanocnych 
pisanek mają stosunek estetyczny 
i kulturowy. Szanują nasze trady-
cje, bo obowiązują one w kraju, w 
którym mieszkają. 

W rodzinach polsko-żydowskich 
często obchodzi się Wielkanoc, na-
tomiast w typowo żydowskich nie 
jest to praktykowane. Ale jak twier-
dzą Żydzi mieszkający w Polsce: 
„od Świąt Wielkanocnych nie da 
się uciec”. Otrzymują od znajo-
mych kartki świąteczne, składają 
telefonicznie życzenia. Niekiedy 
bywa tak, że żydowskie święto 
Pesach wypada w tym samym cza-
sie co Wielkanoc, więc jednej i tej 
samej nocy u żydów i chrześcijan 
trwa czas oczekiwania. 

Wielkanoc po romsku 
Polscy Romowie, mniejszość et-
niczna uznana polskim prawem, 
to katolicy. Święta Wielkanocne są 
dla nich bardzo ważne. Obchodzą 
je nie tylko rodzinnie, miejsce przy 
świątecznym stole jest dla każde-
go. Według tradycji nie mogą jeść 
jajek, aż do momentu ich poświę-

lub dekorowanych tradycyjnymi 
farbkami do pisanek. I składają 
sobie świąteczne życzenia. 

Polska społeczność tatarska ma 
doskonałe stosunki z katolikami. 
Dlatego nikogo nie dziwi, że w 
dniu zmartwychwstania Jezusa 
Tatarzy nie pracują, szanując tra-
dycje sąsiadów. Spotykają się z 
rodziną i odwiedzają swoich sąsia-
dów katolików. Niektórzy nawet 
dzielą się z nimi święconką. 

Wielu polskich Tatarów przy-
gotowuje pisanki wspólnie z 
Polakami. To taka stara regio-
nalna tradycja na Podlasiu. 
Wspólnie z katolikami bar-
wią jajka w łupinach cebuli, 
a potem je dekorują i stawiają 
na świątecznym stole. 

najmłodszych lat, aby przetrwała 
na zawsze. 

Wiele rodzin żydow-
skich mieszkających 
w Polsce zasymilowa-
ło się. Wiele z nich to 
małżeństwa mieszane. 
Jak obchodzą Święta 
Wielkanocne? 

W żydowskich do-
mach też są jajka, 
ale nie mają one 
związku z naszą 

Wielkanocą. Żydzi 
pieką je w sko-

rupkach na 
p a s ch a l n ą 
wieczerzę i 

jedzą na pa-
miątkę zburze-

nia jerozolimskiej 
Lena

Natalka
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cenia.
Życzenia świątecz-
ne nie ograni-
czają się do 
dwóch słów 
„wszystkiego 
najlepszego”. 
Właściwe, zgod-
ne z tradycją skła-
danie życzeń zajmuje 
dużo czasu. Romowie 
celebrują piękny zwyczaj 
całowania rodziców w ręce 
przez dzieci i wnuki, jako wyraz 
miłości i szacunku. Kultywują 
swoją tradycję, ale wielką wagę 
przywiązują również do przestrze-
gania polskich, pięknych zwy-
czajów związanych z obchodze-
niem święta Zmartwychwstania 
Chrystusa. 

Neopoganie
Oddają cześć bogom, którym ty-
siące lat temu pokłony składali 
Prasłowianie. Są praktykującymi 
poganami należącymi do Związku 
Wyznaniowego. 

Od Wielkanocy ważniejszym dla 
nich świętem są Jare Gody, przy-
padające tydzień wcześniej. W 
okolicach góry Ślęży jeden z nich, 
przebrany za Boga Piorunów, 
Peruna, przegania demona Żmija. 
Ogień, który zapala, budzi Matkę 
Ziemię (Mokosz). Spożywa się 
chleb przechodzący z rąk do rąk, 
owoce, orzechy, miodowe placki 
i oczywiście kraszone jajka. Jare 
Gody to powitanie wiosny, we-
dług dawnych Słowian 
symboliczny początek 
nowego życia. 

Chrześcijańską Wiel-kanoc 
Neo-poganie spędzają 
przy wspólnym stole z 
rodziną. Nie ma żad-
nych przeciwwska-
zań przy dzieleniu 
się święconką i spo-
żywaniu świątecz-
nych potraw. Bo jak 

twierdzą „każde święta 
należy szanować”. 

Prawosławne 
świętowanie 
Prawosławie to 

jeden odłamów 
chrześcijaństwa, 

które wyznaje pra-
wie 300 milionów 

ludzi na świecie. W 
Polsce, zwłaszcza w jej 

części wschodniej, żyje sporo 
wyznawców tej religii. Mieszkają 

po sąsiedzku obok katolików. 

Jak wyglądają ich Święta 
Wielkanocne? Na ogół 
przypadają one póź-
niej po katolickich, ale 
obchodzone są bardzo 
podobnie. Obchody 
Wielkiego Tygodnia są 
czasem ścisłego i bardzo 
rygorystycznego postu. 
Niedziela Palmowa jest 
taka sama jak u katoli-
ków, zaś w Wielką Sobotę 
prawosławni święcą po-
karmy (z wyłączeniem 
cukrowych baranków). 

Same święta trwają trzy dni, a po-
trawy są bardzo podobne do tych 
spotykanych w domach katolic-
kich. Prawosławni również dzielą 
się święconym jajkiem i składają 
sobie życzenia. 

Katolicy i prawosławni, miesz-
kający po sąsiedzku, często ob-

chodzą te święta podwójnie. Raz 
u katolików, potem u ich prawo-
sławnych sąsiadów. I nikt z tego 
powodu nie odczuwa dyskom-
fortu. Może dlatego, że z zasady 
przebieg tych świąt jest bardzo po-
dobny, a może po prostu nikomu 
nie przeszkadza fakt podwójnego 
świętowania, które w takich są-
siedzkich relacjach bardzo zbliża 
do siebie ludzi żyjących w jednej 
miejscowości. 

Wielkanocne medytacje 
Polscy buddyści Wielkanoc ob-
chodzą z rodzinami. Najczęściej 
katolikami. Jak mówią: wiara im 

tego nie zabrania. Praktyki medy-
tacyjne doskonale da się pogodzić 
ze święconką, pisankami czy wiel-
kanocną babą. 
Buddystom nie przeszkadzają 
katolickie religijne symbole. Nic 
nie stoi również na przeszkodzie, 
aby  uczestniczyli w kościele w 
święceniu potraw (oczywiście bez 
znaku krzyża i przystępowania do 
komunii). Ludzie, którzy zmienili 
wyznanie z katolicyzmu na bud-
dyzm, przyznają, że nie są w stanie 
i nie chcą odciąć się od korzeni, z 
którymi się wychowali. 

Ludzie różnych wyznań potrafi ą 
razem świętować. W czasie Świąt 
Wielkanocnych buddyści, czy mu-
zułmanie podzielą się z rodziną i 
swoimi katolickimi przyjaciółmi 
święconką. I ani Budda, ani Allah 
nie będą mieli nic przeciw temu. 

Życzenia świątecz-
ne nie ograni-
czają się do 
dwóch słów 
„wszystkiego 
najlepszego”. 
Właściwe, zgod-
ne z tradycją skła-
danie życzeń zajmuje 
dużo czasu. Romowie 
celebrują piękny zwyczaj 
całowania rodziców w ręce 
przez dzieci i wnuki, jako wyraz 
miłości i szacunku. Kultywują 
swoją tradycję, ale wielką wagę 

twierdzą „każde święta 
należy szanować”. 

jeden odłamów 
chrześcijaństwa, 

które wyznaje pra-
wie 300 milionów 

ludzi na świecie. W 
Polsce, zwłaszcza w jej 

części wschodniej, żyje sporo 
wyznawców tej religii. Mieszkają 

po sąsiedzku obok katolików. 

Hania

dług dawnych Słowian 
symboliczny początek 

Chrześcijańską Wiel-kanoc 
Neo-poganie spędzają 
przy wspólnym stole z 
rodziną. Nie ma żad-
nych przeciwwska-
zań przy dzieleniu 
się święconką i spo-
żywaniu świątecz-
nych potraw. Bo jak Martyna
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Opieka zdrowotna 
na wysokim 
poziomie 
Niewiele krajów europej-
skich może poszczycić się 
tak dobrym poziomem opieki 
zdrowotnej jak Belgia – wyni-
ka z badania przeprowadzo-
nego przez Health Consumer 
Powerhouse (HCP). W bada-
niu brano pod uwagę mię-
dzy innymi dostęp do opieki 
zdrowotnej i jej poziom, wyniki 
leczenia, zasięg i poziom usług, 
zapobieganie i stosowanie leków. 
Belgijska służba zdrowia uplaso-
wała się na piątym miejscu. 

Najlepsza piątka w Europie 2018: 
Szwajcaria: 89,3%, Holandia: 
88,3%, Norwegia: 85,7%, Dania: 
85,5%, Belgia: 84,9%. 

demorgen.be 

Legalizacja medycznej 
marihuany 
Belgijski rząd przyjął ustawę, któ-
ra legalizuje marihuanę do celów 
medycznych. Ustawa zakłada 
monopol państwowy na uprawę 
i handel medyczną marihuaną. 
Do tego celu utworzono specjal-
ne Biuro Konopi. Medyczna ma-
rihuana będzie dostępna w Belgii 
wyłącznie na receptę. 

vrt.be 

Większość mieszkańców 
Antwerpii ma pochodzenie 
imigranckie 
„To już koniec” – tak francu-
skojęzyczny belgijski dziennik 
„L’Express” zatytułował artykuł 
ujawniający dane demografi czne o 
mieszkańcach Antwerpii. Wynika 
z nich, że 53,2% mieszkańców tego 
miasta ma imigranckie pochodze-
nie (w 2014 roku było 46%). 

Największy odsetek mieszkańców 
Antwerpii pochodzenia zagranicz-

nego stanowią osoby z Afryki 
Północnej – zwłaszcza z Maroka 
oraz Turcy. 

„L’Express” pisze, iż taka demo-
grafi a miasta będzie decydować 
o jego politycznej przyszłości. 
Według dziennika władzy w nim 
już nigdy nie uzyskają konserwa-
tywne, prawicowe ugrupowania. 

Badania uniwersytetu w Ant-
werpii wskazują, iż prawie 90% 
Marokańczyków i Turków w 
czasie ostatnich wyborów głoso-
wało na ugrupowania lewicowe. 
Ugrupowania prawicowe tracą 
elektorat. Socjolog Hertogen po-
daje, iż na partie prawicowe gło-
sują już tylko Belgowie powyżej 
40 roku życia. –  Antwerpia jest 
dla prawicy stracona  – mówi 
Hertogen. 

Językami mieszkańców obok 
fl amandzkiego będą berberyjski, 
arabski, turecki i marokańska od-
miana arabskiego. 

nczas.com 

Wzrosła liczba 
antysemickich 
incydentów
W ubiegłym roku do Centrum 
Równych Szans napłynęło 101 
raportów o antysemityzmie. 
To podwojenie w porówna-
niu z rokiem poprzednim. 
Nienawiść do Żydów przybiera 

w Belgii różne formy. Zarówno w 
Internecie, jak i na ulicy. W ży-
dowskich dzielnicach zdarzały się 
takie incydenty jak namalowane 
swastyki na drzwiach czy wybite 
okna w szkołach żydowskich. 

Liczba doniesień o nienawiści do 
Żydów w Internecie wzrosła czte-
rokrotnie. Chodzi o wiadomości 
typu „Żydzi wykuwają spisek 
przeciwko światu” lub „Hitler nie 
zakończył swojej pracy”. 

Gmina żydowska w Antwerpii do-
maga się odpowiednich działań ze 
strony rządu. 

vrt.be 

Sześciu na dziesięciu 
Dane z 1 stycznia tego roku poka-
zują, że zaledwie 58 procent bruk-
selskich policjantów posługuje się 
językiem niderlandzkim. 
Dwujęzyczność (język francu-
ski i niderlandzki) jest wymo-
giem prawnym dla policjanta w 
Brukseli. Jednak zdecydowana 
większość funkcjonariuszy mó-
wi po francusku. Spośród 140 
agentów, przyjętych do służby w 
ubiegłym roku, zaledwie 18 było 
dwujęzycznych. 

sują już tylko Belgowie powyżej 
40 roku życia. –  Antwerpia jest 
dla prawicy stracona  – mówi 

Językami mieszkańców obok 
fl amandzkiego będą berberyjski, 
arabski, turecki i marokańska od-

nczas.com 

W ubiegłym roku do Centrum 
Równych Szans napłynęło 101 
raportów o antysemityzmie. 
To podwojenie w porówna-
niu z rokiem poprzednim. 
Nienawiść do Żydów przybiera 

ubiegłym roku, zaledwie 18 było 
dwujęzycznych. 

Gabrysia
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Ta językowa dysproporcja spra-
wia, że wielu niderlandzkojęzycz-
nych obywateli ma problem z po-
rozumieniem się z brukselskim 
policjantem.

gva.be 

Darmowy transport 
publiczny dla 
bezrobotnych? 
Partia Ecolo zaproponowała wpro-
wadzenie darmowego transportu 
publicznego dla osób bezrobot-
nych oraz zarejestrowanych w 
rządowej agencji pomocy socjal-
nej CPAS. 

„Darmowy transport publiczny 
ułatwi życie osobom bezrobot-
nym oraz tym, którzy zamie-
rzają poszukiwać pracy” – 
argumentuje Jean-Marc 
Nollet, prezes partii. 
Umożliwienie obywa-
telom mobilności jest 
priorytetem ekologicz-
nej partii w nadchodzą-
cych wyborach. 

„Chcemy, żeby ludzie mogli 
przemieszczać się bez koniecz-
ności używania samochodów, co 
obecnie jest nie do pomyślenia. 
Potrzebujemy nowych przystan-
ków autobusowych oraz tram-
wajowych (…). Musimy poprawić 
warunki podróży oraz położyć 
nacisk na większą punktualność. 
Ten szeroko zakrojony plan, które-
go koszt szacowany jest na 7 mld 
euro, jest obecnie koniecznością 
w Walonii oraz w Brukseli” – prze-
kazał Nollet. 

Dodał przy tym, że gospodarstwa 
domowe z samochodem firmo-
wym kosztują skarb państwa 
średnio 493 euro na miesiąc, gdy 
tymczasem gospodarstwa, które 
korzystają z transportu publicz-
nego – jedynie 94 euro/miesięcz-
nie. Zredukowanie liczby samo-
chodów fi rmowych w belgijskich 
domach, pomogłoby sfi nansować 

darmowy transport publiczny dla 
osób bezrobotnych.

niedziela.be 

Emerytury za 
współpracę z Hitlerem 
i Trzecią Rzeszą 
Po prawie 75 latach od zakoń-
czenia drugiej wojny światowej 
Niemcy wciąż wypłacają świad-
czenia Belgom, którzy kolaboro-
wali z Trzecią Rzeszą. Dostają oni 
pieniądze za „wierność, lojalność 
i posłuszeństwo” wobec Trzeciej 
Rzeszy. Belgijski parlament chce 
przerwać ten kontrowersyjny pro-
ceder. 

Komitet ds. Stosunków Zag-
ranicznych belgijskiego parlamen-
tu przegłosował rezolucję wzywa-
jącą rząd do skłonienia Niemiec 
do zaprzestania wypłacania nie-
uczciwych i nieopodatkowanych 
świadczeń dla belgijskich obywa-
teli, którzy kolaborowali z Trzecią 
Rzeszą. W dokumencie podkre-
ślono „niesprawiedliwość” tych 
świadczeń, kontrastującą z tym, 
że ofi ary nazizmu nie otrzymują 
wsparcia. 

Po zakończeniu II wojny świato-
wej około 80 tys. Belgów zostało 
skazanych za współpracę z SS lub 
dopuszczenie się przestępstw wo-
jennych. Część z tych osób skorzy-
stała z szeregu dekretów Hitlera, 
np. otrzymując prawo do niemiec-
kiego obywatelstwa lub wojenną 
emeryturę. 

Według rezolucji, emerytury te 
są nagrodą za „kolaborację z jed-
nym z najbardziej morderczych 
reżimów w historii”. Wciąż otrzy-
muje je prawdopodobnie 27 osób. 
Ich tożsamość znana jest jednak 
jedynie niemieckiemu ambasado-
rowi i nie została udostępniona 
belgijskiemu parlamentowi. Nie 
wiadomo, jakiej wysokości są te 
świadczenia. 

wiadomosci.gazeta.pl 

Włączony silnik podczas 
postoju to przestępstwo 
Od 1 marca w Walonii obowiązu-
ją  nowe przepisy, według których 

pozostawienie włączonego silni-
ka auta podczas postoju jest 

przestępstwem przeciwko 
środowisku. Każdy, kto po-
pełni powyższe wykrocze-
nie, musi liczyć się z karą 
grzywny w wysokości 130 
euro. 

gva.be 

Gminy walczą 
z niedopałkami 

papierosów 
Zanieczyszczenie niedopałkami 

papierosów belgijskich plaż sta-
je się poważnym zagrożeniem. 
Traktowanie natury jako  jednej 
wielkiej popielniczki jest bardzo 
szkodliwe dla środowiska. Filtry 
papierosowe nie są biodegrado-
walne. Znajduje się w nich plastik, 
który nie ulega rozpadowi. 

W Ostendzie latem tego roku 
nie będzie wolno palić na części 
plaży. Władze miasta podążają za 
przykładem Bredene, gdzie w ze-
szłym roku wprowadzono pierw-
szy częściowy zakaz palenia. I pla-
nują wprowadzenie grzywny dla 
palaczy, którzy nie będą respekto-
wać wprowadzenia stref wolnych 
od dymu nikotynowego. 

Od września, w Kortrijk, 25 do-
datkowych urzędników będzie 
anonimowo przemierzać ulice i 

„Darmowy transport publiczny 
ułatwi życie osobom bezrobot-
nym oraz tym, którzy zamie-
rzają poszukiwać pracy” – 
argumentuje Jean-Marc 
Nollet, prezes partii. 
Umożliwienie obywa-
telom mobilności jest 
priorytetem ekologicz-
nej partii w nadchodzą-

„Chcemy, żeby ludzie mogli 
przemieszczać się bez koniecz-
ności używania samochodów, co 
obecnie jest nie do pomyślenia. 
Potrzebujemy nowych przystan-
ków autobusowych oraz tram-

ceder. 

Komitet ds. Stosunków Zag-
ranicznych belgijskiego parlamen-
tu przegłosował rezolucję wzywa-
jącą rząd do skłonienia Niemiec 

ją  nowe przepisy, według których 
pozostawienie włączonego silni-

ka auta podczas postoju jest 
przestępstwem przeciwko 
środowisku. Każdy, kto po-
pełni powyższe wykrocze-
nie, musi liczyć się z karą 
grzywny w wysokości 130 
euro. 

Gminy walczą 
z niedopałkami 

papierosów 
Zanieczyszczenie niedopałkami 

papierosów belgijskich plaż sta-
je się poważnym zagrożeniem. 
Traktowanie natury jako  jednej 
wielkiej popielniczki jest bardzo 

Martin
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karać grzywną w wysokości 55 
euro tych, którzy rzucają niedo-
pałki na ulicę. 

nieuws.vtm.be 

„Parlament musi 
zająć się kolonialną 
przeszłością kraju” 
Kolonialny okres w historii Belgii 
powinien zostać przebadany w 
szerszym, międzynarodowym kon-
tekście historycznym – powiedział 

premier Belgii, Charles 
Michel. Dodał przy tym, 
że parlament powinien 
podjąć działania w tej 
sprawie. 

W czasie swojego 
przemówienia Charles 
Michel nie skomento-
wał ostatniego wezwa-
nia ekspertów ONZ, 
którzy uznali, że Belgia 
powinna przeprosić 

za swoją kolonialną przeszłość, 
choć odniósł się do prowadzo-
nych przez naukowców badań, 
mówiąc, że „zdziwiła go wybrana 
przez nich metodologia”. 

„Uważamy, że naukowcy powinni 
odegrać tu wiodącą rolę i prze-
analizować ten fragment naszej 
historii obiektywnie, dokładnie i 
spokojnie. Okres kolonialny jest 
częścią naszej historii, podobnie 

jak i historii innych krajów, dlate-
go też musimy dodawać, że histo-
rię tę należy umieścić w znacznie 
szerszym kontekście historycz-
nym” – mówił Michel. 

W ostatnim czasie grupa eksper-
tów ONZ odbyła w Belgii wizytę 
w ramach prowadzonych badań 
nad rasizmem w kontekście osób 
z afrykańskim pochodzeniem. W 
raporcie stwierdzono między inny-
mi: „Źródła dzisiejszego łamania 
praw człowieka są głęboko zako-
rzenione w braku uznania prze-
mocy oraz niesprawiedliwości, 
do których doszło w czasach ko-
lonialnych”. Z tego powodu grupa 
ekspertów wezwała władze Belgii 
do przeproszenia za okrucieństwa 
popełnione w tym „ciemnym” 
okresie belgijskiej historii. 

niedziela.be 

Opracowała: Karolina Morawska 



Tomasz Tyszkiewicz
‘Tyszol‘ GOSTYNIN

A więc reaktywujemy się wykorzystując 
20-letnie doświadczenie na rynku

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Tomek: PL 0048 693 136 881, BE 0032 498 181 808, 
www.oski-bus.pl

Zdrowych, pogodnych, a przede wszystkim 
rodzinnych świąt Wielkanocnych

Zdrowych, pogodnych, a przede wszystkim Zdrowych, pogodnych, a przede wszystkim 

WYJAZDY:
z Polski: niedziela, wtorek, czwartek OD KWIETNIA dodatkowe dni: poniedziałek, środa
z Belgii: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

PROMOCJA DLA STALYCH KLIENTÓW:
6-ty przejazd 50% 6-ta paczka gratis

POLSKA WOJEWÓDZTWA:
mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie

USLUGI:
przewóz osób (Gostynin), paczek, przesyłek, przeprowadzki, 
wyjazdy grupowe na lotniska, imprezy okolicznościowe i inne, 
grupy powyżej 5 osób, w każdy rejon Europy

WYPOSAZENIE:
9 miejsc, klimatyzacja, rozkładane siedzenia, TV, uchylne szybki, 
dodatkowe ogrzewanie części pasażerskiej, darmowe WiFi

Spędź święta 
z rodziną 

- wyjątkowe ceny 
przejazdów!

Z Polski do Belgii:
16 i 18 kwietnia

Z Belgii do Polski:
24 i 26 kwietnia

-40%

Spędź święta 
z rodziną 

- wyjątkowe ceny 
przejazdów!

Z Polski do Belgii:
16 i 18 kwietnia

Z Belgii do Polski:
24 i 26 kwietnia

-40%-40%

‘Mówiły 
jaskółki 

że niedo
bre 

są spółki
‘
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 Belgijskie puzzle 
Belgia nazywana bywa „największym paradoksem współczesnej Europy”, „sztucz-
nym tworem wciśniętym pomiędzy Holandię, Niemcy i Francję”. Z jednej strony z 
Brukselą, jako unijną stolicą, jest symbolem europejskiej integracji, z drugiej zaś 
jawi się jako kraj niezintegrowany, pełen paradoksów, sprzeczności i wewnętrznych 
konfl iktów. 

O braku porozumienia i sym-
patii pomiędzy Flamandami i 
Walonami wiadomo od dawna. 
Obecnie w Belgii trwa kampania 
wyborcza i jak zawsze w takich 
momentach odżywają spory na 
linii Flamandowie – Walonowie. 

Kilka słów 
tytułem wstępu 
Belgia składa się z  trzech re-
gionów: niderlandzkojęzycznej 
Flandrii, francuskojęzycznej 
Walonii oraz  teoretycznie dwu-
języcznego regionu Brukseli, 
w większości zamieszkałego przez 
frankofobów. Na niewielkim ob-
szarze wschodniej Belgii mieszka 
też ludność posługująca się języ-
kiem niemieckim. 

Granice okręgów wyborczych po-
krywają się z granicą językową, wy-
tyczoną w 1963 roku. Zasadą jest, 
że Walonowie głosują w wyborach 
na swoje listy, zaś Flamandowie 
na swoje. 

Ale istnieje jeszcze twór zwany 
BHV – okręg wyborczy obejmują-
cy obie strefy językowe, na który 
składa się 19 gmin regionu bruk-
selskiego, a także 35 gmin wokół 
dwóch flamandzkich miast Hal 
i Vilvorde. I to od nazw tych trzech 
miejscowości wzięła się nazwa 
BHV. 

W wyborach Walonowie, mieszka-
jący w tych fl amandzkich gminach, 
mogą głosować na frankofońskie 
listy z Brukseli, zaś Flamandowie 
mieszkający w  stolicy –  na  fla-
mandzkich kandydatów z  Hal 
i Vilvorde. Jednym słowem jeden 
wielki bałagan. Flamandowie 
od lat walczą o podział okręgu 
zgodnie z zasadą, że mieszkańcy 
Flandrii, nawet jeśli są frankofo-
nami, powinni głosować na listy 
fl amandzkie. Frankofoni jednak 
uważają, że mieszkanie na przed-
mieściach stolicy, położonych 
na  terytorium Flandrii, nie  po-
winno pozbawiać ich praw wy-
borczych. 

Władza ustawodawcza w Belgii 
należy do dwuizbowego parlamen-
tu federalnego, w którego skład 
wchodzi Izba Deputowanych 
(150 członków) i Senat (71 
członków), wy-
bieranych w 
głosowaniu 
p o w s z e c h -
nym. Król 
pełni rolę raczej 
symbolicz-
ną, sprowa-
dzającą się 
głównie do 
spraw ce-
remonial-
nych. Monarcha 
powołuje i odwołuje rząd federal-
ny, który musi składać się z takiej 
samej liczby ministrów francusko- 
i niderlandzkojęzycznych, a popie-
rać musi go nie tylko większość 
ogólnej liczby deputowanych, ale 
także większość w łonie każdej 
grupy językowej. 

Belgia ma rząd federalny i kilka 
rządów regionalnych. Każdy z 
nich ( także ten w Brukseli)  ma 
własne organy władzy ustawo-
dawczej i szerokie uprawnienia 
w zakresie władzy wykonawczej. 
Nie każdy Belg wie ile i jakie rzą-
dy istnieją w jego kraju, więc jeśli 
jakiś jeden rząd upadnie, zawsze 
zostaje parę innych. 

Flamandzko-walońskie 
niesnaski 
Belgia przed 1830 rokiem nigdy 
nie istniała jako jednolite pań-
stwo. W publikacji „Flamandowie 
i Walonowie – dwa narody w 
jednym państwie: polityczne i 
kulturowe dylematy Belgów”, au-
torstwa Rafała Klepki możemy 
przeczytać: „Współcześnie wielu 
historyków dowodzi, że to oni, 
nie chcąc pozbawiać Belgów daw-
nych dziejów i ich ciągłości, wybra-
li rozmaite fragmenty przeszłości 
różnych regionów i sfabrykowali 

historię tego państwa, która w 
rzeczywistości jest niezwy-
kle krótka”. 

W czasach panowania na 
tych terenach Franków 

północ Belgii zasiedlała lud-
ność pochodzenia germań-
skiego, południe – romań-
skiego. I to wtedy zaistniał 
podział, który trwa do dziś. 

W średniowieczu Flandria wzbo-
gaciła się na handlu i stała się 
regionem bogatym. Walonom 
wiodło się nieciekawie. W później-
szym okresie w Walonii rozwinął 
się przemysł węglowy i stalowy, a 
Flandria zubożała. W roku 1815 

wchodzi Izba Deputowanych 
(150 członków) i Senat (71 
członków), wy-
bieranych w 
głosowaniu 
p o w s z e c h -
nym. Król 
pełni rolę raczej 
symbolicz-
ną, sprowa-
dzającą się 
głównie do 
spraw ce-
remonial-
nych. Monarcha 
powołuje i odwołuje rząd federal-
ny, który musi składać się z takiej 

nie chcąc pozbawiać Belgów daw-
nych dziejów i ich ciągłości, wybra-
li rozmaite fragmenty przeszłości 
różnych regionów i sfabrykowali 

historię tego państwa, która w 
rzeczywistości jest niezwy-
kle krótka”. 

W czasach panowania na 
tych terenach Franków 

północ Belgii zasiedlała lud-
ność pochodzenia germań-
skiego, południe – romań-
skiego. I to wtedy zaistniał 
podział, który trwa do dziś. 
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Flandria i Walonia wspólnie z 
Holandią stworzyły Królestwo 
Niderlandów. Piętnaście lat póź-
niej oba regiony odłączyły się 
od Niderlandów i tak powstała 
Belgia. 

Nowe państwo uchwaliło nową 
konstytucję, według której jedy-
nym ofi cjalnym językiem w Belgii 
został język francuski. Ten zapis 
spowodował trwającą dziesiątki lat 
dyskryminację języka fl amandz-
kiego (belgijska odmiana języ-
ka niderlandzkiego). Francuski 
stał się językiem urzędowym, 
po francusku mówiła burżuazja 
i arystokracja, utożsamiano go 
z katolicyzmem. Posługiwali się 
nim mieszkańcy Walonii, ale też 
wpływowe grupy francuskojęzycz-
ne z Flandrii, głównie z Antwerpii, 
Gent oraz Brukseli. 

Ludność fl amandzka z rolniczej 
północy pozostała przy j ę -
zyku niderlandz-
kim, francuski był 
dla nich niedostęp-
ny. Pomijanie i igno-
rowanie przez władze 
i arystokrację języka, 
którym posługiwała się 
duża część ludności kraju, 

doprowadziła do niechęci i otwar-
tej wrogości Flamandów do języka 
francuskiego, która trwa do dziś. 

W roku 1848 narodził się ruch 
fl amandzki, dzięki któremu pod 
koniec XIX wieku parlament 
uchwalił serię ustaw uznających 
dwujęzyczność w Belgii. Władze 
zezwoliły na używanie języka ni-
derlandzkiego w szkolnictwie i ad-
ministracji. Ale belgijski kodeks 
cywilny został przetłumaczony na 
niderlandzki dopiero w 1961 roku. 

Po II wojnie światowej konflik-
ty pomiędzy Flamandami a 
Walonami zaczęły zataczać nowe 
kręgi. Chodziło przede wszyst-
kim o rozliczenia z kolaboracją. 
Te sprawy prowadziły instytucje 
zdominowane przez Walonów, 
które wskazywały, że wśród 
Flamandów było niemal dwu-

krotnie więcej osób winnych 
i skazanych. Każda z tych 
grup etnicznych miała też 

odmienne stano-
wisko w sprawie 

powrotu na tron 
króla Leopolda III. 

Narastały róż-
nice ekonomiczne. 

Walonię dotknął kryzys gospodar-
czy, natomiast Flandria – niegdyś 
rolnicza kraina – zaczęła coraz 
bardziej wykorzystywać dostęp do 
morza i mnożyła zyski osiągane 
na przemyśle ciężkim i usługach. 

Walonowie zaczynali stopniowo 
zdawać sobie sprawę z tego, że sy-
tuacja się zmieniła. Za sprawą upo-
wszechnienia się prawa wyborcze-
go liczebniejsi Flamandowie mieli 
coraz większy wpływ na decyzje 
polityczne, co z kolei oznaczało, 
że mogą dyktować biedniejszej 
Walonii swoje warunki. 

Południe doświadczyło klęski 
masowego bezrobocia, a północ 
rozwijała się w szalonym tempie. 
Walońskie miasteczka czasy świet-
ności miały już za sobą, podczas 
gdy flamandzkie miejscowości 
szybko się rozwijały. Flamandów 
było coraz więcej, Walonów coraz 
mniej. 

Konfl iktów ciąg dalszy 
Walończycy, w obawie o intere-
sy swojego regionu i dominację 
Flandrii, zaczęli się domagać od-
rębności gospodarczej. Ale przega-
pili odpowiedni moment. W 1962 
roku wyznaczono linię nazywaną 

Ludność fl amandzka z rolniczej 
północy pozostała przy j ę -
zyku niderlandz-
kim, francuski był 
dla nich niedostęp-
ny. Pomijanie i igno-
rowanie przez władze 
i arystokrację języka, 
którym posługiwała się 
duża część ludności kraju, 

krotnie więcej osób winnych 
i skazanych. Każda z tych 
grup etnicznych miała też 

odmienne stano-
wisko w sprawie 

powrotu na tron 
króla Leopolda III. 

Narastały róż-
nice ekonomiczne. 
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„podziałem językowym”, która 
przecięła kraj na pół z zachodu 
na wschód. 

W 1980 roku, w odpowiedzi na ro-
snącą niechęć pomiędzy dwoma 
regionami, dokonano zmian w 
konstytucji, czyniąc z Belgii pań-
stwo federalne z trzema oddziel-
nymi wspólnotami językowymi: 
fl amandzką, walońską i niemiec-
ką. Od tamtej pory wszystkie trzy 
regiony mają szeroką autonomię 
w zakresie władzy ustawodaw-
czej i wykonawczej. Każdy z nich 
ma także swój parlament, flagę 
i hymn. Jednocześnie Belgia po-
dzielona została na trzy regiony 
ekonomiczne: północ, południe 
i Brukselę, która oficjalnie jest 
miastem dwujęzycznym, chociaż 
jej mieszkańcy to w 80 procentach 
osoby mówiące po francusku. 

Obecnie Walonia jest znacznie 
biedniejsza i dlatego Flandria 
wspiera ją finansowo, transfe-
rując co roku miliony euro, cze-
mu Flamandowie są przeciwni. 
Uważają, że nie ma sensu poma-
gać tym, którzy marnotrawią środ-
ki finansowe i nie rozwijają się 
gospodarczo. 

A co z Brukselą? 
Chociaż region stołeczny znajdu-
je się we fl amandzkiej Brabancji 
(ku rozpaczy Walonów), to pra-
wie 80 procent jej mieszkańców 
mówi po francusku (ku rozpaczy 
Flamandów). A Flamandowie z 
łezką w oku wspominają czasy, 
kiedy stolica zamieszkana była 
w większości przez ludność fla-
mandzkojęzyczną. 
Historycznie Bruksela leży na te-
renach Flandrii, co pozwala tam-
tejszym nacjonalistom wysuwać 
żądania włączenia jej w granice 
niepodległej Flandrii oczywiście 
po ewentualnym rozpadzie Belgii. 

W Brukseli słychać głosy, że w 
razie ewentualnego oddzielenia 

się Flandrii od 
Walonii lepiej 
dla wszyst-
k i c h  ( a 
zwłaszcza 
dla miesz-
kańców stolicy) 
byłoby znaleźć się na 
terenie prężnie rozwi-
jającej się i bogatej północy. 

Kuriozalne przepisy 
federalne 
Federalizacja kraju nadała wszyst-
kim trzem regionom kraju szero-
ką autonomię. Szybko pojawiły się 
przepisy prawne z tej autonomii 
wypływające, niektóre napraw-
dę kuriozalne. Na przykład rada 
jednej z gmin leżących w okolicy 
Brukseli ustaliła, że nabywcami 
ziemi na tym terenie mogą być 
tylko osoby mówiące po nider-
landzku lub chcące się tego języka 
nauczyć. 

Również w niektórych miejsco-
wościach położonych w okolicy 
Brukseli mieszkania socjalne są 
przyznawane tylko osobom mó-
wiącym po niderlandzku. Na plac 
zabaw nie mają wstępu dzieci mó-
wiące po francusku. Pewna kobie-
ta zmarła gdyż osoba wzywająca 
pogotowie nie potrafi ła wystarcza-
jąco dobrze porvozumieć się po ni-
derlandzku, a operator pogotowia 
nie znał francuskiego. 

Co dalej? 
Na pierwszy rzut oka wszystko 
jest w porządku. Panuje tak zwane 
równouprawnienie językowe: tele-
wizja publiczna nadaje programy 
po fl amandzku, francusku i nie-
miecku. 

Belgia funkcjonuje jako jedno 
państwo, ale podziały pozostały. 
Statystyki mówią same za siebie. 
Liczba małżeństw zawieranych 
pomiędzy osobami z tych dwóch 
regionów wynosi zaledwie 1% co 
oznacza, że Flamandowie wolą za-

wierać związki małżeńskie z cu-
dzoziemcami niż z Walonami. 

Ani Flamandowie, ani Walonowie 
nie określają siebie jako Belgów. 
Unikają terminu „naród”. 
Identyfi kują się z Belgią tylko w 
dwóch przypadkach: pierwszy to 
sport, drugi – wszystkie sprawy 
dotyczące stosunków zewnętrz-
nych. Z pewnością mieszkańcy 
Flandrii czują się bardziej zwią-
zani z Holandią, zaś Walonii z 
Francją. Flamandowie są bardziej 
stanowczy w swoich żądaniach 
językowej i kulturalnej odrębno-
ści, co Walonowie odbierają jako 
dążenie do dominacji północnej 
części kraju. 

Podziały między ludnością fla-
mandzką a francuskojęzyczną 
ciągle mają miejsce i wpływają na 
wiele aspektów życia społecznego 
i zawodowego. Dynamicznie roz-
wijająca się bogata Flandria nie 
ma zamiaru utrzymywać „niero-
bów” z Walonii. W szkołach, par-
tiach politycznych, literaturze czy 
sztuce nadal widoczny jest podział 
według języka. 

Na razie konfl ikt trwa i ma się do-
brze. Flamandowie i Walonowie 
czują się pokrzywdzeni. Raz jedni, 
raz drudzy. 

Anna Janicka 

się Flandrii od 
Walonii lepiej 
dla wszyst-
k i c h  ( a 
zwłaszcza 
dla miesz-
kańców stolicy) 
byłoby znaleźć się na 
terenie prężnie rozwi-
jającej się i bogatej północy. 

Kuriozalne przepisy 
federalne 
Federalizacja kraju nadała wszyst-
kim trzem regionom kraju szero-
ką autonomię. Szybko pojawiły się 
przepisy prawne z tej autonomii 
wypływające, niektóre napraw-
dę kuriozalne. Na przykład rada 

wierać związki małżeńskie z cu-
dzoziemcami niż z Walonami. 
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Co oznacza dla Ciebie IPA/AIP  
– porozumienie międzybranżowe 
Zmiany przepisów dotyczące podwyżek płac oraz praw socjalnych w sektorze  
prywatnym po strajkach w 2018 roku i po strajku generalnym 13 lutego 2019. 

Po nocnych negocjacjach i trud-
nym przebiegu rozmów w po-
przednich miesiącach doszło, na 
przełomie lutego i marca 2019, 
do porozumienia międzybranżo-
wego (IPA/AIP). Albo raczej do 
napisania projektu zmian, ponie-
waż porozumienie IPA/AIP musi 
jeszcze zostać zatwierdzone. Jeśli 
pod koniec marca pojawi się bia-
ły dym, to najważniejsze punkty 
IPA/AIP wejdą w życie. 

W umowie międzybranżowej, w 
skrócie IPA/AIP, przedstawicie-
le pracodawców i pracowników 
(związki zawodowe*) ustalają zasa-
dy warunków pracy, płac oraz re-
gulacji w sprawie zabezpieczenia 
społecznego w sektorze prywat-
nym. Wynegocjowane przepisy 
obejmą wszystkich pracowników 
sektora prywatnego i to przez na-
stępne dwa lata.  

Umowa dotyczy maksymalnej pod-
wyżki wynagrodzeń, ale również 
godzin nadliczbowych, mobilności 
pracowników (dojazdy do pracy i 
z pracy*), regulacje dotyczące za-
kończenia kariery zawodowej oraz 
systemu zasiłku dla bezrobotnych 
z dodatkiem od pracodawcy w wie-
ku przedemerytalnym SWT/RCC. 

Strajk generalny 13 lutego spo-
wodował wznowienie negocjacji, 
ponieważ nagle większe niż po-
przednio podwyżki płac stały się 
możliwe dzięki nowym oblicze-
niom. Kolejnym i ostatnim kro-
kiem jest zatwierdzenie projek-
tu zmian przez zainteresowane 
strony: organizacje pracodawców 
i pracowników (związki zawodo-
we*). 

Płace 
Tutaj było wiele do zrobienia. 
Ponieważ po negocjacjach z pra-
codawcami i w pierwszej wersji 
obliczeń płace mogłyby wzrosnąć 
jedynie o 0,8 proc. Po ponownym 
obliczeniu (po strajku 13 lutego 
2019*) ustalono, że przez kolejne 
dwa lata maksymalny wzrost płac 
może wynieść 1,1 proc. 

W poszczególnych sektorach 
zostanie ustalone, czy ta maksy-
malna podwyżka wynagrodzeń zo-
stanie zrealizowana w całości czy 
tylko częściowo. 
Chodzi o wzrost 
płac o max. 1,1 
procent powyżej 
wartości indeksu 
3,4 procent. Każdy, 
kto dziś w swoim 
sektorze otrzy-
muje płacę mini-
malną lub osiąga 
niskie dochody, 
może być pewny, 

że od 1 lipca 2019 jego miesięczne 
wynagrodzenie brutto wzrośnie o 
16 euro. 

To pierwsza podwyżka tych płac w 
ciągu dziesięciu lat. Jeszcze przed 
październikiem 2019 muszą zostać 
przedstawione kolejne propozycje, 
które zapewnią dalszy wzrost płac 
minimalnych. 

Świadczenia społeczne 
Co dwa lata są również negocjowa-
ne ustalenia z tak zwanej „koper-
ty ochrony praw socjalnych” czyli 

Zrodlo: pixabay.com, Bru-nO

Zrodlo: pixabay.com, Moerschy



15kwiecień 2019 Antwerpia po polsku 

dobrobytu. Te negocjacje mają na 
celu podwyżkę świadczeń społecz-
nych (zasiłków*) powyżej indeksu. 
Podobnie jak w przeszłości, także 
i tym razem pracodawcy połączyli 
rozmowy w tej sprawie z negocja-
cjami do IPA/AIP. 

Związki zawodowe osiągnęły zna-
czące wyniki w negocjacjach do-
tyczących wzrostu minimalnych 
świadczeń społecznych. Wzrost 
wyniesie 2,41 proc. Dodajmy do 
tego wzrost ekwiwalentu urlopo-
wego dla emerytów i rencistów 
(plus 7,3%) oraz dla osób niepeł-
nosprawnych (od 40 do 100 euro). 

Dla osób tymczasowo bezrobot-
nych oraz osób całkowicie bezro-
botnych, zajmujących się prowa-
dzeniem gospodarstw domowych, 
podwyżka zasiłków wyniesie 3,5 
proc. 

Dojazdy do pracy  
i z pracy 
Temat, który dziś jest na 
topie. Korki, przesunięcia 
modalne**, samochody 
służbowe. Partnerzy spo-
łeczni wymagają od rządu 
konkretnych rozwiązań w 
kwestii mobilności. Sami 
również zaangażowali się 
w częściowe rozwiązanie 
tego problemu. 

Na przykład od 1 lipca 
2019 pracodawcy będą 
mieli większy udział w 
pokrywaniu kosztów dojazdów 
pracowników do pracy i z pracy 
środkami transportu publicznego. 
Zwroty kosztów za dojazdy wzro-
sną z 64% do 70%. 

Natomiast w przyszłym roku pra-
cownicy będą otrzymywać zwroty 
od 1km drogi do pracy a nie od 
5 km, jak ma to miejsce obecnie.  
Organizacje zachęcają, aby – w 
celu zastąpienia samochodów 
służbowych – w jak największym 

stopniu korzystać z dopłat do ro-
werów i z nowego budżetu na kosz-
ty dojazdów. 

20 dodatkowych 
dobrowolnych godzin 
nadliczbowych 
W przypadku nagłego i niespo-
dziewanego wzrostu pracy praco-
dawca może poprosić pracownika 
o pracę w godzinach nadliczbo-
wych. Ale pracownik musi wyra-
zić na to zgodę. Poprzednio liczba 
nadgodzin mogła wynosić mak-
symalnie 100 na rok. Obecnie 
zwiększono te liczbę do 120 godzin 
nadliczbowych rocznie. 

Zakończenie kariery 
zawodowej oraz system 
SWT/RCC 
Zawarto nowe umowy dotyczące 
zakończenia kariery zawodowej 
oraz korzystania z zasiłków dla 
bezrobotnych z dodatkiem od pra-

codawcy (SWT/RCC – wcześniej 
emerytura i emerytura pomosto-
wa). Przejście na system SWT/
RCC jest zazwyczaj możliwe od 
62. roku życia, choć istnieje kilka 
wyjątków.  

Na przykład pracownicy zatrud-
nieni w szczególnych (ciężkich*) 
warunkach, z długim stażem pra-
cy, niezdolni do pracy pracownicy 
z branży budowlanej lub pracowni-
cy z przedsiębiorstw w trakcie re-

strukturyzacji lub w trudnej sytu-
acji, mogą przejść na system SWT/
RCC jeszcze przed ukończeniem 
62. roku życia, pod warunkiem, że 
przepracowali wymaganą w tym 
systemie liczbę lat. 

Były spore naciski (ze strony pra-
codawców*) aby znieść te wyjątki, 
jednak na razie udało się je zacho-
wać dla pracowników w wieku 59 
lat. Osoby niepełnosprawne i pra-
cownicy z poważnymi problema-
mi fizycznymi, związanymi z pra-
cą, wciąż jeszcze mają możliwość 
przejścia na SWT/RCC w wieku 
58 lat. 

Dla osób w wieku przedemerytal-
nym, korzystających z systemu 
zmniejszenia czasu pracy z dopła-
tami z RVA/ONEM, przygotowano 
uprzednio plan podniesienia mini-
malnego wieku do 60. roku życia. 

Po zatwierdzeniu obecne-
go IPA/AIP wspomniane 
wyżej grupy pracowni-
ków (kwalifikujące się do 
przejścia na SWT/RCC) 
mogłyby nadal korzystać z 
systemu zmniejszenia cza-
su pracy z dopłatą z RVA/
ONEM jeszcze przed osią-
gnięciem 60.roku życia. W 
tych przypadkach możliwe 
byłoby przejście na system 
pracy 4/5 od 55. roku życia 
oraz na system pracy 1/2 od 
57. roku życia. 

Tłumaczenie publikacji z czaso-
pisma VISIE, str.8, wydanie z 8 
marca 2019 

ACV-CSC 

* – przyp. tłumacza 

** – „…przeniesienie przewozów 
z transportu drogowego na krót-
kodystansowy transport morski, 
kolejowy, wodny śródlądowy lub 
kombinowane środki transpor-
tu…”, źródło: www.pl.glosbe.com 

Zrodlo: dreamstime.com
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Przegląd prasy polskiej 
Nowe dowody 
osobiste 
Od marca nowy dowód 
tożsamości z chipem 
otrzyma każdy Polak, 
który złoży wniosek o 
nowy dowód. 

Nowy  dowód osobi-
sty będzie podobny 
do dotychczasowego. 
Zawierać będzie nie-
mal takie same dane 
jak do tej pory, ale pla-
stik wzbogacony będzie 
o elektroniczny chip. 

W chipie znajdą się zapisane w 
wersji elektronicznej informacje 
z dowodu. Na dowodzie znajdzie 
się też specjalny numer CAN, 
który pomoże w zabezpieczeniu 
dokumentu. 

Nowe dowody dostaną osoby, któ-
rym kończy się termin ich ważno-
ści, lub wymieniają go np. z po-
wodu zmiany nazwiska. E-dowód 
dostaną też osoby, które… chcą 
go mieć. Ale jeśli nasz dowód jest 
wciąż ważny, wymiana nie będzie 
obowiązkowa. Dowód osobisty bę-
dzie wydawany bezpłatnie. 

nto.pl 

Prawo jazdy bez  
adresu zamieszkania 
Wydawane prawa jazdy nie będą 
już zawierały adresu zamieszka-
nia posiadacza, nie trzeba będzie 
więc ich wymieniać w przypadku 
zmiany miejsca zamieszkania, 
bądź administracyjnej zmiany 
ulicy. Zgodnie z nowym prawem 
wszystkie dotychczas wydane pra-
wa jazdy będą nadal ważne do cza-
su wskazanego na nich terminu. 
 
Osobom, które wystąpiły o wy-
mianę prawa jazdy, a wnioski nie 
zostały rozpatrzone przed 4 mar-

ca 2019 roku, wydaje się prawo 
jazdy zgodnie z nowym wzorem. 
Z czasem każdy kierowca, kiedy 
skończy się termin ważności jego 
dokumentu, dostanie nowy blan-
kiet. 

polsatnews.pl 

Jazda na suwak  
– czy będą sankcje 
Po wielu latach obiecywania i 
przeciągających się prac analitycz-
nych Ministerstwo Infrastruktury 
obiecuje, że obowiązek jazdy na 
suwak znajdzie się w projekcie 
noweli kodeksu drogowego. 

Znaki informujące o jeździe na 
suwak pojawiły się już w kilku 
miastach Polski. Jako że są po-
zakodeksowe, stanowią jedynie 
zalecenie, a nie nakaz określo-
nego zachowania na drodze. 
Niezastosowanie się do nich nie 
wiąże się też z żadnymi konse-
kwencjami. 

Nowe planowane regulacje mają 
nakazywać kierowcom jadącym 
kończącym się pasem dojeżdżanie 
do jego końca, chyba że zaistnieje 
możliwość wcześniejszej zmiany 
pasa bez tamowania ruchu. Z ko-
lei ci, którzy poruszają się pasem 
z kontynuacją, będą zobligowa-
ni do wpuszczania kierowców z 

kończącego się pasa metodą 
na suwak. 

Jazda na suwak jest stosowana 
z powodzeniem w większości 
krajów zachodnich. W takich 
krajach Unii Europejskiej jak 
Austria, Belgia, Luksemburg 
czy Niemcy kwestia jazdy na 
suwak znalazła już swoje usta-
wowe uregulowanie. Jej prze-
strzeganie jest obowiązkiem 
kierowców.

rp.pl 

Majątek osobisty 
małżonka bardziej 
chroniony 
Fiskus będzie musiał wstrzymać 
egzekucję aż do ostatecznego roz-
strzygnięcia, jaka część majątku 
należącego do obojga małżonków 
może być zajęta. Stanie się tak, 
jeżeli któryś z małżonków (bądź 
oboje) zgłoszą sprzeciw. Wynika 
to z nowego projektu nowelizacji 
ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji. 

Zmiany mają dotyczyć m.in. ścią-
gania długu, gdy dłużnikiem 
jest tylko mąż lub tylko żona. 
Zasadniczo w takiej sytuacji zobo-
wiązanie może być wyegzekwowa-
ne z majątku odrębnego dłużnika 
(np. sprzed ślubu albo otrzyma-
nego w spadku) oraz z majątku 
wspólnego, należącego do obojga 
małżonków (wypracowanego po 
ślubie). 

Dług nie może być natomiast ścią-
gnięty z majątku odrębnego osoby, 
która nie zalega wobec budżetu. 
Przygotowany przez MF projekt 
zakłada, że gdyby tak się stało, to 
taka osoba mogłaby wnieść sprze-
ciw. 

podatki.gazetaprawna.pl 

Opr: Katarzyna Frankowska 
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Lillo – fort w porcie 
Lillo to maleńka osada w samym centrum portu. Kiedyś była to spora wieś na północ 
od Antwerpii, ale dziś pozostał tylko fort, w którym mieszka około 35 osób.  
W tygodniu jest tu pusto, cicho i bardzo spokojnie. Trochę więcej osób jest tu w dni 
wolne – weekendy lub święta, bo Lillo to fantastyczne miejsce na krótką wycieczkę 
lub ciekawą sesję zdjęciową. Bardzo często młode pary właśnie tu robią sobie  
pamiątkowe zdjęcia. Można w Lillo naprawdę miło spędzić wolne popołudnie,  
posiedzieć w kawiarni w centrum lub nad wodą, pospacerować lub posiedzieć na ław-
ce i popatrzeć na Skaldę. 

Fort w Lillo – jeden z najstarszych 
fortów w Antwerpii – został zbu-
dowany w roku 1580. W tym sa-
mym roku został też wybudowa-
ny po drugiej stronie rzeki Fort 
Liefkenshoek. Oba forty pełniły 
bardzo ważną rolę w wojskowej 
kontroli żeglugi na rzece, bo ra-
zem mogły „zamknąć” Skaldę. W 
roku 1585, podczas wojny osiem-
dziesięcioletniej, gdy Antwerpia 
została zdobyta przez wojska 

hiszpańskie, wtedy oba forty pozo-
stały enklawami protestanckimi. 
Na przestrzeni wieków forty były 
zarządzane przez różne wojska, z 
reguły te, które akurat okupowały 
Antwerpię – i tak: stacjonowali tu 
żołnierze hiszpańscy, holenderscy, 
francuscy, austriaccy i belgijscy. 

Pierwotnie fort Lillo był pięciokąt-
ną fortecą z pięcioma wystającymi 
bastionami. Do dziś zachowały się 

cztery. Fort można rozpoznać bez 
problemu dzięki fosie i murom 
obronnym, których lokalizacja po-
została niezmieniona, jednak oto-
czenie fortu dziś wygląda zupełnie 
inaczej niż w latach 60’ubiegłego 
wieku. W obrębie murów obron-
nych znajdują się budynki woj-
skowe i domy mieszkalne pocho-
dzące z XIX wieku. Fort stanowił 
centrum wioski, która składa się z 
kilku części: Fort – Lillo, Oud-Lillo 
i Kruisweg. Dwie ostatnie zniknę-
ły, bo w roku 1957 zapadła decyzja 
o rozbudowie portu. W miejscu 
osady Kruisweg teraz znajduje się 
dok – het Kanaaldok, a w miejscu 
Oud-Lillo znajdują się dziś ogrom-
ne zbiorniki. 

Co można jeszcze zobaczyć w Lillo? 
Wiatrak De Eenhoorn z roku 1735, 
muzeum – Poldermuseum-Lillo, 
które pokazuje, jak wyglądało ży-
cie w wioskach polderowych, port 
jachtowy i kościół św. Benedykta. 
Dawniej była to najpierw kaplica 
a później kościół protestancki pod 
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wezwaniem św. Józefa. Pierwszy 
kościół pod wezwaniem św. 
Benedykta został wybudowany 
w Lillo-Kruisweg w roku 1681. 
Kościół nie przetrwał okresu woj-
ny osiemdziesięcioletniej. W roku 
1847 rozpoczęto budowę nowego 
kościoła, który oddano do użytku 
w roku 1851. Ostatnia msza odby-
ła się w tym kościele 25 kwietnia 
1965 roku. Następnie kościół, jak 
i inne budynki, został zburzony, 
teren pogłębiono i teraz jest tam 
dok. 

Mieszkańcy Lillo byli kiedyś nazy-
wani łapaczami krabów – „krabbe-
nvangers”. Lillo jest małą osadą, 
ale może się poszczycić kilkoma 
znanymi osobami pochodzący-
mi z Lillo: Ferdinand Boey (1921 
– 2013), polityk; Olga Lefeber 
(1929 – 2010), polityk; Marcel 

Bartholomeeussen (1949), polityk; 
Patrick Blondé, kapitan żeglugi 
wielkiej oraz dyrektor Akademii 
Morskiej w Antwerpii. 

W 2016 roku Lillo pojawiło się 
na krótko niemal we wszystkich 
mediach we Flandrii a wszystko 
za sprawą gry Pokemon Go. Fani 
tej zabawy przyjechali do Lillo, ale 
nie było ich kilku, lecz mnóstwo. 
Szukali Pokemonów nie tylko w 

dzień, ale też w nocy. O ile właści-
ciele kawiarni i barów byli zado-
woleni, o tyle reszta mieszkańców 
już nie. Nagle w Lillo zrobiło się 
tłoczno i głośno. W końcu po in-
terwencji mieszkańców wprowa-
dzono w Lillo godzinę policyjną, 
czyli zakazano zabawy w nocy. 
Minęło kilka tygodni i wszystko 
wróciło do normy. Wielbiciele 
Pokemonów tak samo nagle znik-
nęli, jak się pojawili. 

Chcesz pomagać innym?

Jesteś zainteresowany lub zainteresowana pracą w Van Osta?

Oferujemy:
• 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

• 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!

Wyślij swoje CV na: 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

Zostan
iesz na

szą

nową k
oleżan

ką

lub kol
egą?

Sprzedam działkę położo-
ną nad rzeką Bug, otoczoną 
z jednej strony przez wy-
soką górę, z drugiej sty-
kającą się z rzeką. Działka 
leży przy wsi Osnówka, w 
gminie Perlejewo, powiat 
Siemiatycze, wojewódz-
two podlaskie. 
Kontakt: 0496 43 46 44
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 Wiosenna ofensywa w Ardenach 
– informacje (nie)praktyczne 
Jeśli myśleliście, że przeprowadzka do nizinnej Belgii zwolni mnie z obowiązku 
uskuteczniania musu mozołu, to byliście w błędzie. Przecież nawet najbardziej płaski 
kraj musi mieć jakiś najwyższy punkt. W przypadku Belgii jest to Signal de Botrange, 
całe 694 m n.p.m. do zdobycia! 

Poskromiłyśmy tego olbrzyma, 
przedeptałyśmy 80 kilometrów 
ardeńskich ścieżek, wytaplały-
śmy się nieco w błocie i pobłądzi-
łyśmy w lasach. Ach, i spaliłam 
sobie nos, bo kto to widział, żeby 
w Belgii świeciło słońce?! W tym 
wpisie postaram się przekazać naj-
ważniejsze informacje (nie)prak-
tyczne dotyczące naszego wyjazdu 
w Ardeny. 

Ardeny – gdzie to 
w ogóle jest? 
Ardeny to pagórki, zwane potocznie 
górami, które rozciągają się w po-
łudniowo-wschodniej Belgii, a tak-
że we Francji i Luksemburgu. Ich 
średnia wysokość to około  400-
500 m n.p.m. Sądzę, że większość 
osób słyszała o tych górach w 
kontekście drugiej wojny świato-
wej i ofensywy w Ardenach, która 
miała miejsce na przełomie 1944 i 
1945 roku. Była to desperacka pró-
ba III Rzeszy, która miała na celu 
zaskoczenie aliantów i odwróce-
nie losów wojny, gdyż Niemcy byli 
wtedy już bardzo słabi. Batalia o 

Ardeny była ostat-
nią ofensywną 
Hitlera podjętą 
w czasie II wojny 
światowej i zakoń-
czyła się klęską. 

Najwięk szymi 
miastami położo-
nymi w belgijskiej 
części Ardenów 
są między in-
nymi  Verviers, 
Eupen, Bastogne 
i Malmedy.  Jeśli 

przyjdzie wam kiedyś błąkać się 
po ardeńskich lasach, z pewno-
ścią natrafi cie na szlaki określa-
ne jako Grande Randonée (GR). 
Szlaki GR oznakowane są za po-
mocą biało-czerwonych znaków, 
trzeba więc wypatrywać polskich 
fl ag wymalowanych na drzewach. 

Na szlakach GR spotkać może-
my różne oznakowania.  Ważne 
jest, żeby nie pomylić  symbolu 
oznaczającego zły kierunek z tym, 
który wyznacza inny wariant szla-
ku (czyli alternatywny szlak, któ-
rym też dojdziemy do celu). 

Poza biało-czerwonym oznako-
waniem szlaku GR, w Ardenach 
spotkamy także inne znaki: czer-
wone, niebieskie, zielone  i żółte. 
Mogą być to  kwadraty, romby, 
prostokąty i krzyżyki. Czasem przy 
wejściu na niektóre szlaki spotkać 
można czerwone fl agi (ja ich nie 
spotkałam) – oznacza to całkowity 
zakaz wstępu (z powodu trudnych 
warunków, zwłaszcza na torfowi-
skach, lub też w celu ochrony 
przyrody). 

Poza oznakowaniem szlaków 
często spotkać można także nu-
mery parceli, które wskazane 
są na słupkach lub tabliczkach. 
Numery te znaleźć można także 
na mapie. Jest to bardzo pomoc-
ne, pozwala łatwo (no, względnie 
łatwo) odnaleźć się w przestrzeni. 
Jeśli jednak miałabym być szcze-
ra –  uważam, że oznakowanie 
ardeńskich szlaków pozostawia 
sporo do życzenia.  Nawet jeśli 
będziecie bardzo uważni, to i tak 
jest spora szansa, że zostaniecie 
eksploratorami i nieoczekiwanie 
zorientujecie się, że jesteście nie 
wiadomo gdzie. 

Nasza wiosenna 
ofensywa w Ardenach 
Muszę przyznać, że planowa-
nie  kilkudniowego wypadu w 
Ardeny nie było proste, zwłaszcza 
że mam cały czas w pamięci moją 
niezapomnianą zimową ofensywę 
w tych górach (zakończoną kom-
pletnym zgubieniem się w ciem-
nych lasach i powrotem do najbliż-
szej stacji kolejowej z nieznajomą 
kobietą o dobrym sercu). 

Gratulacje!
Jesteś na 
szlaku! Możesz 
kontynuować.

Gratulacje! 
Znalazłeś 
inny wariant 
szlaku! Możesz 
kontynuować.

Gratulacje! Właśnie 
zboczyłeś ze szlaku! 
Lepiej się wróć 
i poszukaj szlaku.
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Poszłam więc trochę na łatwiznę 
– skontaktowałam się z agencją 
turystyczną wschodniej Belgii, 
która ma w swojej ofercie zorga-
nizowane trekkingi.  Nie jest to 
jednak klasyczny zorganizowany 
wyjazd, bo idzie się samemu, ale 
to agencja załatwia wszystko to, 
co normalnie uwielbiam załatwiać 
sama – noclegi, wyżywienie, plan 
trasy, mapy etc. 

Jako turystki z zagranicy, wyda-
je mi się, że byłyśmy dodatkowo 
pod specjalną ochroną. Kilka dni 
przed wyjazdem  zadzwoniła do 
mnie Pani z którą korespondowa-
łam, bo przyznała, że trochę się o 
nas martwi. Zaczęła mi tłumaczyć, 
że Ardeny to są góry (!), że może 
być tam błoto albo nawet śnieg 
i czy jesteśmy tego świadome. I 
czy zdajemy sobie sprawę z tego, 
że trzeba będzie długo maszero-
wać (ok. 20 km. dziennie). I czy 
mamy kijki trekkingowe, bo bez 
kijków jest ciężko. A w ogóle, to 
ona chciałaby się z nami spotkać 
przed wyruszeniem w trasę, żeby 
obejrzeć z nami mapę. 

W efekcie sądzę, że nigdy nie 
byłam tak dobrze przygotowana 
do żadnego trekkingu – 4 mapy, 
odprawa przed wyruszeniem w 
trasę, szczegółowe omówienie 
każdego etapu, telefon alarmowy 
w razie potrzeby. Mało tego, ta pa-
ni, w weekend poprzedzający nasz 
przyjazd, sama przeszła część na-

szego szlaku, żeby sprawdzić, jakie 
panują tam warunki! Nie, to nie 
trekking w Himalajach, to belgij-
skie Ardeny! 

Nasza trasa prezentowała się 
więc następująco (w założe-
niu): Eupen – Ovifat – Signal de 
Botrange – Malmedy – Robertville 
– Butgenbach. Do Eupen dotarły-
śmy z Brukseli pociągiem (ok. 2 
godziny). 3 dni chodzenia po gó-
rach i pagórkach, około 80 km, 
około 1400 m podejścia. Szał! 
W trakcie naszego trekkingu spa-
łyśmy m.in. w tzw. Gîtes D’Etape – 

to coś pomiędzy schroniskiem a 
hostelem, a także w Auberge de 
Jeunesse, czyli jakby schronisku 
młodzieżowym ale też nie do koń-
ca. Wszystkie nasze kwatery mo-
gę polecić z czystym sumieniem 
– były czyste, nowoczesne, z bar-
dzo dobrymi obiadami i śniada-
niami. Ja i mój mus mozołu nie 

jesteśmy raczej przyzwyczajeni do 
tego typu standardów, zwłaszcza w 
górach, ale była to miła odmiana. 
Na stronach: https://www.gitesde-
tape.be/ oraz http://www.lesauber-
gesdejeunesse.be znaleźć możecie 
szczegóły dotyczące zakwaterowa-
nia w trakcie górskich wędrówek 
w Belgii. 

My za całą imprezę zapłaciły-
śmy 230 euro od osoby. W cenie 
zawierały się 4 noclegi w pokojach 
2-osobowych, 4 śniadania, 4 obia-
dokolacje, 4 zestawy prowiantu na 
drogę, mapy, a także „odprawa”, 
która w sumie była bardzo przydat-
na. Dowiedziałyśmy się między in-
nymi, w których miejscach powin-
nyśmy wybrać opcję „wariantu”, 
czyli iść alternatywnym szlakiem, 
gdyż pod koniec marca część szla-
ków jest niemożliwa do przejścia 
(błoto, bagno, bajka!). Taka cena to 
pewnie dość dużo, ale cieszę się, 
że zdecydowałyśmy się na tę usłu-
gę.  Teraz moje wyobrażenie na 
temat Ardenów jest już zupełnie 
inne, mam też przyzwoite mapy i 
czuję, że jeszcze nie zakończyłam 
swojej przygody z tymi górkami. 
Ach, i nigdy nie czułam się w 
górach tak zaopiekowana.  Nie 
chodzi już nawet o nieprzyzwoite 
porcje jedzenia, które czekały na 
nas w każdym schronisku. Za każ-
dym razem, kiedy wchodziłyśmy 
do naszej kwatery, wszyscy wie-
dzieli, że to TE DWIE TURYSTKI, 
które robią trekking w Ardenach. 

Mapy, notatki,  wskazówki, wytyczne. a my i tak znalazłyśmy 
sposób, żeby się pogubić!

Mam mapę i nie zawaham się jej użyć!

Uwaga, trudny szlak (czyli po prostu trochę więcej błotka)
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W  Butgenbach, gdzie spałyśmy 
ostatniego dnia, miałyśmy bon 
na  obiadokolację w restaura-
cji.  Kiedy tylko do niej weszły-
śmy, obsługa od razu wiedziała, 
że to MY. To akurat nie było trud-
ne, bo restauracja była naprawdę 
elegancka (szpilki, krawaty, te 
klimaty) a my władowałyśmy się 
tam w butach trekkingowych, z 
plecakami, po przejściu 80 kilome-
trów po lasach, bagnach i asfalcie. 
Zostałyśmy uraczone pięciodanio-
wym obiadem, spędziłyśmy tam 
chyba z 1,5 godziny, a nasz rachu-
nek powinien wynosić zapewne 
ponad 50 euro od osoby (ale nie 
wynosił, bo wszystko mieściło się 
w cenie trekkingu – 230 euro). 

Mówili do nas po niemiecku, ob-
sługa była wyjątkowo miła. 

Ardeny są górami dość rozległy-
mi, my skoncentrowałyśmy się na 
ich wschodniej części, a przede 
wszystkim na  paśmie Hautes 
Fagnes. Można to przetłumaczyć 
(chyba) jako wysokie torfowi-
ska.  Krajobraz Hautes Fagnes 
nie ma nic wspólnego z górami, 
przypomina mi raczej mazowiec-
ką wieś, a w samym środku tej ma-
zowieckiej wsi piętrzy się (wiem, 
to nadużycie…)  najwyższy szczyt 
Belgii, na który wchodzi się po 
schodach.  Dziwne to wszystko, 
zresztą sami przeczytacie i obej-
rzycie już wkrótce w następnym 

wpisie – relacji z wiosennej ofen-
sywy w Ardenach. 

Serdecznie zapraszam do śledze-
nia mojego bloga! 

Agnieszka Legat 

Gdzieś na szlaku w paśmie Hautes Fagnes Biało-czerwone oznakowanie szlaku, 
czyli jesteśmy na szlaku GR!

Lubisz gotować? Chcesz poprowadzić jednorazowe warsztaty?
Mówisz po niderlandzku, angielsku lub niemiecku? 

To info jest dla Ciebie. 
Przez wieki kapusta stała się znana na całym świecie. Biała i czerwona, a także włoska, pekińska czy 
chińska znalazła zastosowanie w różnych kuchniach na wszystkich kontynentach. 
A jak to wygląda w kuchni polskiej, bogatej, ale dla wielu jeszcze mało znanej? 

Chcesz pomóc uczestnikom warsztatów odkryć walory kuchni polskiej, pokazując jak się gotuje polski 
bigos lub gołąbki? Poprowadź te warsztaty!

Więcej informacji: maarten.jacobs@tgrom.be  // www.tgrom.be 
Boer&Kool – Kuchnia Polska
Czwartek 9 maja 2019 r. w godzinach od 19.00 do 21.30 
grupa liczy15 uczestników
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Gdy dziadzio był instruktorem 
jazdy, czyli Belg na drodze
Dziś podzielę się z Wami swoją pokrętną teorią, dlaczego w Belgii jest – MOIM  
ZDANIEM – na drogach bezpieczniej niż w Polsce. 

Gdy przyjechaliśmy do Belgii, 
byłam zszokowana belgijskimi 
zachowaniami na drodze. Bardzo 
pozytywnie zszokowana. Jednak 
gdy już zachwyt nad wszystkim co 
nowe i obce trochę mi przeszedł 
i zaczęłam się światu przyglądać 
bardziej dokładnie, a potem dys-
kutować o tym z resztą z Piątki i 
świata, to ten rajski obraz zaczął 
bardziej ludzko wyglądać, czyli 
mieć wady. 

Nadal uważam, że w Belgii jest 
o wiele bezpieczniej na drogach, 
niż w Polsce mimo większej ilości 
dróg, kierowców i rowerzystów 
przypadających na metr kwadra-
towy. Chcąc przeprawić się pieszo 
na drugą stronę ulicy nie trzeba 
mieć ze sobą zapasu żywności na 
tydzień, bo kierowcy natychmiast 
się zatrzymują. Tak samo jest w 
kwestii jazdy na suwak. Bardziej 
przestrzega się też ograniczeń 
prędkości, wszelkich zakazów czy 
zasad parkowania. 

Dziś już wiem, że bezpieczeństwo 
na belgijskich drogach nie wyni-
ka z tego, że każdy Belg jest do-
skonałym kierowcą i nad wyraz 
rozsądnym człowiekiem. O nie. 

„Przeciętny Belg” i „doskonały 
kierowca” to dwa bardzo odle-
głe terminy. Przyglądamy się z 
M-Jak-Mężem temu, co się dzieje 
na drodze bardzo dokładnie (takie 
nowe hobby), i z naszych (i nie tyl-
ko naszych) obserwacji wynika, że 
w Belgii ludzie nie umieją jeździć, 
ani nie znają podstawowych prze-
pisów drogowych. 

85-letnia babcia, u której pracuję, 
opowiedziała mi, że ona nauczy-
ła się jeździć na ciężarówce taty. 
Wtedy jeszcze nie było czegoś 
takiego jak prawo jazdy, bo było 
mało samochodów. A jak to coś 
wymyślono, to ci, co już umieli 
jeździć, po prostu ten dokument 
dostali i już. 
Ta babcia nigdy nie uczyła się 
przepisów ani nie zdawała żadne-
go egzaminu a jeździ do dziś jak 
cała masa jej rówieśników. Tu 
cywilizacja dotarła ciut wcześniej 
niż do PL i większość 70-cio, 80-cio 
czy nawet 90-latków ma auto i nim 
jeździ. 
A jak babcia jeździ? Ano normal-
nie jak to babcia, która już czasem 
niedowidzi, niedosłyszy i ma spo-
wolnione reakcje. Parkuje też jak 
babcia i nawet nie usłyszy jak w 

coś przydzwoni. No i dobrze, że 
babcie i dziadkowie jeżdżą, że pod-
jadą sobie do fryzjera, do lekarza, 
na zakupy, do knajpki na kawkę 
z przyjaciółmi, że są niezależni i 
mogą się cieszyć życiem emeryta. 
Ale z drugiej strony spotkanie się 
z takimi kierowcami na drodze 
może być co najmniej dyskusyjne. 

Poza babciami i dziadkami w sa-
mochodach na drogach jest cała 
masa rowerzystów. Jeśli ktoś nie 
był w Belgii czy w Holandii, nie 
jest sobie w stanie wyobrazić, co 
tak na prawdę znaczy „masa ro-
werzystów”. Mieszkam tu 6 lat i 
niby wiem, a jak byłam ostatnio 
u Młodej w szkole podczas lekcji 
i zobaczyłam to morze (dobre kil-
kaset sztuk) zaparkowanych ro-
werów (kilka dużych parkowisk 
widziałam wcześniej, ale puste nie 
robią wrażenia), to mi szczęka na 
asfalt opadła. 

Większość tych rowerzystów po-
myka ścieżkami, których tu jest od 
groma, ale te ścieżki często krzy-
żują się z drogami dla samocho-
dów. Każdy kierowca musi mieć 
świadomość, że gdzieś tam inną 
albo i tą samą drogą pedałuje je-
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mój rower elektryczny i drewniana ściezka przez pola

go dziecko, rodzic, dziadek, sąsiad, 
narzeczona, i że trzeba uważać, bo 
nigdy nie wiadomo, kto ci nagle 
przed zderzak wyskoczy. 

Poza tym w Belgii są bardzo kosz-
towne mandaty. Za pewne wykro-
czenia (jedno konkretne lub kilka 
razy pod rząd to samo) można stra-
cić prawo jazdy – czasem na kilka 
godzin lub kilka dni, innym razem 
trzeba zdawać od nowa egzamin, 
a jeszcze innym otrzymuje się 
skierowanie na psychotesty, któ-
re ponoć niełatwo jest zaliczyć. 
Nieprawidłowo zaparkowane au-
to bardzo szybko ląduje na policyj-
nym parkingu, z którego czasem 
nawet się nie opłaca go odbierać, 
bo koszty tego ekskluzywnego 
parkowiska przekraczają po 2-3 
dniach wartość klamota. 

Do tego prawie wszędzie już są ka-
mery i inne wynalazki rejestrujące 
mniej lub bardziej debilne zacho-
wania ludzi, którzy potem dostają 
pozdrowienia z policji z numerem 
konta do wpłacenia 100 czy 300€. 
Uwaga, zagramaniczni też! Jakiś 
czas temu czytałam o polskim ko-
zaku w Holandii, który się chwa-
lił wszystkim, że systematycznie 
przejeżdża na czerwonym, bo jak 
ma auto na polskich blachach, 
guzik mu kto zrobi. Co prawda 
chwilę to trwało, ale w końcu do-
stał fakturę na kilka tysięcy euro. 
Może do dziś spłaca, kto wie? 

Kolejnym ciekawym rozwiąza-
niem wymuszającym prawidłowe 
zachowania na drodze są wszech-
obecne – jak to my nazywamy – 
spowalniaczki. To skrzynki, słupki 
i inne cudactwa, poustawiane na 
drodze raz z jednej raz z drugiej 
strony, wymuszające jazdę slalo-
mem, czyli zatrzymywanie się i 
przepuszczanie tych z przeciwka. 

Nooo, tyle że niektórzy nie bardzo 
wiedzą, kto kogo ma przepuścić. 
Niektórym bynajmniej logiczne 

się nie wydaje, że zatrzymać się 
ma ten, co ma przeszkodę po swo-
jej stronie, a ten dziwny obrazek 
na słupku z czarną i czerwoną 
strzałką też nie bardzo jest zrozu-
miały, ot jakaś fikuśna dekoracja 
czy coś. 

Szczególnie jak za kierownicą sie-
dzi starszy pan w garniaku a kie-
rownica przyczepiona jest do pusz-
ki zwanej mercedes. To samo tyczy 
kierowców w beemwicach. Oni 
może i słyszeli, że jest coś takiego 
jak zasady ruchu i kultura na dro-
dze, ale nie wiedzą za bardzo czy 
to jakaś egzotyczna potrawa, czy 
nazwa związku chemicznego, czy 
jeszcze jakieś inne coś. Tak, pod 
tym względem Belgia i Polska są 
takie same – BMW i Mercedes to 
nie auta, to stan umysłu. 

Kolejne niebezpieczne zjawisko 
to osobnik, zwykle płci męskiej 
w wieku 30-60, ubrany w czarne 
(koniecznie czarne, niewidoczne 
w nocy) obcisłe legginsy (coś jak 
Irek Krosny, tylko chudziejsze) 
i takąż koszulkę z kieszenią na 
plechach. W kieszonce ma bidon 
albo telefon. Na pustej makówie 
ma hełm. I pędzi to jakimś rodza-
jem kolarki za miliard euro, bez 

odblasków czy jakiegokolwiek 
oświetlenia, które by obciążało ro-
wer, bo wtedy nie mógłby jechać 
tak szybko. 

Koniecznie musi pędzić środkiem 
ulicy nawet, jak po obu stronach 
są szerokie na 4 metry ścieżki 
rowerowe. Na każde zwrócenie 
uwagi gostek reaguje środkowym 
palcem i innymi tego typu gestami 
oraz adekwatnym słownictwem. 
Taki typ to wirus pośród szanują-
cych się rowerzystów. 

Ostatnio taki jeden mało we mnie 
nie wpadł, bo jechał jak zwykle 
po ciemku ubrany na czarno. I 
go nie zauważyłam wyjeżdżając z 
bocznej ścieżki, mimo że zawsze 
się tam dobrze rozglądam i wyjeż-
dżam ostrożnie, bo wyjeżdża się na 

chodniko-ścieżkę dwukierunkową 
z wąskiej ścieżki wiodącej wedle 
wysokiego żywopłotu. A jeszcze ja-
kie mamrotanie i pretensje były. 
Znajoma swego czasu mówiła, że 
jeden taki wjechał w nastolatkę na 
pasach. Zmarła w szpitalu… 

Poza tymi wyżej wymienionymi i 
paru innymi odchyłami od normy, 
reszta ludzi jest na drodze nieby-
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takie jakby selfie... 

wale (w porównaniu ze 
znanymi mi polskimi 
realiami) uprzejma i spo-
kojna. Ten ichni spokój 
i cierpliwość czasem są 
aż śmieszne albo wręcz 
irytujące. 

Bo i nadmierna uprzej-
mość czasem drażni. Gdy 
na przykład zatrzymuję 
się na skrzyżowaniu, by 
przepuścić kierowców z 
prawej, to taki Jos z pra-
wej też się zatrzyma ha-
mując cały ruch, bo chce pokazać, 
że jest uprzejmy dla rowerzystów. 
Zatrzyma się też przed ścieżką ro-
werową, na której są odwrócone 
trójkąty mówiące „ustąp przejaz-
du”, nawet jak wyraźnie widzi, że 
specjalnie zwolniłam, by jeden z 
drugim przejechał, a mogłam bez 
zatrzymywania jechać dalej. 

A jak są światła, to na czerwonym 
Belgowie się spokojnie zatrzyma-
ją, po czym gapią przez okna, dłu-
bią w zębach, rozmawiają z pasaże-
rem, gdy takiego wiozą (bo Polak 
to od razu nerwa dostaje przy byle 
zwolnieniu ruchu – już lecą prze-
kleństwa, tupanie nogą, walenie 
w kierownicę i różne inne typowo 
polskie reakcje znane mi bardzo 
dobrze z racji posiadania polskie-
go małżonka). No i potem światło 
się zmienia na zielone… Polak ru-
szy z kopyta. Belg będzie się jesz-
cze chwilę spokojnie zastanawiał, 
czy możliwe jest, że światło będzie 
jeszcze bardziej zielone, czy może 
już trzeba jechać. Zanim ruszy, już 
jest żółte, ale co tam – się poczeka. 
Luzik. 

Kolejnym powodem w miarę bez-
piecznego i szybkiego przemiesz-
czania się z miejsca na miejsce 
w BE jest niesamowita sieć auto-
strad, a także ogromna ilość wą-
skich, ale licznych polnych (beto-
nowych czy asfaltowych) dróżek 
na wioskach. Oczywiście wiejskie 

dróżki trzeba dobrze znać, by nimi 
jeździć, bo dla nawigacji droga to 
droga, toto nie wie, czy tam nie 
chodzą krowy albo nie trzeba się 
przedzierać przez jakieś chaszcze 
rysujące samochód do gołej bla-
chy. Jeszcze ci powie „trzymaj się 
prawej strony” jak cudem już jest 
w ogóle trzymać się drogi nie wy-
padając z żadnej strony w błoto na 
poboczu albo rów. 

Ważny jest też system kanałów, 
którymi transportuje się sporo 
towarów oraz pociągi, co zdecy-
dowanie zmniejsza ilość tirów na 
drogach. Pozostałe też pomykają 
autostradami, a nie pchają się na 
wioski bez potrzeby. 

Z Małżonkiem doszliśmy jakiś 
czas temu do wniosku, że jakby 
nie te mandaty, te spowalniaczki 
i ten belgijski luz, to by tu się lu-
dzie w dzień powybijali biorąc pod 
uwagę ilość (i jakość oraz szyb-
kość) aut, rowerów i całej reszty 
potencjalnych uczestników ruchu 
drogowego. 

Ale zapewniam Was, że i tu bez-
mózgich czubków nie brakuje. 
Wyprzedzanie na trzeciego, zajeż-
dżanie drogi i takie tam. Czasami 
nawet myślę, czy nie skombino-
wać sobie takich kolczastych ćwie-
kowanych rękawiczek na rower, 
żeby głaskać nimi wszystkie za-
jeżdżające mi nagle drogę samo-

chody. Ostatnio pomykam sobie 
spokojnie przez wioskę o dużym 
natężeniu ruchu. Godziny szczy-
tu. Widzę kątem oka, że ktoś 
mnie wyprzedza. Ok. Wolno mu. 
A ten – zajeżdża mi drogę by wje-
chać w swoją bramę. Zbawiłyby 
go te dwie sekundy, bo dłużej 
by za mną nie jechał przecież. 
Kupię sobie takie rękawiczki 
albo mini maczugę. Serio. 

Nie tak dawno u nas „suszyli” 
(robią to ostatnimi czasy syste-
matycznie, tak samo jak kontro-

le trzeźwości) i zabrali kilkanaście 
praw jazdy. Rekordzista jechał 200 
km/godz. tam, gdzie jest do 50.  
 
A i podejście do tematu policmaj-
strów identyko jak w Polszy. Swój 
swego nie zatrzyma, ani nie wle-
pi mu mandatu za parkowanie 
na przejściu dla pieszych, czy za 
jazdę pod wpływem, ale na obcych 
uważa. Ostrzeżenia przed suszar-
kami i kontrolami trzeźwości wi-
duję systematycznie na grupie fb 
mieszkańców gminy. Sąsiadka 
ma też jakąś appkę do tego typu 
rzeczy. W Polsce są miśki, tu jest 
Mega Mindy (to taki naiwny film 
dla dzieci o policjantce-super bo-
haterce). 

A Wy pamiętajcie, by nie plątać się 
w czarnym odzieniu po ulicy po 
nocy, nie wstydźcie się światełek i 
odblasków i bądźcie mili oraz wy-
rozumiali dla innych uczestników 
ruchu, bo każdy, KAŻDY – także 
ja czy TY – od czasu do czasu coś 
wywinie na drodze czy w innym 
miejscu, bo jesteśmy tylko ludźmi. 

Inne moje przemyślenia i ob-
serwacje poczynione na bel-
gijskiej ziemi znajdziecie na 
blogu: 
belgianasznowydom.blogspot.
be i w dalszych numerach “An-
twerpii po polsku“.

Magdalena B-P
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Z życia polskiej szkoły

Ku chwale polskim lotnikom 
– uroczystość upamiętniająca 
porucznika Mikołaja 
Kirkilewicza 
2 marca br. na cmentarzu wojennym w Lommel od-
była się niezwykle wzruszająca uroczystość – odsło-
nięcie tabliczki nagrobnej z imieniem i nazwiskiem 
na anonimowej dotąd mogile polskiego lotnika. 

Ekshumacje, prowadzone na tym cmentarzu w 2017 
r. przez specjalistów z Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie pod kierownictwem dr 
hab. Andrzeja Ossowskiego i ich późniejsze porów-
nawcze badania genetyczne, udowodniły, że wspo-
mniany grób kryje szczątki porucznika Mikołaja 
Kirkilewicza. Dowodzony przez niego samolot został 
zestrzelony 2 marca 1945 r. nad Kolonią. Cała załoga 
zginęła, a szczątki porucznika RAF zostały pochowa-
ne w Lommel w bezimiennym grobie. 

Równo w 74. rocznicę śmierci pilota została przy-
wrócona mu tożsamość – odsłonięto tabliczkę z 
jego imieniem i nazwiskiem na mogile poruczni-
ka Kirkilewicza. Wydarzenie to zaszczycili swoją 
obecnością znamienici goście m. in.: Ambasador 
RP Artur Orzechowski, delegacja Sił Powietrznych 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele władz pań-
stwowych i lokalnych oraz organizacji polonijnych. 

Na tak niezwykle ważnej uroczysto-
ści nie zabrakło również reprezenta-
cji z naszej szkoły. Uczniowie: Alicja 
Nazarewicz, Olivia Herda, Nicole 
Borecki, Wiktor Giedroyć – Juraha oraz 
Patryk Rola, pod opieką pani Jolanty 
Cieślickiej, przedstawili specjalnie 
przygotowany na tę okazję program 
artystyczny upamiętniający poległego 
pilota. Zaś nasi najstarsi podopieczni: 
Szymon Studziński i Vincent Doggen 
prowadzili całą ceremonię. 

Zapisy uczniów do Szkoly Polskiej w Antwerpii

Szanowni Państwo, przypominamy, że zapisy na rok szkolny 2019/2020 rozpoczęły się w dniu 1 marca 
2019 r. i trwają do 30 maja 2019 r.  
Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, znajdującego 
się na naszej stronie: http://www.antwerpia.orpeg.pl w zakładce „Zapisy uczniów”. 
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 Polskie Duszpasterstwo w Antwerpii
Rekolekcje wielkopostne w  2019  roku „Potrzeba aby on wzrastał”

Pomoże nam zgłębiać te tajemnice o. Kazimierz Kowalski ofm z Rzeszowa

Piątek 12.04.2019
• 18.30 – droga krzyżowa
• 19.00 – Msza św. z nauką 

rekolekcyjną
• Zakończenie Apelem 

Jasnogórskim

Sobota 13.04.2019   
• 18.00 – różaniec
•  18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
•  Zakończenie Apelem Jasnogórskim
Niedziela 14.04.2019

• 08.30 – Gorzkie Żale
• 09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
• 11.00 – Msza św. w Sint Niklaas   
 z nauką ogólną
• 12.00 – Droga Krzyżowa – Rycerze Maryi
• 13.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
• 18.00 – Gorzkie Żale z nauką Pasyjną

Spowiedź święta każdego dnia 
przed i w trakcie modlitwy

„Wielki Post jest czasem duchowego «zmagania się», walki duchowej”

• 06.03.2019 -  Środa popielcowa msza św.o godz. 19.00
• Droga krzyżowa w piatki po Mszy św. o godz.18.30

• 08.03.19 -  Wspólnota Emaus 
• 15.03.19  -  Schola Króla Dawida 
• 22.03.19  -  Rodzice dzieci, które przygotowują się do I kom. św.  
• 29.03.19  -  Środowisko Trzeźwościowe w Antwerpii
• 05.04.19  -  Bractwo Żywego Różańca 
• 12.04.19  -  Ministranci 
• 19.04.19  -  s. Małgorzata 

Dyktando Polonijne 
w Beneluksie 
Co roku nasi uczniowie z wielką chęcią przystępu-
ją do sprawdzenia się w roli Polonijnego Mistrza 
Ortografi i Polskiej, tłumnie zgłaszając chęć uczest-
nictwa w Dyktandzie Polonijnym. Nasi podopieczni 
nie zawiedli nas i teraz. 

W środę 20 lutego i w sobotę 23 lutego dzieci pisały 
dyktanda szkolne, które wyłoniły reprezentantów 
poszczególnych klas do wstępnego etapu Dyktanda 
Polonijnego w Beneluksie – konkursu, organizo-
wanego przez Ambasady RP w Brukseli, Hadze i 
Luksemburgu oraz Polską Macierz Szkolną w Belgii, 
nad którym honorowy patronat objęła Małżonka 
Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. 
Doskonałą znajomością ortografi i, interpunkcji, a 
także wyczuciem językowym wykazało się aż ponad 

dziewięćdziesięciu uczniów naszej szkoły. Napawa to 
dumą nasze nauczycielskie serca! 

Wszystkim tym, którzy szkolne zmagania z trudną 
ortografi ą języka ojczystego mają już za sobą, życzy-
my powodzenia w pierwszym etapie Dyktanda, a 
później w fi nale! 

Zmiana nazwy szkoły 
Z wielką przyjemnością informujemy, że decyzją 
Ministra Edukacji Narodowej od 1 września 2019 
r. nasza placówka, oraz wszystkie Szkolne Punkty 
Konsultacyjne przy placówkach dyplomatycznych, 
zmienia nazwę na Szkoła Polska. 

Zatem w dniu 1 września 2019 r. uczniowie rozpoczną 
naukę w Szkole Polskiej im. gen. St. Maczka przy 
Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii. 
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 Wit-Rood Antwerpen 
– „Biało-Czerwoni” 
W maju będziemy obchodzić pierwszą rocznicę założenia klubu. 
Na chwilę obecną zrzeszamy 116 członków w poszczególnych grupach wiekowych: 
U7, U9, U11, U13, U21 i Weterani. 

Nasz pierwszy sezon powoli dobie-
ga końca. Sezon naprawdę udany. 
Okres zimowy przetrwaliśmy tre-
nując „pod balonem” a od 20 lute-
go wszystkie nasze grupy trenują 
na pięknych boiskach nowego 
obiektu Park Schijn Groot. Mając 
do dyspozycji boisko ze sztuczną 
nawierzchnią niestraszne nam są 
złe warunki pogodowe. 

Przed nami kolejne wyzwania i 
emocje – sezon turniejowy. Jako 
klub, zrzeszony w federacji Voetbal 

Vlaanderen, w okresie od kwietnia 
do czerwca będziemy brać udział 
w wielu turniejach. 

Jako klub szykujemy też ogrom-
ną niespodziankę dla sympaty-
ków piłki nożnej i nie tylko. 1 
czerwca tego roku organizujemy 
Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej „Wit-Rood Cup 2019”, na 
który już teraz serdecznie zapra-
szamy! Szczegóły prosimy śledzić 
na naszej stronie na Facebooku. 

WIT – ROOD CUP 2019
I EDYCJA

Międzynarodowy turniej piłki nożnej

1 czerwiec

10:00 – 18:00

WETERANI

SENIORZY

U13

U11

U9

U7

WETETETERANI

SENIORZYZYZYY

Z okazji zbliżających 
się Świąt Wielkiej Nocy 
życzymy Wam, aby 
ten czas przepełniony 
był pokojem, miłością i 
odpoczynkiem w gronie 
najbliższych. 
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Belgijskie koronki 
Koronka, to rodzaj ażurowej plecionki z nici. Belgia od wieków słynie z ręcznie  
tworzonych pięknych koronek, które dzięki swej wysokiej jakości cieszą się  
zasłużoną sławą na całym świecie. 

Czas oraz miejsce powstania 
pierwszych koronek do dziś jest 
tajemnicą. Nie wiadomo, kiedy 
i skąd umiejętność wytwarza-
nia koronek dotarła do Europy. 
Wiadomo natomiast, że już w sta-
rożytnym Egipcie i starożytnych 
Chinach znane były ozdobnie wią-
zane siatki, które dekorowały i za-
bezpieczały krawędzie tkanin. Ale 
to w Europie nastąpił gwałtowny 
rozkwit koronczarstwa. 

Koronki dzieli się 
na kilka katego-
rii ze względu na 
sposób wykona-
nia i wygląd.
Za najbardziej 
szlachetne i luk-
susowe uważane 
były i są koronki 
klockowe oraz 
igłowe. Koronka 
klockowa swo-
ją nazwę wzięła 
od klocków, za 
pomocą których 
jest wytwarzana. 
Wzory koronek, 
rodzaje narzędzi – 
przede wszystkim 

poduszek oraz klocków – określa-
ją ośrodki koronczarskie w całej 
Europie. 

Nie wiadomo dokładnie, który z 
ośrodków europejskich był miej-
scem narodzin koronki klocko-
wej. Wiele źródeł historycznych 
wskazuje na Wenecję, jednakże 
jednocześnie bardzo często po-
chodzenie koronek łączone jest 
z Flandrią, która od XIII do XV 

wieku była w Europie 
najbogatszym i najin-
tensywniej rozwijają-
cym się ośrodkiem 
gospodarczym, zaj-
mującym się tkac-
twem i produkcją wy-
robów tekstylnych. 

Ręcznie robione ko-
ronki cieszyły się i 
cieszą się do dziś sła-
wą na całym świecie. 
Największą popular-
ność osiągnęły na 
średniowiecznych 

dworach; misternie ozdobione 
koronką suknie były symbolem 
luksusu i dobrobytu. 

Aby dokładniej zgłębić temat, po-
stanowiłam porozmawiać z panią 
Tinneke, która tworzy koronki 
już od 44 lat. 

Dlaczego jako swoje 
hobby wybrała pani 
akurat koronczarstwo? 
W szkole często brałam udział w 
wycieczkach do Brugii, gdzie na 
ulicach koronczarki, z kosmiczną 
prędkością przerzucając drewnia-
ne kołeczki, tworzyły niesamo-
wite i niepowtarzalne koronki. 
Zafascynował mnie ten twórczy 
proces i utkwił w mojej pamięci 
na wiele lat. Gdy moi synowie po-
szli do szkoły, postanowiłam speł-
nić swoje marzenie i zapisać się 
na kurs koronczarstwa. Pierwsze 
podstawowe wiadomości uzyska-
łam w 1975 roku podczas kursu 
w Ekeren, a następnie kontynu-
owałam naukę w szkole koron-
czarstwa w Beveren. 
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Jak wykonuje się  
na przykład serwetę? 
Każda koronka posiada rysunek 
techniczny oraz wzór. Na okrągłą 
poduszkę (często jest to styropian 
owinięty materiałem) ten wzór na-
kładamy. Następnie przygotowuje-
my odpowiednią ilość kołeczków 
i nawijamy na nie nitki. Zawsze 
dwa kołeczki połączone są nitką. 
Pracuje się z czterema kołeczka-
mi, ale pozostałe również mocu-
jemy. Kołeczki przesuwamy we-
dług wzoru, tworząc odpowiednio 
określony splot, w który wbijamy 
szpilkę. 
Prawidłowy sposób splatania 
klocków odpowiada za tworzenie 
określonych wzorów koronek. 
Rzemiosło to wymaga precyzyjnej 
znajomości podstaw wszystkich 
ściegów koronczarskich, ale jed-

nocześnie dużej pomysło-
wości w tworzeniu nowych 
rozwiązań.

Czy ma Pani swoją 
ulubioną koronkę? 
Nie, darzę sentymentem 
kilka, ale nie mam ulu-
bionej. Wykonywałam 
klasyczne serwety różnej 
wielkości: okrągłe, owalne, 
prostokątne, kwadratowe, 
jak również różne wzory: 
zwierzęta, literki, kwiaty, 
budynki i wiele innych. Tak 
naprawdę można wykonać 
wszystko. 

Czy wie Pani, ile 
koronek stworzyła? 
Nie, po setnej koronce prze-
stałam liczyć. 

Z jaką największą 
ilością kołeczków  
Pani pracowała? 
Było to ponad sto kołeczków, któ-
re musiałam zabezpieczać, aby nit-
ki się nie poplątały. Przy tak dużej 
ilości kołeczków nigdy nie pracuje 
się wszystkimi kołeczkami w tym 
samym czasie. 

Jaki jest pani  
kolejny projekt? 
To owalna serweta o długości 130 
cm i szerokości 56 
cm. Do jej wyko-
nania potrzebuję 
ponad 500 kołecz-
ków, wielu nici 
oraz bardzo dużo 
czasu. 

Jak długo 
trwa 
wykonanie 
takiej 
koronki? 
Jest to sprawa in-
dywidualna. Każdy 
pracuje w innym 
tempie i przezna-
cza różną ilość 

czasu dziennie na koronczarstwo. 
Wykonanie tej serwety zajmie mi 
około roku czasu przy pracy po 
kilka godzin dziennie. 

Dziękuję za rozmowę i życzę, żeby 
nigdy nie zabrakło Pani cierpliwo-
ści i natchnienia w tej pięknej i 
trudnej sztuce. 

Z Tinneke Meel rozmawiała  
Agnieszka Buniowska 

Źródło: wilanow-palac.pl
Zdjęcia: Alfons Bernaerts 
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Między winem a kulturą 
Historia buntu przeciw regułom… 

– echo bajki o nagim cesarzu

Pewien wpływowy, 
cieszący się współ-
cześnie branżowym 
uznaniem, potentat 
francuskiego wina, 
działań swych charak-
terem, wykraczającym 
poza przyjęte reguły, 
niemałą dyskusję w 
branżowym światku 
rozpętał. – Dyskusję 
o tym, na ile wiekowe 
reguły, rysujące gra-
nice norm tworzenia 
wina, przekraczać 
można. A także o tym, 
czy korzyść chwilowa, 
również korzyścią dla 
dorobku wielopoko-
leniowej pracy być 
może. Siła argumen-
tów przez lata tworzo-
nej wiedzy, pokoleń 
wysiłków moc – jak 
to nierzadko się zda-
rza – okazała się zbyt 
małą przeciwko bun-
townikowi wpływami 
wspieranemu. 

Na początku lat 80’, 
gdy dla ruchów społecznych w 
Polsce uszyto już i realizowano 
plan puszczenia w gwizdek pary, 
wygenerowanej przez tworzone 
oddolnie protesty robotników, tu-
dzież plan przekwalifikowania re-
gionu w strefę ekspansji nowych 
przyjaciół, młody buntownik – z 
zamożnej i wpływowej gaskoń-
skiej rodziny, hulaszczy tryb życia 
do tej pory wiodący – rozpoczyna, 
sukcesem zwieńczony, marsz ku 
tworzeniu winiarskiego impe-
rium. 

I tu refleksja się nasuwa, analogią 
do innych zjawisk charaktery-

stycznych dla dni dzisiejszych bę-
dąca: do zmian w obowiązujących 
obyczajach, w kulturze szeroko 
pojętej; do zmian często owocu-
jących redefinicją podstawowych 
pojęć i metod, a swój wyraz ma-
jących w przestrzeni sztuki. I na 
sztuce przez chwilę się skupmy, 
by mechanizm opisać. 

Obecny czas pełen jest działań 
awangardowych, często buńczucz-
nie w deklaracjach stających na 
przekór „zacofanym” regułom 
czy nawet jakimkolwiek regułom. 
Działania te, jak się wydaje, niewy-
nikające z przypadku, bo niejedno-

krotnie formę ukonsty-
tuowanego manifestu 
przyjmujące – jak choć-
by ten z początku XX 
wieku, punktem wyj-
ścia tak zwanej Szkoły 
Paryskiej będący, ale też 
i punktem wyjścia do te-
go, jaki stan sztuki ma-
my współcześnie, a w 
wyniku także i tego, jaki 
jest obecnie nasz stan. 

Gdy się uważniej przyj-
rzeć – najczęściej i coraz 
bardziej powszechnie 
– twórczość i sztuka, 
w powyższy sposób 
definiowane, niosą ze 
sobą tendencję do sto-
sowania coraz to bar-
dziej uproszczonych, 
okrojonych form, do 
minimalizacji koniecz-
ności posiadania umie-
jętności posługiwania 
się jakimkolwiek warsz-
tatem. W efekcie, we 
współczesnej przestrze-
ni twórczej, ważniejszą 
rolę – niż ciężka i kon-

sekwentna praca, niż wyćwiczo-
ne rzemiosło artysty i faktyczna 
wartość stworzonego dzieła z nich 
wynikająca – odgrywa artystyczny 
marketing. 

Ilu jest pionierów tych artystycz-
nie absurdalnych bylejakości, z 
którymi stykamy się masowo, 
które w pięknych gmachach, 
wnętrzach galerii, teatrów, fil-
harmonii goszczą; w budynkach, 
często czasy wielkich architektów 
i wybitnych budowniczych pamię-
tających. O ile twórcom takim, jak 
choćby Pablo Picasso, czy później 
uznany amerykański kompozytor 
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John Cage, ciężko zarzucić brak 
faktycznego talentu, to jednak 
„kompozycja” – będąca punktem 
szczytowym kariery drugiego z 
artystów, nosząca tytuł 4’33 – wy-
daje się realną emanacją metafo-
rycznej cesarskiej nagości z baj-
ki Hansa Christiana Andersena 
Nowe szaty cesarza. 

W efekcie podążania takim kie-
runkiem sztuki, współczesne po-
kolenia twórców bylejakość już 
wygodnie do roli głównego kano-
nu sprowadzają. A my często za-
chwycamy się, zachęcani głosem 
zaślepionego tłumu, nie pytając 
już. – Co z szatą cesarza? 

Madiran 
Malutka francuskiego wina 
kraina pomiędzy Bordeaux a 
Langwedocją, której początki 
w czasach rzymskich rozwijać 
intensywniej się zaczęły wraz z 
przybyciem w XI wieku mnichów 
zakonu benedyktyńskiego. W XVI 
i XVII wieku wytwarzane tu przez 
duchownych wino, również poza 
Francją nabywców znajdowało. 

Jak z bajki, pięknie umiejscowiony 
zamek, będący wizytówką współ-
cześnie działającego francuskie-
go potentata wina. Dla wtajem-
niczonych i znających historię 
jest jednocześnie wspomnieniem 
dawnych czasów, zasług ludzi i ich 
wielopokoleniowego wysiłku, kon-
sekwencji wkładu w rozwój regio-
nu i kultury wina. Coraz bardziej 
zapominana historia zderza się z 
treścią branżowych artykułów, wy-
chwalających ponad wszystko dzi-
siejsze dokonania. A przecież bez 
pracy tych ludzi sprzed wieków, 
bez jej efektów, spektakularny 
sukces buntowniczego winiarza w 
istocie nie miałby nawet z czego 
wykiełkować. 

Tak, prowokujemy do uważnego 
przyglądania się cesarskim sza-
tom. Ale trochę również uspakaja-

my, nie zachęcając 
jednak do braku 
trzeźwego spojrze-
nia. 

Na chwilę obecną 
te „buntownicze” 
wina, wytwarzane 
współcześnie poza 
Francją w 14 jesz-
cze krajach, smak 
mają satysfakcjo-
nujący, wręcz bar-
dzo dobry… cza-
sem. 

Co ciekawe, ma-
teriały promocyj-
ne, poza rysem 
biog raf icznym 
spektakularnej 
współczesności, 
gdzieniegdzie pięk-
nym słowem nas 
uraczą. W trosce – 
w kontekście dba-
łości o lokalne tra-
dycje czy kulturę 
– nadzieję mamy, 
że słowa to szcze-
re i nie na wiatr 
rzucane. Że tło 
przeszłości, dające 
doskonałą PR-ową 
możliwość promo-
wania dzisiejszych dokonań, nie 
jest jedynie przedmiotowo trato-
wane – ot, jako zręczna nobilitują-
ca historyjka czy piękny obrazek 
idealny do wklejenia promowa-
nego współczesnego produktu. 
Że nie jest jedynie piękną dawną 
filharmonią z gruntownie wy-
kształconymi muzykami w skład 
orkiestry wchodzącymi. Że nie jest 
jedynie pięknymi klasycznymi in-
strumentami, które w efekcie ma-
ją „zagrać” 4 minuty i 33 sekundy 
ciszy. 

Bo nie sposób bez obawy refleksję 
zostawić: 
Na ile sprowadzenie kultury pro-
dukcji wina do zasad produkcji – 

opartych jedynie o kwestię przy-
chodów – okaże się faktycznie i w 
dłuższej skali czasu ochroną i ra-
tunkiem dla tego wszystkiego, co 
wiekami wypracowane zostało? 

Szanowni Państwo, 
bo wino to życie. To kultura i re-
fleksja. To rozmowa i o przyszłość 
troska. 

Z wyrazami szacunku, 
Zespół Klubu Wine&Life 
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 Co mówią o nas nasze zachcianki? 
Żywieniowe zachcianki to sygnały, które wysyła nasz organizm. Ni z tego, ni z owego 
nagle nabieramy ochoty na coś słodkiego, kwaśnego czy ostrego. Potrzeba jest tak 
silna, że z trudem możemy nad sobą zapanować. 

Takie kaprysy wynikają z potrzeb 
odżywczych organizmu, który po-
trafi na  różne sposoby sygnali-
zować, czego mu brakuje. Kiedy 
przestaniemy mu dostarczać np. 
magnezu z czekolady, organizm 
odczuje brak tego składnika i 
będzie to sygnalizował niepoha-
mowanym apetytem właśnie na 
czekoladę. 
O czym więc świadczy nagła 
ochota na kiszonego ogórka czy 
cukierki? 

Na słono 
Nagle odczuwamy nieodpartą 
chęć na coś słonego. Zajadamy 
paluszki, krakersy, chipsy, kiszone 
ogórki czy inne słone przekąski. O 
czym to świadczy? O braku wap-
nia, sodu, krzemu, minerałów, a 
nawet o odwodnieniu organizmu. 

Badania naukowe udowodniły, 
że kobiety, które mają ochotę na 
produkty słone, mają najniższy po-
ziom wapnia, magnezu i cynku w 
organizmie. Jeśli ktoś ma ochotę 
na sól w niemal czystej postaci, 
może to oznaczać niedobór mine-
rałów. Ponadto apetyt na sól może 
być oznaką choroby Addison lub 
zespołu Barttera, zwłaszcza jeśli 
pojawiają się też takie objawy jak 
utrata masy ciała, przebarwienie 
skóry i ciągłe zmęczenie. 

Warto pamiętać, że sól uzależnia, 
a  jej częste spożycie powoduje, 
że będziemy jej potrzebować coraz 
więcej. Wystarczy jednak odstawić 
sól chociaż na kilka dni, by odczu-
wanie smaku wróciło do normy. 
Zamiast więc sięgać po kolejne-
go słonego paluszka, lepiej wypić 
szklankę wody, zjeść garść migda-
łów lub suszonych fi g. 

Do jadłospisu należy włączyć po-
trawy bogate w sód: żółty ser, ryby, 
kiszoną kapustę i zielone oliwki. 
Krzem znajduje się we wszystkich 
gatunkach sałaty, pasternaku, lu-
cernie, ogórku, selerze, marchwi 
i ziołach. Dobrze jest też dołączyć 
do diety kaszę jaglaną, brązowy 
ryż, morele. 

Apetyt na chipsy i frytki smażone 
w oleju może świadczyć o zapotrze-
bowaniu organizmu na tłuszcze. 
W takim wypadku lepiej sięgnąć 
po tłuszcze zdrowe, na przykład ry-
by i wprowadzić do diety włoskie 
orzechy, olej lniany, siemię lniane 
i dzikiego łososia. 

Na czekoladowo 
Ciągła chęć na czekoladę może 
oznaczać niedobór magnezu. W 
takim wypadku należy wzbogacić 
swoją dietę w produkty bogate w 
ten pierwiastek, na przykład pest-
ki dyni, orzechy pistacjowe, migda-
ły, otręby pszenne, ryby, warzywa 
liściaste lub pestki słonecznika. 
Sporo magnezu zawie-
ra też żółty ser, cie-
cierzyca, banany i 
szpinak oraz peł-
noziarniste pie-
czywo. Ochota 
na czekoladę 
może ozna-
czać również 
brak potasu. 

Jeśli jed-
nak nie 
można zre-
zygnować 
z pokusy 
zjedzenia 
k a w a ł k a 
czekolady 

lub batonika, lepiej sięgnąć po 
prawdziwą dobrą czekoladę, niż 
faszerować się śmieciowymi sło-
dyczami. 

Czekoladę jemy także dlatego, że 
jej smak poprawia nasze samopo-
czucie. Stosujemy ją jako antyde-
presant w stresujących sytuacjach. 

Cukierkowo
Ochota na cukierki to nie to samo 
co czekoladowe zachcianki, bo 
pragnienie lizaków i cukierków 
wynika zwykle ze spadku pozio-
mu energii. Oznacza też niedo-
bory tryptofanu – aminokwasu 
biorącego udział w tworzeniu sero-
toniny odpowiedzialnej za poczu-
cie zadowolenia i szczęścia. Aby 
uzupełnić ten niedobór, należy do 
diety włączyć drób, wołowinę, ry-
by, jaja, brokuły, orzechy, szpinak, 
pestki słonecznika, dyni i sery ple-
śniowe. 

Pikantnie
Apetyt na potrawy ostre i pi-

kantne może oznaczać 
niedobór cynku. Im wię-

cej pikantnych potraw 
się zjada, tym bardziej 
ma się na nie ochotę. 
Sprawdzonym antido-

tum są pestki sło-
necznika i dyni. 

Mięsnie 
Apetyt na mięso 
często pojawia się 
osób, których die-
ta jest uboga w 
białko. Oznacza 
również niedo-
bór żelaza lub wi-

taminy B. Warto 
urozmaicić swoją 
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dietę o nabiał, jaja, mleko sojowe, 
szpinak, ryby i wątróbkę. 

Potrzebę zjedzenia mięsa mogą 
odczuwać także wegetarianie. 
Oznacza to chęć na białko, ale 
też żelazo lub witaminy z grupy 
B. Niedobory można uzupełnić 
dzięki pestkom dyni, orzechom 
nerkowca, sezamowi oraz łuska-
nemu słonecznikowi. 

Nietypowo 
Może się to wydawać dziwne, 
ale chęć zjedzenia kostek lodu 
oznaczać może niedobór żelaza. 
Wieczne zmęczenie to oznaka 
niedokrwistości. Gdy zauważymy 
takie objawy, warto udać się do 
lekarza po skierowanie na bada-
nia krwi, żeby wykluczyć anemię 
i wzbogacić dietę w produkty za-
wierające żelazo: morele, śliwki, 
soczewica, szpinak, czerwone mię-
so, awokado, porzeczki, maliny. 

Jeśli nie możemy oprzeć się chęci 
zjedzenia fast foodu, co może ozna-
czać brak wapnia, lepiej sięgnąć 
po porcję kiszonej kapusty czy wy-
pić szklankę maślanki. Produkty 
zawierające dużo białka to na 
przykład: kapusta, brokuły, natka 
pietruszki, soja, groch, fasola, ba-
nany, figi, morele, płatki owsiane, 
orzechy laskowe czy migdały. 

Apetyt na ser może być objawem 
niedoboru kwasów tłuszczowych. 
Najbardziej potrzebne organizmo-
wi kwasy tłuszczowe to omega-3 i 
omega-6, które znajdziemy przede 
wszystkim w rybach. Zdrowe tłusz-
cze nienasycone występują także 
m.in. w orzechach i awokado. 

Apetyt na makarony i pieczywo 
może wskazywać na niedobory 
azotu, który buduje naszą odpor-
ność oraz ma działanie rozkurcza-
jące. Fizyczną oznaką jego braku 
mogą być wypadające włosy. 
Dobrym źródłem azotu jest nabiał, 
a także ryby, orzechy i nasiona soi. 

Nagła chęć na ogórki może ozna-
czać, że brakuje nam elektrolitów 
niezbędnych do regulowania ży-
ciowych funkcji. Wśród elektroli-
tów znajdziemy sód, którego źró-
dłem są m.in. ogórki kiszone, ryby, 
oliwki i ser żółty. Ogórki dodatko-
wo zawierają dużo wody, bez której 
funkcjonowanie elektrolitów nie 
jest możliwe. 

Zachcianki a emocje 
Często wyrażamy swoje emocje 
poprzez zachcianki. Nie zawsze 
jesteśmy tego świadomi. 

W powyższym temacie naukow-
cy przeprowadzili wiele badań i 
jednoznacznie stwierdzili, że ist-
nieje ścisły związek pomiędzy na-
szymi zachciankami a emocjami. 
Jednym słowem emocje często wy-
rażają się poprzez nasze jedzenie. 
Odzwierciedlają też nasz sposób 
postrzegania świata. Warto na nie 
zwrócić uwagę i wiedzieć, co mogą 
one oznaczać. 

Kiedy jesteśmy smutni, przygnę-
bieni, wewnętrznie rozbici, często 
mamy ochotę na zjedzenie czegoś 

pikantnego, nawet bardzo ostre-
go. Oczekujemy podświadomie 
nowych emocji, intensywności i 
podniecenia w naszym szarym, co-
dziennym życiu. Nasze zachcian-
ki w postaci ostrych potraw mają 
nam zrekompensować niespełnio-
ne pragnienia. 

Ochotę na ciasta, ciasteczka czy 
babeczki mają ci z nas, którzy czu-
ją się wyczerpani codzienną ruty-
ną, a węglowodany mają zrekom-
pensować im utraconą energię. 
Jedząc słodycze chcą odzyskać 
radość, której brakuje w ich życiu. 

Ludzie, którzy uwielbiają słony 
smak i odczuwają potrzebę je-
dzenia słonych potraw, cierpią 
na wewnętrzną nadpobudliwość, 
udrękę, ból i są niespokojni. Sól 
stymuluje krążenie wody w orga-
nizmie, a zatem spożywanie sło-
nych pokarmów jest sposobem na 
zamanifestowanie wewnętrznego 
niepokoju. 

W przypadku miłośników chru-
piącego jedzenia, którzy lubią 
chrupanie samo w sobie, zachcian-
ka ta spowodowana jest negatyw-
nymi emocjami, często ukrytymi 
w podświadomości. Przeżuwanie 
takich produktów i radość z od-
czuwania dźwięku wydawanego 
podczas gryzienia, to dobry spo-
sób na zwrócenie na siebie uwagi, 
gdy mamy wrażenie, że jesteśmy 
ignorowani przez innych. 

Reasumując 
Zachcianki mogą być dla nas sy-
gnałem od organizmu, że zapotrze-
bowanie na pewne składniki nie 
jest zaspokojone. Nie lekceważmy 
tego. Warto zwrócić uwagę na to, 
czego nam brakuje i to uzupełniać. 
Z pewnością poczujemy się lepiej 
i wyeliminujemy dolegliwości, z 
którymi od pewnego czasu się 
zmagamy. 

Malwina Komysz 
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 Ruch na wagę zdrowia 
Brak ruchu jest dla naszego organizmu o wiele bardziej szkodliwy, niż moglibyśmy 
przypuszczać. Jeżeliby potraktować ruch jako lekarstwo, okaże się, że jest ono 
wyjątkowo tanie i bardzo skuteczne. 

Aktywność fi zyczna nie musi być 
postrzegana jako zło konieczne. 
To inwestycja w nasze zdrowie, 
dobre samopoczucie i piękny wy-
gląd. Nie potrzeba najnowszej ge-
neracji sprzętu treningowego, pul-
sometrów, zegarków itp. Jedyne, 
czego potrzebujemy, to chęci i 
działanie. 

Chorujemy, bo się 
nie ruszamy 
Problem braku ruchu dotyka co-
raz więcej ludzi na całym świecie. 
Zdaniem lekarzy, powinien on być 
uznany za jedną z najbardziej za-
grażających człowiekowi chorób 
XXI wieku, bo brak aktywności 
fi zycznej jest dla ludzkiego organi-
zmu jak wyrok śmierci. Organizm 
pozbawiony ruchu nie potrafi  po-
radzić sobie z wieloma niekorzyst-
nymi zmianami w nim zachodzący-
mi. Serce pracuje wolniej, czujemy 
się coraz bardziej zmęczeni, układ 
krążenia szwankuje, częściej też 
zapadamy na cukrzycę. 

Według danych Światowej 
Organizacji Zdrowia na cukrzycę 
choruje ponad 380 milionów ludzi 
i co sześć sekund ktoś umiera z 
powodu powikłań z nią związa-
nych. 

Nie lepiej wygląda sytuacja, jeżeli 
chodzi o choroby związane z ukła-
dem krążenia, które w konsekwen-
cji atakują nasze serce. Każdego 
roku na świecie na jedną z nich 
umiera około 17 milionów ludzi. 

Naukowcy z Harvard School of 
Public Health opublikowali wyni-
ki badań z których wynika, że brak 
ruchu i jakiejkolwiek aktywności 
fi zycznej jest dla ludzkiego orga-

nizmu tak samo groźny, jak pale-
nie papierosów. Każdego roku na 
świecie z powodu bezruchu umie-
ra 5,3 miliona ludzi. Natomiast pa-
lenie tytoniu jest przyczyną śmier-
ci mniej więcej pięciu milionów 
osób rocznie. 

Tyle statystyki. Chorujemy, po-
nieważ się nie ruszamy. A prze-
cież człowiek jest stworzony do 
ruchu, co na przestrzeni wieków 
udowodnili nasi przodkowie. Byli 
w ciągłym ruchu: zdobywali poży-
wienie, toczyli boje, podbijali nowe 
terytoria. A my nie ruszamy się 
prawie wcale. Siedzimy godzina-
mi przed monitorem komputera, 
w samochodzie, autobusie, tram-
waju, w kinie, przed telewizorem 
i ponosimy konsekwencje takiego 
trybu życia. 

Ruszajmy 
się 
Skoro już 
wiemy, co 
robimy źle, a 
raczej czego 
w ogóle nie ro-
bimy, spróbuj-
my to zmienić. 
Aktywność fi-
zyczna zmniejsza 
ryzyko zawału ser-
ca o nawet 50 procent. 
Podczas ruchu mięśnie naciska-
ją naczynia krwionośne i jedno-
cześnie masują je, co powoduje 
usprawnienie przepływu krwi i 
niszczenie groźnego dla organi-
zmu tłuszczu. 

Aktywność ruchową możemy 
zacząć nawet od pojedynczych 
ćwiczeń, które będą dobro-
dziejstwem dla organizmu 

i przyczynią się do wydłużenia 
naszego życia. Najważniejsza jest 
systematyczność. Naukowcy już 
dawno udowodnili, że regularne 
bieganie, marszobiegi, pływanie 
czy jogging, wydłużają życie męż-
czyzn o 6-7 lat, kobiet o 5-6 lat. 

Amerykanie przeprowadzili bada-
nia, którymi objęli około 80 tysię-
cy mieszkańców USA. Wynika z 
nich, że osoby, które nie prowa-
dzą aktywnego trybu życia, żyją 
średnio o sześć lat krócej od tych 
aktywnych fi zycznie. Wystarczy 
więc, że na ruch poświęcimy pół 
godziny dziennie, a nasz organizm 
zareaguje na te zmiany bardzo 
skutecznie. 

Ruch poprawia 
pamięć, a co więcej 
pomaga ludziom 

chorym na 
serce. 

T o 
całko-

wita zmiana 
stanowiska leka-

rzy, którzy jeszcze 
kilkanaście lat temu 

wprost zakazywali ja-
kiejkolwiek aktywności 

fi zycznej osobom, które 
przeszły zawał serca. 

Ćwiczenia ruchowe, oczywi-
ście pod okiem specjalistów, 
zalecane są w ramach rekon-
walescencji już w trakcie po-
bytu w szpitalu. Osobom z tego 
typu schorzeniami lekarze za-
lecają nordic walking, czyli co-
raz bardziej popularny marsz 
z kijami, w trakcie którego w 
naszym organizmie pracuje 

ponad 90 procent mięśni. 

grażających człowiekowi chorób 
XXI wieku, bo brak aktywności 
fi zycznej jest dla ludzkiego organi-
zmu jak wyrok śmierci. Organizm 
pozbawiony ruchu nie potrafi  po-
radzić sobie z wieloma niekorzyst-
nymi zmianami w nim zachodzący-
mi. Serce pracuje wolniej, czujemy 
się coraz bardziej zmęczeni, układ 
krążenia szwankuje, częściej też 

Według danych Światowej 
Organizacji Zdrowia na cukrzycę 
choruje ponad 380 milionów ludzi 
i co sześć sekund ktoś umiera z 
powodu powikłań z nią związa-

Nie lepiej wygląda sytuacja, jeżeli 
chodzi o choroby związane z ukła-
dem krążenia, które w konsekwen-
cji atakują nasze serce. Każdego 
roku na świecie na jedną z nich 
umiera około 17 milionów ludzi. 

Naukowcy z Harvard School of 
Public Health opublikowali wyni-
ki badań z których wynika, że brak 
ruchu i jakiejkolwiek aktywności 
fi zycznej jest dla ludzkiego orga-

prawie wcale. Siedzimy godzina-
mi przed monitorem komputera, 
w samochodzie, autobusie, tram-
waju, w kinie, przed telewizorem 
i ponosimy konsekwencje takiego 
trybu życia. 

Ruszajmy 
się 
Skoro już 
wiemy, co 
robimy źle, a 
raczej czego 
w ogóle nie ro-
bimy, spróbuj-
my to zmienić. 
Aktywność fi-
zyczna zmniejsza 
ryzyko zawału ser-
ca o nawet 50 procent. 
Podczas ruchu mięśnie naciska-
ją naczynia krwionośne i jedno-
cześnie masują je, co powoduje 
usprawnienie przepływu krwi i 
niszczenie groźnego dla organi-
zmu tłuszczu. 

Aktywność ruchową możemy 
zacząć nawet od pojedynczych 
ćwiczeń, które będą dobro-
dziejstwem dla organizmu 

godziny dziennie, a nasz organizm 
zareaguje na te zmiany bardzo 
skutecznie. 

Ruch poprawia 
pamięć, a co więcej 
pomaga ludziom 

chorym na 
serce. 

T o 
całko-

wita zmiana 
stanowiska leka-

rzy, którzy jeszcze 
kilkanaście lat temu 

wprost zakazywali ja-
kiejkolwiek aktywności 

fi zycznej osobom, które 
przeszły zawał serca. 

Ćwiczenia ruchowe, oczywi-
ście pod okiem specjalistów, 
zalecane są w ramach rekon-
walescencji już w trakcie po-
bytu w szpitalu. Osobom z tego 
typu schorzeniami lekarze za-
lecają nordic walking, czyli co-
raz bardziej popularny marsz 
z kijami, w trakcie którego w 
naszym organizmie pracuje 

ponad 90 procent mięśni. 
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Spacery 
Siedzący tryb życia nie jest najlep-
szy dla naszego zdrowia. Dlatego 
warto przejść się z domu do pra-
cy, do szkoły, do parku czy do 
sklepu. Już 30 minut aktywności 
umożliwia komórkom regenera-
cję, dostarcza skórze promieni 
słonecznych a z nimi witaminę 
D. Organizm dostaje więcej tlenu, 
a mięśnie popracują. Regularne 
spacery pozwalają także zwięk-
szyć efektywność pracy umysło-
wej. Myślimy szybciej i możemy 
zrobić o wiele więcej czynności w 
tym samym czasie. 

Bieganie, Jogging, 
Nordic walking 

Bieganie
To najtańsza i najbardziej do-
stępna forma aktywności ru-
chowej. Można biegać samemu, 
z przyjaciółmi, znajomymi czy 
współpracownikami. Nie trzeba 
wynajmować sali, trenera i spe-
cjalistycznych przyrządów. 

Bieganie to doskonała opcja dla 
tych, którzy chcą poprawić swoją 
fizyczną kondycję w dowolnym 
miejscu i bez niepotrzebnych 
nakładów pieniężnych. Łatwo, 
szybko i tanio. Wystarczą zwykłe, 
wygodne sportowe buty. 

Na początku nie można porywać 
się na długie i forsowne dystanse 
bo organizm, nieprzyzwyczajony 
do takiej aktywności, może się 
zbuntować i sprawić nam niemiłą 
niespodziankę. Wystarczy biega-
nie dwa lub trzy razy w tygodniu 
i stopniowe zwiększanie dystansu. 

Bieganie znacząco poprawi i 
wzmocni kondycję naszego or-
ganizmu, dotleni go, przyspieszy 
przemianę materii i poprawi dzia-
łanie układu krążenia. Wzrośnie 
wytrzymałość i odporność. 
Godzina szybkiego biegu powodu-
je spalenie 1200 kcal, natomiast w 

trakcie joggingu (po-
wolnego truchtu) w 
ciągu jednej godziny 
spalimy około 1000 
kcal. 

Bieganie a jogging 
Czym się różni jog-
ging od biegania? 
Jogging to bieg w 
wolnym tempie lub 
trucht i nie wyma-
ga dużego wysiłku 
fi zycznego. Podczas 
joggingu biegamy maksymalnie 9 
km/godz. lub 6 km/godz. Treningi 
są długie, ale powolne. W tej for-
mie treningu nie istnieje rywali-
zacja, biega się parami, na luzie i 
dla własnej przyjemności. 

Efekty, jakie uzyskujemy wykonu-
jąc regularnie jogging, to smukła 
sylwetka i wzmocnienie układu 
odpornościowego. Podczas tre-
ningu spalamy średnio  400-500 
kilokalorii. 
Jogging jest częścią zdrowe-
go stylu życia. Może służyć jako 
rozgrzewka przed bardziej inten-
sywną aktywnością spor-
tową. Jest skuteczny w 
zmniejszaniu efektu sta-
rzenia, z korzyścią dla 
układu sercowo-naczy-
niowego. Jest przydatny 
do zwalczania otyłości i 
zachowania zdrowia. 

Nordic walking
To forma rekreacji pole-
gająca na marszach ze 
specjalnymi kijami. Jest 
bardzo bezpieczną for-
mą aktywności rucho-
wej zwłaszcza dla tych, 
którzy dotąd prowadzili 
raczej bierny tryb życia. 
Maszerując z kijami, w 
nieprawdopodobnie krót-
kim czasie regenerujemy 
nasz organizm, spalając 
jednocześnie sporo ka-
lorii. 

Zakupienie niezłej jakości kijów 
nie zrujnuje naszego portfela. Te 
wykonane z tworzyw sztucznych 
lub aluminium są bardzo trwałe. 
Możemy ewentualnie zainwesto-
wać w rękawiczki, które będą 
chronić nasze dłonie przed od-
ciskami. Sama technika chodu 
nie jest skomplikowana, zresztą 
instruktorzy oferują zaintereso-
wanym podstawowe lekcje w 
naprawdę niewielkiej cenie. A co 
najważniejsze, zarówno bieganie, 
jak i marszobiegi możemy wyko-
nywać praktycznie przez cały rok 
niezależnie od pogody. 
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Na dwóch kółkach 
Rowerem można dojechać 
do pracy, do szkoły, na za-
kupy. Jeśli ktoś nie posiada 
własnego sprzętu, można 
skorzystać z rowerów miej-
skich, które są dostępne 
prawie w każdej dzielnicy. 
Jeżeli dojazd rowerem do 
pracy zajmuje nam około 
20 minut, to w obie strony 
mamy już około 40 minut 
aktywności fizycznej. Jazda 
na rowerze zmniejsza ry-
zyko chorób układu krąże-
nia, wzmacnia mięśnie, poprawia 
funkcjonowanie układu oddecho-
wego i pomaga schudnąć. W za-
leżności od tempa jazdy, w ciągu 
godziny spalamy 300–600 kcal. 
Jeżdżąc codziennie, po miesiącu 
zgubimy 1,5–2,5 kg bez stosowa-
nia diety. 

Jeżeli planujemy zakup roweru, 
musimy przestrzegać jednej waż-
nej zasady: do jazdy w mieście 
przeznaczone są rowery miejskie, 
na trasy nie asfaltowe – rowery 
trekkingowe, a na bezdroża i wer-
tepy popularne „górale”. 

Specjaliści twierdzą, że najważ-
niejsza w rowerze jest nie ilość 
przerzutek tylko rama i koła. Te 
elementy świadczą o jego spraw-
ności, a im rower cięższy, tym 
trudniej się nim jeździ. Ważnym 
elementem, często lekceważonym 
przez posiadaczy pojazdu, jest sio-
dełko, które na dłuższe dystanse 
powinno być twarde i stosunkowo 
nieduże. 

Dla rozpoczynających jazdę rowe-
rzystów wskazane są krótkie, nie-
zbyt męczące dystanse, które wraz 
z intensywnością jazdy powinny 

się wydłużać. Ważne jest 
nie to, ile kilometrów od 
czasu do czasu przejedzie-
my, lecz systematyczność 
i codzienna jazda. 
Na początek wskazane 
są krótkie wycieczki dwa, 
trzy razy w tygodniu i do-
piero wtedy, kiedy nasze 
mięśnie przyzwyczają się 
do takiego wysiłku, mo-
żemy zwiększać dystans. 

Jazda na rowerze to ulu-
biony rodzaj aktywności 

fizycznej milionów ludzi na ca-
łym świecie – dzieci, młodzieży, 
dorosłych, jak i osób starszych. 
To nie tylko dyscyplina sporto-
wa, ale także doskonały sposób 
na spędzanie wolnego czasu, 
zgrabną sylwetkę, szczupłe uda i 
jędrne pośladki. Jednogodzinna 
wycieczka rowerowa, czyli ok. 
20 kilometrów, oznacza spalenie 
około 500 kcal, co stanowi prawie 
jedną trzecią wszystkich kalorii, 
które wchłaniamy w ciągu jedne-
go dnia. Jazda na rowerze to także 
silniejsze serce, lepsze krążenie i 
zdrowsze płuca. 
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Rolki 
Jazda na rolkach to doskonała for-
ma aktywności fizycznej i dobry 
sposób na zrzucenie zbędnych 
kilogramów. Jeżdżąc na rolkach 
zwiększamy koordynację wzroko-
wo-ruchową, wzmacniamy mię-
śnie nóg i pośladków oraz przy-
śpieszamy tempo spalania tkanki 
tłuszczowej. Ten rodzaj ruchu do-
skonale wpływa na redukcję stre-
su, dlatego osoby narażone na 
silnie stresujące sytuacje powinny 
wziąć pod uwagę ten rodzaj fizycz-
nego wysiłku. 

Ważne 
Podczas aktywności fizycznej mo-
gą nam się zdarzyć kontuzje i prze-
silenia. Najbardziej na wszelkiego 
rodzaju urazy narażone są osoby, 
które z dnia na dzień narzucają 
sobie ostry trening, a organizm, 
poddany zbyt dużym obciążeniom, 
zaczyna się buntować. 

Wszystkie formy ruchu powinny 
być zaplanowane i wykonywane 
systematycznie. Nie można nagle 
zmusić organizmu do katorżniczej 
pracy i pokonywania długich dy-
stansów biegiem czy na rowerze. 
Szarżowanie i przesilenie może 
przynieść nam więcej szkody niż 
pożytku. 

Coraz dłuższe i cieplejsze dni 
sprzyjają aktywności na świeżym 
powietrzu, dlatego nie ma co się 
ociągać. Pamiętajmy, że jeżeli 
ruch ma być przyjemny a przede 
wszystkim zdrowy, powinien być 
dawkowany rozsądnie, z umiarem 
i systematycznie. 
Nigdy nie jest za późno na rozpo-
częcie dbania o dobrą kondycję, 
a każda forma aktywności fizycz-
nej przyniesie nam wiele pożytku. 
Trzeba jak najwięcej się ruszać. 
Zamienić windę na schody, sa-
mochód na rower, lub po prostu 
wyjść na spacer. 

Sylwia Jaworska 
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Dorosłe dziecko alkoholika 
Choroba alkoholowa jednego członka rodziny wywiera destrukcyjny, niszczący 
wpływ na dzieci. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Wspomnienia  
dziecięcych lat, tych dorosłych już dzisiaj ludzi, po dziś dzień odciskają się na nich 
bolesnym piętnem. Rażące zaniedbania uczuciowe ze strony rodziców, nadmierna 
surowość, często występująca przemoc psychiczna i fizyczna, brak jakiegokolwiek 
wsparcia, porażający chłód emocjonalny, poczucie odrzucenia i osamotnienia są  
zmorą wielu dorosłych dzieci alkoholików. 

I paradoksem jest to, że 
wiele z tych osób znako-
micie radzi sobie w życiu. 
Mają pracę, osiągnięcia 
(są często świetnymi spe-
cjalistami w tym, czym 
się zawodowo zajmują), 
rodziny, a mimo to ich ży-
cie podszyte jest nieusta-
jącym lękiem, obawami, 
rozterkami, smutkiem, 
dojmującym odczuciem 
bycia samotnym i niezro-
zumianym nawet przez 
najbliższych. Takie osoby 
często zatracają się w pracy, prze-
jawiają trudności w nawiązywaniu 
bliskich relacji z innymi osobami, 
a bywa i tak, że chcąc uniknąć 
emocjonalnego zranienia, trzy-
mają się na uboczu lub stają się 
wręcz odludkami. 

Doświadczenia 
dorosłych dzieci 
alkoholików (DDA): 

1. Poczucie odrzucenia 
przez rodzica lub 
rodziców 
DDA (dorosłe dzieci alkoholików) 
często mówią o poczuciu odrzu-
cenia, którego doświadczyły w 
dzieciństwie. Czasem przez jed-
no, a bywa że i przez obydwoje 
rodziców, jak to się dzieje w przy-
padku skoncentrowanych na pi-
jących mężach współuzależnio-
nych matek. DDA doświadczają 
w dorosłym życiu nieustającego 
głodu miłości wynikającego z nie-
zaspokojonych w dzieciństwie ba-
zowych potrzeb emocjonalnych ta-

kich jak potrzeba bycia kochanym 
i akceptowanym czy też potrzeba 
poczucia bezpieczeństwa i oparcia 
w rodzinie. 

DDA doświadczały w dzieciństwie 
chłodu i obojętności, a jakże czę-
sto agresji, przemocy i całkowi-
tego odrzucenia. Taka wątpliwa 
„miłość” nie pozwoliła im zbudo-
wać poczucia wiary w siebie i ak-
ceptacji, zbudowała za to poczucie 
krzywdy i inności, o którym często 
osoby w moim gabinecie wspo-
minają. Doświadczenie poczucia 
odrzucenia przez rodziców jest 
ciężkim urazem, który pozostawia 
ślad na całe dorosłe życie. 

2. Ciągły strach 
wynikający z 
nieprzewidywalności 
zachowań i domowych 
wydarzeń 
Prawda jest taka, że życie w ro-
dzinie alkoholowej bardziej przy-
pomina wojnę w okopach, czy 
też stąpanie po polu minowym, 

niż sielską atmosferę. Nigdy 
nie wiadomo, kiedy będzie 
względnie cicho, a kiedy 
dziecko zaskoczy w domu „pi-
jacka akcja” i jakie zgliszcza 
po sobie zostawi. Poczucie 
zagrożenia w rodzinie, życie 
w nieustającym napięciu, 
niechęć celebrowania wszel-
kich uroczystości czy świąt 
(zwiększone ryzyko wystą-
pienia awantury) odbijają się 
na dorosłych dzisiaj ludziach 
głębokim piętnem. 

Skutkiem lat spędzonych w takiej 
rodzinie jest wyszukiwanie i wy-
łapywanie przez DDA w swoich 
dorosłych związkach najmniej-
szych sygnałów od partnera 
sugerujących osłabienie więzi. 
Niejednokrotnie prowadzi to do 
wystąpienia u nich mniej więcej 
takiej myśli: „aby nie doświadczyć 
odrzucenia, to ja tą drugą osobę 
odrzucę”. DDA często prowokują 
konfliktowe sytuacje tylko po to, 
aby przekonać się „jak bardzo są 
kochane”. 

3. Poczucie niskiej 
wartości 
Efektem odrzucenia przez ro-
dziców jest zaniżone poczucie 
własnej wartości. DDA wzrasta 
w rodzinie w poczuciu winy i 
upokorzenia. Często osoba taka 
myśli, że skoro nie akceptują jej 
rodzice, to jak ona sama ma siebie 
kochać i akceptować. DDA, które 
są często świetnymi i sumiennymi 
pracownikami, wcale tak siebie 
nie widzą. Mało tego. Wiele z tych 
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osób podejmuje pracę zawodową 
o wiele poniżej ich możliwości i 
wykształcenia, wiele pracuje za 
niższe stawki, a zdarza się i tak, 
że pomimo kwalifikacji w którymś 
momencie, chcąc uniknąć stresu, 
osoby te całkowicie wycofują się z 
życia zawodowego. 

DDA przejawiają trudności w za-
ufaniu, przez co trudno jest im 
nawiązywać bliskie i głębokie re-
lacje. Takie osoby często obawiają 
się innych i wolą żyć na uboczu. 

4. Poczucie 
osamotnienia 
Wynikiem doznanych w dzie-
ciństwie krzywd i nadużyć jest 
doświadczane przez DDA na 
przestrzeni całego życia głębokie 
poczucie osamotnienia. I ono nie 
ulega zniwelowaniu mimo czę-
stego posiadania przez te osoby 
rodziny, satysfakcjonującej pracy 
czy też grona znajomych. 

DDA nauczone w dzieciństwie, że 
okazywanie uczuć grozi odrzuce-
niem, a czasem agresją, wypraco-
wały mechanizm obronny zwany 
zamrożeniem uczuć, który przeja-
wia się w unikaniu emocji, sztyw-
ności i zamknięciu się w sobie. O 
takich ludziach mówimy często, że 
nic ich nie rusza i pozostają twar-
dzi jak skała. 

Osoby DDA nauczyły się wypie-
rać własne potrzeby i zaprzeczać 
im twierdząc, że „nikogo do życia 
nie potrzebują”. Część dorosłych 
dzieci alkoholików z tego wła-
śnie powodu nie zakłada rodzin 
i prowadzi samodzielne życie. 
Samodzielne, samowystarczalne, 
ale często też i samotne. 

 5. Potrzeba 
kontrolowania siebie i 
innych 
Lata funkcjonowania w zagraża-
jącym i nieprzewidywalnym śro-
dowisku rodzinnym, gdzie nic nie 

było pewne, a mimo to dziecko 
musiało jakimś cudem przetrwać, 
sprawiły, że w dorosłym życiu 
DDA przejawiają silną potrzebę 
kontrolowania otoczenia. Kiedy w 
końcu można nadać życiu pewne 
reguły i zasady, okazuje się, że dla 
DDA kontrola siebie oraz bliskich 
stają się niezwykle istotne. Dają 
namiastkę poczucia bezpieczeń-
stwa i sprawstwa. 

DDA czują się za wszystko i wszyst-
kich niezwykle odpowiedzialni, 
często przejawiają zachowania 
kontrolujące i manipulacyjne w 
stosunku do swoich najbliższych. 
Lata życia z poczuciem, że nicze-
go nie można było przewidzieć i 
zaplanować, sprawiły, że DDA ma 
dokładnie i precyzyjnie zaplano-
wane życie na długo do przodu. 
Jak się jednak okazuje, nie spra-
wia to wcale, że te osoby są spo-
kojniejsze czy bardziej szczęśliwe, 
teraz bowiem to nie ich rodzice a 
one same zmuszają siebie do cią-
głego spełniania kolejnych zadań. 
Napięcie, które temu towarzyszy, 
niszczy radość i korzyści emocjo-
nalne z tego, co się osiągnęło. 

6. Lęk przed zmianami 
Dla DDA niemal każda zmiana 
jest zagrażająca. Woli on trwać w 
toksycznym związku czy nieodpo-
wiedniej pracy, niż zdecydować 
się na podjęcie działania popra-
wiającego jego sytuację. A że jest 
wytrenowany w wytrzymywaniu 
życiowych nie-
dogodności, to 
często robi na-
prawdę wiele, 
aby utrzymać 
status quo. 

DDA przerażają 
wszelkie zmia-
ny. Przerażają 
dlatego, iż ko-
jarzą mu się 
z niebezpie-
c z e ń s t w e m . 

Indolencja, brak podjęcia działa-
nia sprawia, że bardzo trudno ta-
kiej osobie wyjść z błędnego koła, 
które skutkuje niemożliwością 
osiągnięcia życiowego zadowole-
nia. 

7. Intensywnie 
przeplatające się 
uczucia od miłości do 
gniewu 
Dzieci w rodzinach dysfunkcyj-
nych bardzo często nie mają pra-
wa okazywać lęku ani złości. Przez 
lata uczą się w związku z tym tłu-
mić te wszystkie uczucia w sobie. 
Nagromadzona złość daje o sobie 
znać, pojawiając się w życiu DDA 
ze zdwojoną siłą. Występuje pod 
postacią niekontrolowanych wy-
buchów złości czy napadów szału. 
Najczęściej w stosunku do swoich 
najbliższych ale nie tylko. Takie 
osoby często krzyczą na swoich 
domowników, wyzywają ich, biją. 
Tłumione uczucia złości i niena-
wiści, choć nie zawsze są okazy-
wane, prowadzą DDA do poczucia 
winy i w konsekwencji do myśli i 
zachowań autoagresywnych. 

Doświadczenia dorosłych dzieci 
alkoholików przedstawiłam jedy-
nie w okrojonym zarysie, opiera-
jąc się głównie na mojej pracy w 
gabinecie psychologicznym. Ich 
spektrum jest jednak znacznie 
szersze. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog 
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 Słowo o byle czym 
Absurd ma to do siebie, że jest absurdalny jak mielenie wody, które niczego nie 
wnosi do naszej rzeczywistości, ani niczego w niej nie zmienia. 

Jasny gwint! – Jednak zmienia. 
Bo… a no bo… jeśli założyć, że w 
mielenie wkłada się energię, to 
ona nie zginie, tylko zmieni swo-
ją formę, spowoduje szybsze drga-
nie cząsteczek wody, co objawi się 
podniesieniem temperatury. Czy 
temperatura zmieni się w wodzie 
czy u obserwatora, to zależy: 

 1. Jeśli obserwator będzie przy 
zdrowych zmysłach, to tempera-
tura mu skoczy z powodu absur-
dalności właśnie. 
 2. Jeśli jednak on patrzy przez 
szkiełko i oko a mędrcem nie 
jest, to temperatury może nie za-
uważyć i wtedy powie, że skoro on 
tej temperatury nie widzi, to zna-
czy, że jej nie ma. Wtedy stopień 
absurdu skacze wykładniczo, a 
obserwator słyszy głosy i zostaje 
wywieziony w celu… 

Niemniej jednak w mielenie moż-
na zainwestować wiele uwagi, 
czasu, może nawet wiedzy (bo coś 
mielić trzeba), tudzież trzeba 
mieć deczko umiejętności w 
zakresie obsługi urządzenia 
mielącego, tutaj – mózgu. 

Tak absurdalnie działo się 
w pewnym okresie po na-
rodzeniu. Potem, jak mu 
powiedzieli, że nieja-
ki Darwin wymyślił 
ewolucję, to mózg 
sam sobie pomógł 
ewoluować i od jakie-
goś czasu obsługuje 
się sam, dlatego 
wystarczy tylko 
umiejętność 
spania po 
to, żeby się 
obudzić, a 
proces mie-

lenia zaczyna się odbywać samo-
istnie i samo się kręci. Jak śni, 
też go męczy, dlatego przyjeżdża 
taki jeden na dzidzie… pardon, na 
koniu, i robi za Don Kichota, bo 
przecież po coś to się kręci. 

Więcej informacji na temat samo-
dzielnego funkcjonowania mózgu 
co wnikliwszy Czytelnik znajdzie 
w ostatnim „Słowie o…”, w którym 
była mowa m.in. o babie i małpach 
w zielonym gaju. 

Ażeby jednak zacząć od początku, 
weźmy na dzidę tych, którym się 
wydaje, że wiedzą, choć tak na-
prawdę nie wiedzą, bo nie potra-
fi ą tego nazwać lub zdefi niować, 
tylko robią miny, jak ci, którzy nie 
wiedzą a mówią, bo są tacy, którzy 
wiedzą, ale nie mówią. 

Np. pojęcie „człowiek o nieposzla-
kowanej opinii”. Kiedyś, to ozna-
czało kogoś, kto nie zhańbił się 

niegodziwością, dlatego nikt nie 
mógł mu zarzucić, że jest 

niegodziwy. Obecnie 
można trafić na kto-
sia (bardzo rzadkie 
zjawisko), kto nie dał 

się złapać, więc nie 
trafi ł go jasny 

szlag 
z 

powodu złapania. – Stąd niepo-
szlag… pardon, nieposzlakowana 
opinia. 

Ale o co chodzi? 
Ano… chodzi o absurd, a dokład-
niej o jego ukryte życie i sposoby 
rozmnażania. 
Niestety, absurd nie ma ukryte-
go życia, bo jest trudny do zasło-
nienia, gdyż taką zasłonę trudno 
byłoby wykrochmalić, a jeszcze 
trudniej wymaglować, choć w 
maglu to kiedyś wiele można by-
ło się dowiedzieć. Dlatego absurd
rozmnaża się przez pączkowanie, 
więc jego poczęcie nie jest aktem 
wstydliwym. Akt pierwszy roz-
mnażania absurdu dzieje się więc 
na oczach rozentuzjazmowanego 
tłumu, zachwyconego nieskazitel-
nością intencji, po czym sponta-
nicznie rodzą się nowe absurdy. 

Takich aktów rozmnażania moż-
na przytoczyć kilka z wdziękiem 
i lekkością wciągania pod górę 
betonowego walca. Jednym z nich 
jest zmiana znaczenia lub treści 
danego pojęcia spowodowana 
re- lub de-waluacją pod wpływem 
naszego radosnego rozwoju na 
przestrzeni ostatnich stuleci, 
dziesięcioleci, -leci, jak leci… no. 
Bo kiedyś to komunikacja leżała, 
a gołębie były zjadane przez ga-
wiedź głodną wiedzy. 

Powodem re- lub de-waluacji może 
być też np. stopień podkasania… 
– bo kiedyś to widok obnażonej 
kostki wystającej spod krynoliny 
przyprawiał rycerza o rumieniec, 
co na siłę można wciągnąć na 
listę wrażeń estetycznych. (?) – 
Już wyjaśniam. Jeśli np. chodzi 
o współczesną osobę śpiewa-
jącą, to jeszcze niedawno, aby 

na zainwestować wiele uwagi, 
czasu, może nawet wiedzy (bo coś 
mielić trzeba), tudzież trzeba 
mieć deczko umiejętności w 
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– bo kiedyś to widok obnażonej 
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zasłużyć na status gwiazdy, musia-
ła ona – posługując się tylko wła-
snym głosem – spowodować całe 
spektrum doznań estetycznych u 
osób słuchających, co znajdowa-
ło potwierdzenie w wieloletniej i 
niezmiennej sympatii społeczeń-
stwa. Obecnie takie osobowości 
też się zdarzają, niemniej jednak 
pojawiają się też i takie, które cało-
kształtem swojej obecności na sce-
nie zdają się mówić: „zobacz, jak 
śpiewam”. W żywe oczęta próbują 
odwrócić naszą uwagę od wrażeń 
słuchowych, na rzecz wrażeń wzro-
kowych, co dość łatwo uzyskuje 
się przez podkasanie połączone z 
konwulsyjnymi ruchami hmm… 
bioder, co drogą na skróty wiedzie 
do statusu – artysta, co jeszcze 
krótszą drogą wiedzie do sformu-
łowania „ja, artystka”, „ja, artysta” 
(z podkasaniem w tle), co z kolei 
w pierwszej osobie nie 
brzmi – i już. Jeśli nato-
miast powie się o kimś 
„artysta”, znaczenie te-
go słowa rośnie wprost 
proporcjonalnie do 
kompetencji osoby wy-
powiadającej to słowo. 

Tak więc odfajkowa-
liśmy absurd kryjący 
się w słowie artysta, 
zwłaszcza że – jak Ktoś 
kiedyś powiedział – ar-
tystą się nie jest, arty-
stą się bywa. 

Jeśli chodzi o „masło 
jest maślane” lub „ktoś 
się cofa do tyłu”, są to 
tylko poczciwe pleona-
zmy, które nie zawiera-
ją sprzeczności, wprost 
przeciwnie – podnoszą do kwadra-
tu sens treści, lub treść sensu – do 
wyboru. Z wyjątkami. 

Jako że czas leci, więc na prze-
strzeni ostatnich dziesięcioleci, 
masło nie zawsze jest maślane, 
gdyż bywa w dużej części marga-

ryniane, stąd wniosek, że absurd 
zatacza coraz szersze kręgi i do-
tyka nawet poczciwe pleonazmy, 
które aczkolwiek opornie, też pod-
dają się absurdalizacji. Podobnie 
może być z cofaniem się do tyłu, 
można bowiem jednak cofać się 
do przodu, biorąc pod uwagę gołą 
względność – bez teorii: 

Idzie taki jeden tyłem w kierunku 
przeciwnym do efektów swoich 
czynów i wydaje mu się, że unik-
nie. Tymczasem tam na niego cze-
kają i CAP! Łapią go mówiąc – ma-
my cię! Trzeba było iść przodem 
w przeciwnym kierunku, to wte-
dy doszedłbyś tam, gdzie nikt na 
ciebie nie czekał, bo skąd miałby 
wiedzieć, że wykręcisz taki numer. 
Wtedy nie zostałbyś złapany, bo ni-
komu do głowy by nie przyszło, że 
można cofać się do tyłu. 

To tak, jak z takim jednym, co po-
wiedział, że tego nie można zrobić. 
Potem przyszedł taki drugi jeden, 
który nie wiedział, że nie można 
tego zrobić i właśnie on to zrobił. 

Dlatego należy być ostrożnym z 
przybijaniem plakietki ABSURD, 

bo w szaleństwie może być meto-
da, która może doprowadzić do re- 
lub dewaluacji samego pojęcia ab-

surd. Wtedy absurd sam 
stanie się absurdalny, do 
którego to wniosku do-
szliśmy już w pierwszym 
zdaniu, co ten wniosek 
czyni klamrą otwierają-
co-zamykającą powyższą 
absurdalną treść. Na 
wszelki wypadek zachę-
cam, aby „cofnąć się do 
tyłu”, albo jak kto woli 
– do przodu i przekonać 
się, że lanie wody to zupeł-
nie coś innego, niż miele-
nie wody, bo: 

Absurd (łac. absurdus – 
niewłaściwy, niestosow-
ny, absurdalny) – sytu-
acja, sformułowanie lub 
myśl będące wewnętrznie 
sprzeczne lub pozbawio-
ne sensu. 

Z mniej szykownych tłumaczeń 
można przytoczyć np.: bzdura, 
pierdu-pierdu, mazanie po ścia-
nie, lub z bardziej szykownych: 
bezsens, niedorzeczność. 

Michał Nowacki 
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Terminy rozliczeń za rok 2018: 
� Przez Internet: dla osób posiadających dowód belgijski: od maja do 13 lipca 2019 

� Na formularzach papierowych: po otrzymaniu formularza do 28 czerwca 2019 
� Przez księgowego, który posiada odpowiednie upoważnienie: do końca października 

� Dla nie-rezydentów podatkowych po otrzymaniu formularza: do połowy listopada 

Co należy zabrać ze sobą na umówione spotkanie w sprawie rozliczenia podatkowego? 
Dla posiadających „id kaart” – trzeba ją mieć przy sobie razem z pinem do karty. 

1. Dochody osiągnięte tylko na terenie Belgii bez odliczania żadnych ulg: wystarczy tylko mieć ze sobą „id kaart” i pin do karty, ponieważ 
dochody osiągnięte na terenie Belgii znajdują się już na stronie urzędu skarbowego. 

2. Dochody osiągnięte poza Belgią, np. z pracy, z działalności gospodarczej lub emerytury; zaświadczenie z urzędu skarbowego z Polski o 
dochodach na druku europejskim „Zaświadczenie kraje UE / EOG”, lub zaświadczenie o dochodach i tłumaczenie na język niderlandzki. 
Z Holandii „jaaropgaaf”. 

3. Jeśli ktoś ma do odliczenia ulgi podatkowe, takie jak: 
� dodatkowe ubezpieczenie emerytalne „pensioensparen” – atest z banku 
� ubezpieczenie na życie „levensverzekering” – atest z banku lub ubezpieczalni 
� dzieci do 12 roku życia, pozostające poza godzinami szkolnymi pod opieką szkoły lub świetlicy – atest ze szkoły, żłobka lub ośrodka 

wakacyjnego 
�  alimenty – przelewy bankowe (za pierwszym razem zalecane jest dołączenie potwierdzenia stopnia pokrewieństwa lub wyrok sądowy, 

zaświadczenie o zameldowaniu jeśli alimenty są wysyłane za granicę, zaświadczenie ze szkoły jeśli dziecko ma więcej niż 18 lat) 
� darowizny na instytucje charytatywne – atest z organizacji 
� kredyt na dom lub mieszkanie – atest z banku 
� zakup czeków usługowych ‘dienstencheques’ – atest z sodexo 
Osoby posiadające „id kaart” i pin, nie muszą przynosić atestów z kredytu i sodexo, ponieważ są one dostępne online.
 Inne atesty czy zaświadczenia mogą być dostępne online, ale nie zawsze są, lepiej więc mieć je przy sobie. 

Osoby, które nie posiadają dowodu belgijskiego „id kaart”, które były zameldowane w gminie w roku 2018, muszą poczekać na formu-
larz papierowy. Urząd skarbowy będzie je wysyłał w drugiej połowie maja 2019.  Jeśli ktoś do końca maja nie otrzyma formularza podat-
kowego, powinien z początkiem czerwca, udać się do swojego urzędu skarbowego i o niego poprosić. 

W takim przypadku, żeby uzupełnić deklarację, potrzebne są wszystkie dochody osiągnięte w roku 2018 w formie papierowej (fi che z pracy, 
wakacyjne, chorobowe, ekonomiczne ze związków zawodowych, bezrobocie) i wszystkie odliczenia jak opisane powyżej, też w wersji papie-
rowej. 

4. Osoby nieposiadające meldunku w Belgii, które osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu w tym kraju, albo osoby, które są 
zameldowane w Belgii, ale chcą mieć w swojej deklaracji ulgę na żonę i dzieci mieszkające w Polsce, posiadają status nie-rezydenta 
podatkowego Belgii. 

Za pierwszym razem trzeba się zarejestrować w urzędzie skarbowym dla nie-rezydentów w Brukseli i od tej pory, co roku, urząd skarbowy 
będzie wysyłał deklaracje na podany adres. 
Deklaracje dla nie-rezydentów urząd skarbowy wysyła we wrześniu, w październiku lub w listopadzie. Termin odesłania uzupełnionego 
formularza to najczęściej połowa listopada. 
Po otrzymaniu formularza podatkowego trzeba go uzupełnić i odesłać dołączając do niego: 
1. Dochody z Belgii – wszystkie zestawy roczne „fi scale fi ches” 
2. Dochody z Polski lub ich brak – „Zaświadczenie kraje UE / EOG” z urzędu skarbowego w Polsce (na zaświadczeniu powinien widnieć 

podział na dochody osiągnięte w Polsce i w Belgii) 
3. Akt ślubu – druk europejski 
4. Aktu urodzenia dzieci – druk europejski 
5. Potwierdzenie wspólnego meldunku (gmina) – plus tłumaczenie 
6. Zaświadczenie o dochodach żony lub ich brak – druk europejski „Zaświadczenie kraje UE / EOG” 
7. Dla pełnoletnich dzieci dobrze jest dołączyć zaświadczenie o dochodach lub ich brak – druk europejski „Zaświadczenie kraje UE / EOG” 

i zaświadczenia ze szkoły, że się jeszcze uczą. 

Więcej informacji na temat ceny, godzin i dni przyjęć można znaleźć na stronie www.bs-boekhouding.be 

Prins Boudewijnlaan 321, 2610 Wilrijk 
TEL 0496/08.49.33 

info@bs-boekhouding.be 
www.bs-boekhouding.be

Rozliczenia podatkowe 
za rok 2018 

Serdecznie zapraszam, 
Barbara Salwin 
Nr licencji BIBF 30179023
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 Inne atesty czy zaświadczenia mogą być dostępne online, ale nie zawsze są, lepiej więc mieć je przy sobie. 

Osoby, które nie posiadają dowodu belgijskiego „id kaart”, które były zameldowane w gminie w roku 2018, muszą poczekać na formu-
larz papierowy. Urząd skarbowy będzie je wysyłał w drugiej połowie maja 2019.  Jeśli ktoś do końca maja nie otrzyma formularza podat-
kowego, powinien z początkiem czerwca, udać się do swojego urzędu skarbowego i o niego poprosić. 

W takim przypadku, żeby uzupełnić deklarację, potrzebne są wszystkie dochody osiągnięte w roku 2018 w formie papierowej (fi che z pracy, 
wakacyjne, chorobowe, ekonomiczne ze związków zawodowych, bezrobocie) i wszystkie odliczenia jak opisane powyżej, też w wersji papie-
rowej. 

4. Osoby nieposiadające meldunku w Belgii, które osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu w tym kraju, albo osoby, które są 
zameldowane w Belgii, ale chcą mieć w swojej deklaracji ulgę na żonę i dzieci mieszkające w Polsce, posiadają status nie-rezydenta 
podatkowego Belgii. 

Za pierwszym razem trzeba się zarejestrować w urzędzie skarbowym dla nie-rezydentów w Brukseli i od tej pory, co roku, urząd skarbowy 
będzie wysyłał deklaracje na podany adres. 
Deklaracje dla nie-rezydentów urząd skarbowy wysyła we wrześniu, w październiku lub w listopadzie. Termin odesłania uzupełnionego 
formularza to najczęściej połowa listopada. 
Po otrzymaniu formularza podatkowego trzeba go uzupełnić i odesłać dołączając do niego: 
1. Dochody z Belgii – wszystkie zestawy roczne „fi scale fi ches” 
2. Dochody z Polski lub ich brak – „Zaświadczenie kraje UE / EOG” z urzędu skarbowego w Polsce (na zaświadczeniu powinien widnieć 

podział na dochody osiągnięte w Polsce i w Belgii) 
3. Akt ślubu – druk europejski 
4. Aktu urodzenia dzieci – druk europejski 
5. Potwierdzenie wspólnego meldunku (gmina) – plus tłumaczenie 
6. Zaświadczenie o dochodach żony lub ich brak – druk europejski „Zaświadczenie kraje UE / EOG” 
7. Dla pełnoletnich dzieci dobrze jest dołączyć zaświadczenie o dochodach lub ich brak – druk europejski „Zaświadczenie kraje UE / EOG” 

i zaświadczenia ze szkoły, że się jeszcze uczą. 

Więcej informacji na temat ceny, godzin i dni przyjęć można znaleźć na stronie www.bs-boekhouding.be 
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