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 Głosowanie za granicą w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie 
zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej głosowanie 
odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli zostało utworzonych 
siedem obwodów głosowania:
• Obwód głosowania nr 20, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Brukseli, Avenue des 

Gaulois 29, 1040 Bruksela;
• Obwód głosowania nr 21, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP w 

Brukseli, Rue des Francs 28, 1040 Bruksela (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
• Obwód głosowania nr 22, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, 

Avenue de Cortenbergh 16, 1000 Bruksela;
• Obwód głosowania nr 23, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polska Wspólnota Katolicka, Rue 

Jourdan 80, 1060 Bruksela;
• Obwód głosowania nr 24, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. 

Maczka, Sint-Jan Berchmanscollege, Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia;
• Obwód głosowania nr 25, siedziba obwodowej komisji wyborczej: OBSG – Club Van Eyck, Kortrijksesteenweg 

500, 9000 Gandawa (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
• Obwód głosowania nr 26, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sala Parafialna PAVO, Jules 

Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee.

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach 
zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. 
Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Warunkiem zapisania na listę wyborców 
jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez:
• elektroniczny system  rejestracji wyborców e-WYBORY: 

https://ewybory.msz.gov.pl
• bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli :

- telefonicznie: +32 (0) 2 73 90 164  (poniedziałki, wtorki, czwartki 
i piątki w godzinach 9:00-14:00; środy – 13:00-18:00)

- e-mailowo: bruksela.amb.wybory@msz.gov.pl
- pisemnie na adres: Wydział Konsularny Ambasady 

Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli Rue des Francs 28, 
1040 Bruksela

- ustnie: w siedzibie Konsulatu:  adres jw.
- faksem: +32 (0)2 73 64 459 / +32 (0)2 73 60 464

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie). 

zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. 
Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Warunkiem zapisania na listę wyborców 
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Ulga abolicyjna. Informacje dla 
osób rozliczających się w Polsce  
z belgijskich dochodów
Osoby mające obowiązek rozliczania w Polsce dochodów uzyskanych w Belgii mogą 
korzystać z ulgi abolicyjnej. Jest to narzędzie, które umożliwia obniżenie kwoty po-
datku dochodowego jaką podatnik musiałby zapłacić w Polsce w przypadku, gdy pol-
ski fiskus stwierdziłby, iż w Belgii od belgijskich dochodów zapłacono niższy podatek 
niż ten obliczony według polskich przepisów podatkowych. W niektórych przypad-
kach ulga abolicyjna może wyzerować zobowiązanie podatkowe powstałe w Polsce.

Kto ma obowiązek 
składania deklaracji 
podatkowych  
w Polsce
Osoby osiągające dochody ze 
stosunku pracy, lub z tytułu 
działalności gospodarczej na 
terenie Belgii, a mające cen-
trum interesów życiowych w 
Polsce (współmałżonek i dzieci 
przebywają w Polsce) czyli pol-
scy rezydenci podatkowi ma-
ją nieograniczony obowiązek 
podatkowy w Polsce. Oznacza 
to, że Ci podatnicy w polskich 
zeznaniach podatkowych muszą 
wykazywać wszystkie dochody, 
niezależnie od kraju, w którym 
zostały one osiągnięte. W Belgii 
zaś osoby te mają ograniczony 
obowiązek podatkowy ponieważ 
są nierezydentami  podatkowymi 
w Belgii.

Metody obliczenia 
podatku dochodowego 
w Polsce
Zgodnie z umową o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania między 
Polską a Belgią, dochody osiągnię-
te w Belgii nie podlegają opodat-
kowaniu w Polsce, ale mają wpływ 
na wysokość progu podatkowego 
w jakim znajdzie się podatnik. 
Jest to metoda odliczenia propor-
cjonalnego. Taki sposób rozlicze-
nia podatku jest mało korzystny 
dla podatnika. Bywa, że mimo fak-

tu, iż podatnik zapłacił już podatek 
w Belgii, w Polsce będzie musiał 
„dopłacić” podatek, ze względu na 
wyższy próg podatkowy w którym 
się znalazł. 
Również osoby, które otrzymują 
zwrot podatku w Belgii, mają obo-
wiązek doliczenia kwoty zwrotu 
do Podatku w Polsce. Metoda ta 
może być stosowania w rozlicze-
niach podatkowych za rok 2018 
oraz za lata wcześniejsze. Podobne 
umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawarto m.in. z 
Holandią, Danią, Rosją  Finlandią.
Z innymi krajami europejskimi 
podpisano umowy, według któ-
rych podatek w Polsce jest rozli-
czany tzw. metodą wyłączenia z 
progresją. Ta metoda jest o wiele 
korzystniejsza dla podatników. 
Według niej mogą się rozliczać 
m.in. osoby, które uzyskują docho-
dy w Niemczech a w Polsce ma-

ją nieograniczony 
obowiązek podat-
kowy (rezydencja 
podatkowa).

Ulga 
abolicyjna
Ulgę abolicyjną 
wprowadzono w ce-
lu zrównania obcią-
żeń podatkowych 
ponoszonych przez 
osoby rozliczające 
swoje zagraniczne 

dochody w Polsce metodą odli-
czenia proporcjonalnego i meto-
dą wyłączenia z progresją. Dzięki 
uldze abolicyjnej podatnicy rozli-
czający się w Polsce metodą od-
liczenia proporcjonalnego mogą 
znacznie zmiejszyć swoje zobowią-
zania podatkowe. 

Żródło: 
- ustawa o podatku dochodowym 

od osób fizycznych z dn. 26 lipca 
1991

- umowa o unikaniu podwój-
nego opodatkowania między 
Rzeczpospolitą Polską a Kró-
lestwem Belgii z dn. 20 sierpnia 
2001

Opracowanie własne
Publikacja ma charakter  

informacyjny i nie jest  
wykładnią prawa.

Aldona Kuczyńska-Naksręt
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Rozliczenia podatkowe  
dla nierezydentów
Nierezydenci podatkowi w Belgii to osoby, które swoje centrum interesów życiowych 
lub gospodarczych mają poza Belgią. Wewnątrz Unii Europejskiej status nierezyden-
ta nie ma związku z obywatelstwem podatnika. W ustalaniu statusu fiskalnego istot-
ny może być wpis podatnika do krajowego rejestru mieszkańców/obcokrajowców, 
czyli zameldowanie. 

Osoby, które przebywają w Belgii 
ze względów zarobkowych, mają 
obowiązek zgłoszenia swojego po-
bytu w urzędzie gminy, na terenie 
której mieszkają. W zależności 
od okresu, na jaki dana osoba 
jest zatrudniona w Belgii, lub na 
jaki okres została oddelegowana 
do Belgii z innego kraju, gmina 
wyda odpowiednie dokumenty 
pobytowe. 

W przypadku osób zatrudnionych 
lub oddelegowanych do Belgii na 
okres do 3 miesięcy, zostanie wy-
dane zaświadczenie o zgłoszeniu 
pobytu. Osoby, które ze wzglę-
dów zarobkowych przebywają w 
Belgii dłużej niż 3 miesiące, otrzy-
mają kartę pobytu na okres 5 lat. 
Otrzymanie karty pobytu wiąże się 
z wpisem do krajowego rejestru 
obcokrajowców/mieszkańców i 
nadaniem belgijskiego numeru 
identyfikacyjnego (rijksregister-
nummer/numéro national), który 
jest odpowiednikiem polskiego 
numeru PESEL. Osoby, które 
posiadają belgijski numer iden-
tyfikacyjny automatycznie trakto-
wane są jako belgijscy rezydenci 
podatkowi, a co za tym idzie, au-
tomatycznie podlegają pod urząd 
skarbowy dla rezydentów

Nierezydenci podatkowi
W ustalaniu statusu fiskalnego po-
datnika oprócz wpisu do krajowe-
go rejestru mieszkańców istotną 
rolę odgrywają też inne kryteria, 
takie jak miejsce - ośrodek intere-
sów życiowych lub gospodarczych. 

Zgodnie z umową o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania podpi-
saną między Belgią i Polską miej-
sce zamieszkania podatnika jest 
tam, gdzie mieszka jego rodzina 
(współmałżonek i dzieci). Jeśli 
podatnik przebywa w Belgii ze 
względów zarobkowych dłużej niż 
3 miesiące i został wpisany do kra-
jowego rejestru mieszkańców, ale 
jego rodzina przebywa w innym 
kraju (UE, np. w Polsce), wówczas 
może ubiegać się o status nierezy-
denta fiskalnego w Belgii. Celem 
ustalenia właściwego statusu fi-
skalnego jest właściwe rozliczenie 
podatkowe, np. uwzględnienie w 
zeznaniu podatkowym członków 
rodziny przebywających w innym 
kraju UE. Pracownicy sezonowi 
oraz osoby pracujące i przeby-
wające w Belgii krócej niż 183 
dni również mogą być traktowa-
ne jako nierezydenci podatkowi. 
 
Należy pamiętać, iż podatnik mu-
si mieć oficjalne zameldowanie 
pod tym samym adresem, co jego 
rodzina (w kraju, w którym prze-
bywa). Belgijski urząd skarbowy 
może wymagać udokumentowa-
nia posiadania meldunku podat-
nika wraz z rodziną. Również w 
przypadku, gdy podatnik zarzą-
dza swoim kapitałem (środkami 
finansowymi, nieruchomościami 
itp.) z innego kraju niż Belgia jego 
rezydencja podatkowa może znaj-
dować się w tym (innym) kraju.  
 
Osoby oddelegowane do pracy 
w Belgii, zarówno pracownicy 

najemni, jak i osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, mogą 
być traktowane jako nierezyden-
ci podatkowi w Belgii, nawet jeśli 
przebywają na jej terenie dłużej 
niż 183 dni. W takiej sytuacji istot-
ne jest, w którym kraju podatnik 
ma swój ośrodek interesów ży-
ciowych lub ośrodek interesów 
gospodarczych. Nierezydentami 
podatkowymi są często również 
pracownicy placówek dyploma-
tycznych (konsulatów, ambasad) 
oraz niektórych organizacji mię-
dzynarodowych.

Zeznania podatkowe 
nierezydentów
Nierezydenci podatkowi w Belgii 
składają zeznania podatkowe je-
sienią. W roku 2019 formularze 
zeznań będą wysyłane do podatni-
ków pod koniec września. Termin 
składania zeznań w formie papie-
rowej należy składać do dnia 7 li-
stopada, a w formie elektronicznej 
do 5 grudnia 2019. Nierezydenci 
podatkowi mają obowiązek skła-
dania zeznań podatkowych rów-
nież w kraju swojej rezydencji po-
datkowej, czyli tam, gdzie mieszka 
rodzina podatnika, np. w Polsce.
Osoby, które po raz pierwszy rozli-
czają się w Belgii jako nierezyden-
ci, same powinny złożyć wniosek 
do urzędu skarbowego dla niere-
zydentów o formularz zeznania 
podatkowego. Szczegółowe infor-
macje można znaleźć na stronie 
https://financien.belgium.be/nl/
particulieren/internationaal/bela-
sting_niet-inwoners
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Od 2016 w Belgii są trzy urzędy 
skarbowe dla nierezydentów. 
Każdy z urzędów obsługuje zezna-
nia podatkowe w innym języku. 
Dwa z nich, niderlandzkojęzycz-
ny i francuskojęzyczny, znajdują 
się w Brukseli. Urząd niemiec-
kojęzyczny ma swoją siedzibę w 
Sankt-Vith. Od 2016 roku każdy 
podatnik (nierezydent) sam wy-
biera, w którym z trzech urzędów 
chce złożyć zeznanie (ze względu 
na język).

Zasady opodatkowania 
nierezydentów
W przypadku nierezydentów po-
datkowych Belgia ma prawo opo-
datkować tylko te dochody, które 
zostały osiągnięte w Belgii, tzn. 
dochody z pracy zarobkowej wy-
konywanej na terenie Belgii, do-
chody pochodzące z nieruchomo-
ści położonych na terenie Belgii 
oraz inne dochody pochodzące 
ze źródeł położonych w Belgii. 
 
Podatnik ma obowiązek wyka-
zania w zeznaniu podatkowym 
dochodów uzyskanych w innych 
krajach Unii Europejskiej, np. pła-
cy uzyskanej na terenie Polski, 

dochodów osiągniętych w wyni-
ku prowadzenia działalności go-
spodarczej lub rolniczej w innym 
kraju UE (lub poza jej granicami). 
W przypadku nierezydentów ich 
dochody pochodzące z innych 
krajów wewnątrz Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej nie pod-
legają opodatkowaniu w Belgii, 
ale muszą być wykazane w celu 
ustalenia, czy podatnik ma prawo 
do ulg i korzyści podatkowych. 
 
Jeśli w danym roku podatnik osią-
gnął dochody zarówno w Belgii, jak 
i w innym kraju/krajach, sprawdza 
się, czy dochód osiągnięty w Belgii 
wyniósł min. 75% całego rocznego 
dochodu. Podatnicy, którzy osią-
gnęli 75% lub więcej dochodu w 
Belgii, mają prawo: do ulg podat-
kowych na dzieci na utrzymaniu, 
które przebywają w innym kraju, 
do tzw. ilorazu małżeńskiego, je-
śli ich współmałżonkowie prze-
bywający w innym kraju osiągnę-
li niskie dochody, do odliczeń 
podatkowych w związku z zacią-
gniętym w Belgii lub innym kra-
ju Unii Europejskiej/Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej kredy-
tem hipotecznym, wydatkami na 

żłobek, przedszkole czy świetlicę 
dzieci do 12. roku życia oraz do 
innych odliczeń wynikających z 
belgijskiej ordynacji podatkowej. 
 
Podatnik, który w danym roku po-
datkowym osiągnął w Belgii mniej 
niż 75% całkowitego dochodu, nie 
ma prawa do większości wyżej 
wymienionych ulg podatkowych. 
 
Więcej informacji na temat sta-
tusów fiskalnych oraz rozliczeń 
podatkowych można uzyskać bez-
pośrednio w urzędzie skarbowym 
właściwym dla miejsca zamiesz-
kania podatnika lub w urzędzie 
skarbowym dla nierezydentów 
podatkowych.
Publikacja ma charakter informa-
cyjny i nie jest wykładnią prawa. 

Aldona Kuczyńska-Naskręt
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Wzrasta długotrwała 
nieobecność w pracy w 
sektorze sprzątającym 
Absencja w fi rmach sprzątających 
rośnie z roku na rok. W ubiegłym 
roku wzrosła do prawie 14%. 
Niewiele jest segmentów na ryn-
ku pracy z tak wysoką i długotrwa-
łą nieobecnością pracowników, 
jak sektor czeków usługowych. 
Z raportu Securex wynika, że w 
ubiegłym roku prawie czterna-
ście ze stu fl amandzkich rodzin 
odczuło długotrwały brak osoby 
sprzątającej. 

Specjaliści od rynku pracy nie są 
tym faktem zaskoczeni. Sektory, 
zatrudniające mniej wykwali-
fikowanych pracowników, są 
bardziej niż inne wrażliwe na ab-
sencję. Zdecydowana większość 
pracowników sprzątających to 
kobiety, co w pewnym stopniu 
tłumaczy tak liczne zwolnienia. 

„Sprzątanie jest ciężką pracą 
fizyczną. A kobiety zachodzą w 
ciążę i przechodzą menopau-
zę. Często znajdują się w bardzo 
trudnej sytuacji domowej, są po 
rozwodzie i same wychowują dzie-
ci. Prowadzą dom i muszą udźwi-
gnąć domowe fi nanse” – czytamy 
w raporcie Securex. 

Dyrektor Federgon, Paul 
Verscheuren uważa, że   głów-
nym wyzwaniem dla sektora jest 
zmniejszenie wskaźnika nieobec-
ności pracowników. Klienci fi rm 
na czeki powinni zapewnić kobie-
tom dobre gatunkowo produkty 
do sprzątania, a fi rmy ela-
styczne godziny pracy. I 
szkolenia, dzięki którym 
sprzątanie stanie się bar-
dziej wydajne i mniej wyczer-
pujące fi zycznie. 

hln.be

Bardziej rygorystyczne 
zasady dla strefy niskiej 
emisji (LEZ) 
Przepisy, dotyczące strefy niskiej 
emisji w Antwerpii, zostaną za-
ostrzone z dniem 1 stycznia 2020 
r.  Niektóre pojazdy, które teraz 
mogą wjechać do strefy LEZ, nie 
będą mogły tego robić od przyszłe-
go roku. 

Od przyszłego roku samochody 
benzynowe muszą mieć co naj-
mniej normę Euro 2. Samochody 
z silnikiem Diesla – co najmniej 
Euro 5. Każdy, kto wjedzie do stre-
fy LEZ i nie będzie przestrzegać 
zasad strefy LEZ, zostanie ukara-
ny grzywną. 

gva.be 

Podejrzani o terroryzm 
zatrzymani na 
lotniskach 
W tym roku 94 podejrzanych o 
terroryzm, którzy zarezerwowali 
lot na lub z belgijskiego lotniska, 
zostało zatrzymanych. Wśród nich 
znalazło się 40 „zagranicznych bo-
jowników”. Zostali sprawdzeni, 
przesłuchani i aresztowani. 
Od początku 2018 r. linie lotnicze 
muszą przesłać dane pasażerów z 
48-godzinnym wyprzedzeniem do 
BelPIU – zespołu, który mieści się 
w Centrum Kryzysowym i składa 
się ze specjalistów z lokalnej i fe-
deralnej policji, służby bezpieczeń-
stwa państwa, wywiadu wojskowe-
go i służb celnych. 

Dzięki pracy BelPIU w ostatnich 
miesiącach, na jednym z 
belgijskich lotnisk aresz-

towano także siedmiu ro-
dziców, którzy chcieli z dziec-

kiem wyjechać za 
granicę bez zgody 
drugiego rodzica. 

hln.be  

Belgowie z nazistowską 
emeryturą 
Po raz pierwszy niemiecki rząd 
przyznał, że jeszcze co najmniej 
17 Belgów otrzymuje od rządu nie-
mieckiego emeryturę obiecaną im 
w 1941 roku przez Adolfa Hitlera. 

Mówiło się o tym od lat, ale ofi -
cjalnego potwierdzenia nigdy nie 
było. Nowe dane, opublikowane 
przez niemieckiego sekretarza sta-
nu Kerstina Griese pokazują, że 17 
Belgów nadal otrzymuje pieniądze 
- średnio 1.562 euro miesięcznie 
(nieopodatkowane). To byli nazi-
ści, którzy podczas II wojny świa-
towej wstąpili do Waffen SS (w tej 
formacji było 38 tys. Belgów).  

Swego czasu w Belgii wybuchł 
skandal, kiedy okazało się, że 
Belgom, walczącym w szeregach 
dywizji Waffen-SS „Wallonien”, 
którzy po wojnie przebywali w 
więzieniach skazani za kolabora-
cję z Niemcami, okres pobytu w 
więzieniu zaliczono jako „lata pra-
cy”. Tymczasem Belgowie, którzy 
w czasie wojny musieli pracować 
jako przymusowi robotnicy w 
Niemczech, po wojnie otrzymy-
wali odszkodowanie o równowar-
tości 50 euro miesięcznie. 

demorgen.be 

Czeki usługowe 
najpopularniejsze 
we Flandrii 
Flamandowie wykorzystali w 
ubiegłym roku prawie 86 milio-
nów czeków w porównaniu z 47 
milionami w Walonii i Brukseli. 
Skąd taka różnica?  Po pierwsze, 
z populacji pomiędzy północą a po-
łudniem kraju. W 2017 r. Region 
Flamandzki miał 6,51 mln miesz-
kańców wobec 3,6 w Walonii i 
1,18 w Brukseli. To 58% ludności 
Belgii. 

tom dobre gatunkowo produkty 
do sprzątania, a fi rmy ela-
styczne godziny pracy. I 
szkolenia, dzięki którym 
sprzątanie stanie się bar-
dziej wydajne i mniej wyczer-

hln.be

miesiącach, na jednym z 
belgijskich lotnisk aresz-

towano także siedmiu ro-
dziców, którzy chcieli z dziec-

kiem wyjechać za 
granicę bez zgody 
drugiego rodzica. 
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Po drugie, Flamandowie pracu-
ją więcej niż reszta kraju. Mają 
więcej pieniędzy i bardziej dbają 
o zarządzanie wolnym czasem. 
Dlatego częściej zatrudniają ludzi 
do posprzątania domu czy ogro-
du. Poza tym odliczenie od podat-
ku jest wyższe we Flandrii niż w 
Brukseli i Walonii. 
W 2018 roku w Belgii wykorzy-
stano 133 miliony czeków usłu-
gowych. Łącznie nastąpił wzrost 
o 2,5% dla całego kraju. Ten 
trend jest związany przede 
wszystkim ze starzeniem się 
populacji. 

rtl.be 

Nowe zasady 
dla lokatorów 
mieszkań socjalnych 
Nowy rząd flamandzki chce 
zaostrzyć działania przeciwko 
„antyspołecznym” lokatorom 
mieszkań socjalnych. Każdy, kto 

ignoruje zasady płatności, zajmu-
je lokal socjalny mając nierucho-
mość za granicą, czy powoduje 
jakiekolwiek problemy, może na 
pewien czas utracić prawo do 
mieszkania socjalnego. 

Każdego roku około 400 (z 155 
000) najemców socjalnych jest eks-
mitowanych ze swojego lokalu. 
W co najmniej 80 proc. przypad-
ków wynika to z braku płatności. 

Ci, którzy stracą mieszkanie 
socjalne, mogą ponownie 

zarejestrować się na liście 
oczekujących. 

Przyszły rząd fl amandz-
ki – N-VA, CD&V i Open 

VLD – chce coś z tym zrobić. 
Planuje wprowadzenie czarnej 
listy dla lokatorów socjalnych. 
Osoby, które nie spłacają zaległo-
ści, mieszkaniowi „oszuści” lub ci 
zakłócający porządek, mogą utra-

cić prawo do mieszkań socjalnych 
na stałe. 

nieuwsblad.be 

Belgowie pukają do 
drzwi banków żywności 
W ciągu ostatnich sześciu mie-
sięcy belgijskie banki żywności 
pomogły prawie 170 000 Belgów. 
To wzrost o ponad 6 procent – po-
daje Belgijska Federacja Banków 
Żywności. Po pomoc zgłaszają się 
przede wszystkim osoby samotnie 
wychowujące dzieci, z których 
około 75 procent to samotne mat-
ki. 
Coraz więcej jest też młodych ludzi 
szukających pomocy. Same ban-
ki także mają problem, żywności 
jest coraz mniej. A to może ozna-
czać, że nie będą w stanie pomóc 
wszystkim, którzy jej potrzebują. 

vrt.be 

Opracowała: Karolina Morawska 

✓ �wieloletnie doświadczenie 

w zawodzie

✓ kreatywność

✓ elastyczność

Zapraszam do kontaktu
Zuzanna Szpejnowska
www.suus-in.com
+32 465 49 25 69

Oferta
◆ projekty funkcjonalne ◆ projekty instalacyjne ◆ projekty  kuchni ◆ projekty azienek

◆ ca o ciowe projekty wn trz ◆ wizualizacje 3d ◆ projekty wykonawcze
◆ doradztwo jednorazowe ◆ wspólne wizyty w sklepach ◆ nadzór
◆ oferty od dostawców ◆ pomoc w zakupie elementów wystroju

“Projekty dostosowane do Państwa gustu, potrzeb i budżetu”

wysoka jako  us ugi w dobrej cenie

o 2,5% dla całego kraju. Ten 
trend jest związany przede 
wszystkim ze starzeniem się 

rtl.be 
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zarejestrować się na liście 
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Przyszły rząd fl amandz-
ki – N-VA, CD&V i Open 
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 Kolarska Belgia
Rowery i rowerzystów można spotkać w Belgii na każdym kroku. Są nieodłącznym 
elementem krajobrazu i codziennego życia. Zaś kolarstwo jest bardzo popularną dys-
cypliną traktowaną jak sport narodowy. 

Rower w Belgii służy jako środek 
transportu do szkoły, do pracy i 
jako doskonały sposób na spędza-
nie wolnego czasu. Na rowerach 
jeżdżą uczniowie, studenci, matki 
i ojcowie wiozący swoje dzieci do 
przedszkola, listonosze i kurierzy 
z przesyłkami, eleganckie kobiety 
i przedsiębiorcy w garniturach. 
Najmłodsi obcują z rowerem sie-
dząc w fotelikach umocowanych 
na kierownicy przodem do kie-
runku jazdy. Często dzieci zajmują 
miejsca w specjalnych „taczkach” 
zamocowanych z przodu roweru.  

Jazda na rowerze jest najtańszą i 
najszybszą formą przemieszcza-
nia się na krótszych dystansach. 
Rowery stoją w Belgii wszędzie, 
przypina się je do czego się da. 
Nikogo nie dziwią dwupoziomo-
we parkingi rowerowe, ani rowery 
stojące pod drzewami. Rowerzyści 
mają w tym kraju pozycję uprzywi-
lejowaną, uważać na nich muszą 
zarówno kierowcy, jak i piesi. W 
razie zaistniałej kolizji z udziałem 
rowerzysty i kierowcy samochodu, 
winny na ogół bywa kierowca. 
Liczba wypadków z udziałem ro-
werzystów jest tu zdecydowanie 
mniejsza niż w Polsce, ale i tak 
stosunkowo duża. Ale o tym za 
chwilę. 

Belgia posiada doskonałą sieć tras 
rowerowych, które łączą jedną 
miejscowość z drugą, ciągną się 
wzdłuż rzek, kanałów i gór. To nie 
tylko kilometry dobrze utrzyma-
nych i oznakowanych dróg rowe-
rowych, ale i niezbędne elementy 
drogowej infrastruktury, co sprzy-
ja bezkolizyjnemu poruszaniu się 
rowerzystów. Dogodne warunki 

do jazdy zostały stworzone we 
wszystkich belgijskich miastach, 
szlaki rowerowe ciągną się przez 
cały kraj. 

Jeśli nie ma osobnego, wyznaczo-
nego dla rowerzystów pasa, ani 
ścieżki rowerowej, cykliści jeż-
dżą chodnikiem, na którym spo-
tykają się z pieszymi. W takich 
sytuacjach potrzebny jest zdrowy 
rozsądek zarówno jednych, jak i 
drugich użytkowników chodnika, 
na którym są dzieci, rodzice, osoby 
starsze, rowerzyści i chyba tylko 
kultura jazdy, zakorzeniona w bel-
gijskim społeczeństwie, sprawia, 
że to wszystko jakoś współdziała. 
Nie ma wyzwisk, bójek, popycha-
nia, wystarczy rowerowy dzwonek 
i pieszy się usuwa, aby zrobić miej-
sce dla roweru. Rowerzysta na 
jezdni przeszkadza kierowcom, na 
chodniku pieszym, ale Belgowie 
nauczyli się dawać sobie z tym ra-
dę. Nie brakuje oczywiście rowero-
wych „wariatów”, śmigających po 
chodniku z niedozwoloną prędko-
ścią, ale tak jest na całym świecie. 

Wróćmy na chwilę do bezpieczeń-
stwa rowerzystów. Liczba śmier-
telnych wypadków z ich udziałem 
wzrasta. Często z winy cyklistów 
którzy, jak twierdzą kierowcy, 
ignorują zasady ruchu drogowe-
go i zachowują się jak przysłowio-
we „święte krowy”. Generalnie 
w Belgii (zwłaszcza we Flandrii 
gdzie wypadków z udziałem ro-
werzystów jest najwięcej), pracu-
je się nad wdrożeniem dodatko-
wych działań na rzecz poprawy 
ruchu drogowego i bezpieczeń-
stwa rowerzystów oraz pieszych. 
Wprowadzone zostały ogranicze-

nia prędkości w pobliżu szkół, ca-
ły czas trwają prace nad poprawą 
infrastruktury. 

Sport narodowy 
Belgia to najsłynniejsze rowerowe 
wyścigi tzw. klasyki, to najwięcej 
mistrzów świata i ogromna mi-
łość mieszkańców tego kraju do 
rowerowych wyścigów. Kolarstwo 
w Belgii wywodzi się z małych, 
lokalnych społeczności i jest ści-
śle związane z tradycją, historią i 
kulturą tego kraju. Ludzie jeździli 
rowerem do fabryki, do kopalni, 
rower był nieodłączną częścią ich 
życia. 

W niedziele, przy okazji lokalnych 
jarmarków, organizowano wyścigi 
kolarskie, kibicami byli sąsiedzi. 
Zawodnicy startowali na rynku, 
potem robili kółko za miastem, 
wracali na rynek, potem znowu 
kółko itd. Kilka kółek po 10-12 
km. Zwycięzca pławił się w blasku 
chwały i zgarniał nagrodę. 

Z biegiem czasu wyścigi kolarskie 
zaczęły nabierać coraz większego 
znaczenia i wyszły poza lokalne 
społeczności. Dla młodych ludzi 
była to szansa na wyrwanie się z 
biedy. Pierwsze klasyki – jedno-
dniowe wyścigi powstały na przeło-
mie XIX i XX wieku. Organizowały 
je gazety, aby zdobyć czytelników, 
włodarze mniejszych i większych 
miejscowości. Startowali w nich 
zawodowcy i amatorzy. 

Zawody w Belgii mają prestiż, 
rozgrywane są od lat, a startują w 
nich najlepsi kolarze na świecie. 
Odbywa się tu kilka najsłynniej-
szych, najbardziej uznawanych 



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

‘Tyszol‘ GOSTYNIN‘Tyszol‘ GOSTYNIN‘Tyszol‘ GOSTYNIN‘Tyszol‘ GOSTYNIN

WYJAZDY:
z Polski: niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
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

‘Mówiły 
jaskółki 

że niedo
bre 

są spółki
‘
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w tym sporcie klasyków: Wyścig 
dookoła Flandrii (Ronde van 
Vlaanderen), Walońska Strzała 
(La Flèche Wallonne), czy Liege-
Bastogne-Liege. Są jeszcze inne: 
Scheldeprijs, Gent-Vevelgem, 
Trzy dni De Panne, Omloop Het 
Nieuwsblad, Kuurne-Brussels-
Kuurne, Brabantse Pijl. Są i mniej-
sze, czasem tego samego dnia od-
bywają się dwa, trzy wyścigi i to w 
promieniu kilku kilometrów. 

Tylko trzech kolarzy wygra-
ło wszystkie pięć najsłyn-
niejszych wyścigów jedno-
dniowych. Wszyscy trzej są 
Belgami, przy czym tylko 
Eddy Merckx zwyciężył w każ-
dym, co najmniej dwukrotnie. 
Największe nazwiska w ko-
larstwie belgijskim, oprócz 
wspomnianego wcześniej 
Merckxa, który czterokrotnie 
wygrał Tour de France to: Peter 
Sagan, Philippe Gilbert, Tom 
Boonen, Greg Van Avermaet, 
Marc Janssens, Thomas De Gendt, 
Tim Wellens, Johan Museeuw, 
Filip Meirhaeghe, Leif Hoste, 
Andrei Tchmil, Henri Hoevenaers, 
Wouter Weylandt, Frank 
Maertens, Lucien Van Impe. 

Ronde van Vlaanderen 
Jeden z najważniejszych klasy-
ków nazywany jest „flandryjską 
pięknością”, „czyśćcem”, „drogą 
krzyżową”, i „wyścigiem królów”. 
Wyścig Dookoła Flandrii powstał 
w 1913 roku jako forma promocji 
sportowej gazety Sportwereld. Jest 
to wyścig dla kolarskich twardzie-
li, a zawodnicy mówią, że ściganie 
się w nim jest niemal jak wojna. 
Kolarze walczą z brzydką pogodą, 
źle poukładaną kostką brukową, 
wąskimi, krętymi drogami, jazdą 
od prawej do lewej. 

Ronde van Vlaanderedn jest bar-
dzo trudnym kolarskim wyzwa-
niem. Wygrać go może jedynie 

zawodnik dobrze jeżdżący po 
bruku, sprawnie podjeżdżający, 
wytrzymały i szybki. Tu rodziły się 
kolarskie legendy, tutaj najwięksi 
rowerowi twardziele przegrywali 
ze swoimi słabościami, dystan-
sem, błotem, kurzem, deszczem i 
niesamowicie ciężką trasą. 

Trasa De Ronde mierzy 270 ki-
lometrów i rozpoczyna się w 
Antwerpii, skąd kolarze jadą w 
stronę Oudenaarde. Przejazd 

między tymi dwiema miejscowo-
ściami zawodnicy traktują jako 
rozgrzewkę. Walka rozpoczyna 
się na 119 kilometrze, gdy pele-
ton wjeżdża na Oude-Kwaremont, 
pierwszy z siedemnastu hellingen. 
Są to szczyty poszczególnych pa-
sm pagórków, na które prowadzą 
wąskie, w większości brukowane, 
bardzo strome i niebezpieczne dro-
gi. Te niepozorne z wyglądu pagór-
ki śnią się kolarzom po nocach. 

Trudność w pokonywaniu hel-
lingen nie polega na tym, że są 
to podjazdy szczególnie długie 
lub strome. Te niezwykle wąskie 
ścieżki, wybrukowane kocimi łba-
mi, wymagają doskonałych umie-
jętności i niezwykłej koncentracji. 
Trzeba bez przerwy pedałować, 
nie można się zawahać, bo po-
nowne ruszenie pod górę po bru-
ku graniczy z cudem. Zwłaszcza 
w czasie deszczu, który o tej porze 
roku jest we Flandrii na porządku 

dziennym. Niejednokrotnie stąd, 
nawet ci najlepsi kolarze, prowa-
dzą swoje rowery pod górę, bo 
zrobili jeden błąd. 

Lew z Flandrii 
Flamandowie kochają Ronde van 
Vlaanderen. W dniu wyścigu od 
samego rana ustawiają się przy 
trasie tłumy kibiców, zagrzewa-
jących do walki zawodników i 
zawodniczki (od kilkunastu lat w 
wyścigu startują też kobiety, któ-

re do pokonania mają nieco 
krótszą, niespełna 160-kilo-
metrową trasę). 

Dla Flamandów Ronde van 
Vlaanderen, ma wymiar nie 
tylko sportowy. To wyraz du-
my narodowej Flamandów. 
Belgijscy kolarze pochodzą-
cy z Flandrii nazywani bywa-
ją „lwami”. Podczas wyścigu 
Flandria jest udekorowana 
charakterystycznymi żółtymi 
flagami z symbolem czarnego 

lwa – herbu regionu. Lew powiewa 
na tysiącach flag widocznych przy 
trasach brukowanych wyścigów. 
Dla Flamandów De Ronde – je-
den z najważniejszych wyścigów 
klasycznych na świecie – stał się 
namiastką ich własnej niepodle-
głości, o którą przez lata walczyli. 

Belgia to miłość do rowerów i 
kolarstwa, to największa liczba 
mistrzów świata w tej dyscypli-
nie i zwycięzców jednodniówek. 
Kolarstwo wyrosło w Belgii z tra-
dycji jazdy na rowerze i lokalnych 
wyścigów. Do dziś ludzie jeżdżą tu 
na rowerze do pracy, do szkoły i 
coraz więcej z nich przesiada się 
z samochodu na rower. 

Anna Janicka 

Źródła: 
sport.pl/kolarstwo,  

polskanarowery.sport.pl,  
polskieradio24.pl, xouted.com 
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Różnice pomiędzy ulicą rowerową, 
ścieżką rowerową, a sugerowanym 
pasem dla rowerów
Wraz z wakacjami w naszej okolicy – ku wielkiej mojej radości – pojawiło się kilka 
nowych ulic rowerowych FIETSSTRAAT.  Nie mylić ze ścieżkami rowerowymi  
FIETSPAD! Jaka jest różnica? Ano spora. Ale po kolei. 

Ścieżka rowerowa
Ścieżka rowerowa FIETSPAD to 
droga, po której mogą poruszać 
się tylko rowery i ewentualnie mo-
torowery klasy A (jeśli przed ścież-
ką nie stoi zakaz dla motorowe-
rów) oraz piesi i ewentualnie psy. 
Ścieżka może być osobną ścieżką 
czy dróżką (asfaltową, betonową, 
czy glinianą lub trawiastą), może 
być połączona z chodnikiem lub 
częścią ulicy. 

W Belgii ścieżka rowerowa czę-
sto jest połączona z drogą dla 
pieszych, czyli chodnikiem. Ba, w 
wielu przypadkach jest to jedna 
i ta sama dróżka, niekoniecznie 
szeroka, czasem o ruchu dwukie-
runkowym! O dziwo rowerzyści 
nie przejeżdżają masowo pie-
szych – ani dorosłych, ani dzieci, 
ani psów. Wszyscy się potrafią 
zmieścić nawet na metrowym 
chodniku, mimo że i pieszych, i 
rowerzystów tu od groma i ciut, 
ciut. Jeden na drugiego nie krzy-
czy i nie pokazuje środkowego pal-
ca. Pieszy zwykle schodzi na kraj 

albo i w trawę, gdy widzi rower. 
Rowerzysta nadjeżdżający z tyłu 
dzwoni dzwonkiem i wtedy każdy 
schodzi na bok. Spokojnie można 
też dzwonić na wolniejszych rowe-
rzystów, by trochę zjechali i prze-
puścili szybszych. 

Po ścieżce rowerowej nie mogą jeź-
dzić samochody ani traktory. Choć 
i tu są wyjątki, bo czasem ścieżka 
rowerowa jest jednocześnie drogą 
dojazdową do pola i wtedy traktory 
mogą nią pomykać. Czasem pomy-
kają też służby porządkowe i takie 
tam. Bo wiele ścieżek rowerowych 
ma szerokość kilku metrów i auto 
spokojnie może nimi przejechać. 
No, ale żeby powstrzymać głupotę 
i dla bezpieczeństwa rowerzystów, 
na szerokich ścieżkach, na środku 
stoją co kawałek słupki albo inne 
przeszkody, których autem za ja-
snego grzyba nie da się pokonać. 

Ścieżka rowerowa tylko dla rowe-
rów oznaczona jest zawsze niebie-
skim znakiem z białym rowerem.  
Chodniko-ścieżka to taki sam 

znak niebieski ale na nim jest i 
rower, i ludziki. Jeśli ludzik jest u 
góry a rower u dołu to jest to kawa-
łek ścieżki, którym poruszają się 
wszyscy na całej szerokości. Jeśli 
rower i ludzik są obok siebie, to 
ścieżka jest podzielona zwykle wi-
zualnie na dwie części, np. czerwo-
ny pasek dla rowerów, czarny dla 
pieszych (albo odwrotnie). 

Ścieżka rowerowa może też być 
wydzielonym kawałkiem drogi. 
Oznaczona jest wówczas podwój-
ną linią przerywaną. Nie ma zna-
czenia, czy jest kolorowa czy nie, 
ważne by miała z obu stron linię 
przerywaną. To jest ścieżka rowe-
rowa i rowerzyści muszą się nią 
poruszać. Ze ścieżki można zje-
chać tylko, by skręcić lub wyprze-
dzić innego rowerzystę (zachowu-
jąc zasady bezpieczeństwa). Na 
ścieżkę rowerową auta nie mogą 
wjeżdżać. Nie mogą też się tam 
zatrzymywać ani parkować! 

Uwaga! Gdy nie ma znaku, że 
ścieżka jest dwukierunkowa, 
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rowerzysta porusza się tylko po 
ścieżce, którą ma po prawej stro-
nie. Nigdy nie jeździmy po ścieżce 
z lewej strony (z wyjątkiem ście-
żek dwukierunkowych wyraźnie 
oznaczonych i zwykle wyraźnie 
oddzielonych od jezdni) 

Pierwszeństwo na 
skrzyżowaniach 
Gdy ścieżka oznaczona jest 
linią przerywaną, rowerzy-
sta ma pierwszeństwo na 
skrzyżowaniu.  Z tym, że ja 
Was szczerze przestrzegam 
– siedemset razy się upew-
nijcie, że inni kierowcy ustę-
pują wam pierwszeństwa, 
zanim przemkniecie przez 
skrzyżowanie, bo tu ludzie 
niestety nie zawsze orientu-
ją się w przepisach drogo-
wych i 5 się zatrzyma, a 5 w 
was uderzy i jeszcze będzie 
miało pretensje… 

Uwaga kierowcy! Na skrzy-
żowaniu równoległym, gdzie 
obowiązuje zasada prawej ręki, ro-
werzyści są wyjątkiem. Gdy droga 
krzyżuje się ze ścieżką rowerową, 
rowerzyści mają pierwszeństwo. 

Gdy ścieżka oznaczona jest kwa-
dratami albo punktami, rowerzy-
sta NIE MA PIERWSZEŃSTWA. 
Zwykle wtedy na ścieżce są też „zę-
by rekina”, czyli namalowane trój-
kąty oraz stoi odwrócony trójkąt 
„ustąp pierwszeństwa przejazdu”. 
Tu znowu ludzie będą was prze-
puszczać, bo albo są nadmiernie 
uprzejmi albo myślą, że tak trzeba. 

Uwaga! W Belgii można rowe-
rem przejeżdżać przez drogę na 
przejściu dla pieszych, z tym że 
przejeżdżając nie masz żadnych 
przywilejów, więc musisz przepu-
ścić auta. Jednak gdy zejdziesz z 
roweru i będziesz go prowadzić, 
wtedy jesteś pieszym i masz pierw-
szeństwo na przejściu. 

Sugerowana droga 
dla rowerów - 
fietssuggestiestrook 
W Belgii mamy jeszcze coś takiego 
jak Fietssuggestiestrook, czyli su-
gerowany pas dla rowerów. Tego 
pasa nie należy mylić ze ścieżką 
rowerową!!! To całkiem co inne-
go!!!! 

Fietssuggestiestrok to pas wyzna-
czony na krawędzi jezdni. Może 
mieć kolor czerwony, zielony, żół-
tawy lub szary albo być zrobiony 
z innego materiału niż jezdnia. 
Czasem są po prostu na jezdni na-
malowane symbole roweru. Gdy 
taki pasek nie jest oznaczony zna-
kiem drogowym (okrągły znak – 
biały rower na niebieskim tle) ani 
przerywaną linią z obu stron, to 
nie jest to ścieżka rowerowa tyl-
ko sugerowany pas dla rowerów, 
który w przeciwieństwie do ścież-
ki jest częścią jezdni i mogą się po 
nim poruszać samochody, mogą 
też się zatrzymywać i parkować. 

Rowery mogą nią jeździć, ale 
nie muszą! Te pasy są zwykle 
w miejscach, gdzie jest za mało 
miejsca na ścieżkę. Mają one na 
celu wizualnie zmniejszyć jezdnię 
i spowodować, że kierowcy będą 
tam wolniej i ostrożniej jechać. 

Rowerzyści nie mają żadnych spe-
cjalnych uprawnień na tym pasie. 

W Belgii mamy jeszcze coś takie-
go jak ulica rowerowa 

Fietsstraat 
Fietsstraat to taki odcinek drogi, 
po którym mogą się poruszać 
wszyscy – i rowery, i auta – z tym 
że rowerzyści są tam najważniejsi. 
Na fietstraat nie wolno na rowerzy-
stów trąbić ani w inny sposób ich 
poganiać czy denerwować. Taką 
drogą rowerzysta może sobie je-
chać nawet z prędkością ślimaka 
i mu wolno, a autem trzeba się za 
ślimakiem wlec. Rowerzyści mogą 
też jechać koło siebie. 
Fietsstraat oznaczona jest nie-
bieskim prostokątnym znakiem 
z obrazkiem czerwonego auta i 
białego rowerzysty. 

W ostatnim czasie w Belgii (i 
Holandii też) zaczęto budować sieć 
rowerostrad, czyli szybkich ścieżek 
rowerowych  FIETSSNELWEG 
(snelfietsroute, fiets-o-strade), 
przeznaczonych dla rowerów zwy-
kłych, leżących, rowerów bagażo-
wych, velomobiel(i). To ostatnie 
ustrojstwo, nawiasem mówiąc, 
jest wielce stresujące, gdy nagle 
cię wyprzedza na ścieżce, bo toto 
porusza się niemal bezdźwięcznie 
a wygląda… hm, kosmicznie dość. 

Fietssnelwegs są szersze i gładsze, 
staranniej zrobione, zwykle asfal-
towe lub betonowe. Budują je w 
wyjątkowo zagęszczonych rowero-
wo miejscach na dłuższych, bar-
dzo często uczęszczanych trasach. 

Inne moje przemyślenia  
i obserwacje poczynione na 
belgijskiej ziemi znajdziecie 
na blogu: belgianasznowy-
dom.blogspot.be i w dalszych 
numerach “Antwerpii po 
polsku“.

Magdalena B-P
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Rajd rowerowy 
w Tielt
W sobotę, 14 września przez Tielt (miasto w zachodniej 
Flandrii) przeciągnął biało-czerwony korowód rowerzystów, 
roześmianych dzieci wraz z rodzicami. We wrześniowym, ale 
wciąż jeszcze mocno dogrzewającym słońcu, mieszkańcy 
oraz goście, zebrani na głównym placu, korzystali z licznych 
atrakcji przygotowanych w polskim miasteczku. 

Polskie Tielt 
Tego dnia każdy, kto znalazł się w centrum Tielt, w pobliżu placu 
generała Maczka, miał wrażenie, że jest w Polsce. Smakowite 
zapachy polskiej tradycyjnej kuchni, polskie piwo, polski pach-
nący chleb, ludowa muzyka, gwar polskich rozmów i przede 
wszystkim biało-czerwone kolory potęgowały to doznanie.

Mieszkańcy Tielt i okolicznych miejscowości przywitali z entu-
zjazmem ogromną część polskiej społeczności, która przybyła na 
uroczystości upamiętniające 75 rocznicę wyzwolenia Flandrii 
przez 1 Dywizję Pancerną Generała Stanisława Maczka. 
Głównymi organizatorami tego niecodziennego wydarzenia by-
li Ambasada RP w Brukseli, Polska Organizacja Turystyczna 
oraz władze miasta Tielt. Tym samym organizatorzy zrobili 
wszystko, aby podczas tego wydarzenia uhonorować generała 
Maczka – bohatera narodowego w Polsce i w Belgii. 

Historycznie i sportowo 
To historyczne wydarzenie zostało zorganizowane w bardzo 
nowoczesnej formie. Ofi cjalne uroczystości i obowiązkowe 
przemówienia przedstawicieli obu państw: Ambasadora RP 
w Królestwie Belgii, burmistrza Szamotuł – siostrzanego 
miasta Tielt – oraz gubernatora zachodniej Flandrii zostały 

wplecione w fantastyczną sportową zabawę. Od samego rana odbyły się 
dwie równoległe „jazdy wyzwoleńcze” – wycieczki rowerowe o długości 
120 i 80 kilometrów z przewodnikiem, które zostały poprowadzone po ma-
lowniczych okolicach Tielt. 

Uczestnicy LIBERATION BIKE RIDE, w specjalnie zaprojektowanych na 
tę okazję koszulkach sportowych z orłem na piersi, mogli przejechać ro-
werem po szlakach przebytych 75 lat wcześniej przez Wyzwolicieli. Dla 
bardziej wymagających uczestników – rodzin z dziećmi, lub mniej zapra-

wionych w długich dystansach 
rowerzystów – przygotowane 
zostały krótsze trasy o długości 
25 i 40 kilometrów. Wszyscy 
uczestnicy tras rodzinnych mo-
gli wziąć udział w konkursach 
historycznych przygotowanych 
przez młodzież z polskich szkół 
w Belgii.
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w Belgii.
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Niesamowite atrakcje dla małych 
i dużych! 
Pokazy akrobacji rowerowych Krystiana Herby były abso-
lutnym gwoździem programu! Mistrz roweru z Rzeszowa, 
z ośmioma rekordami Guinnessa na swoim koncie, przy-
gotował dla zgromadzonych widzów na placu gen. Maczka 
w Tielt rewelacyjny pokaz swoich umiejętności. Krystian 
okazał się doskonałym showmanem, a jego popisy jeszcze 
bardziej podgrzały doskonałą atmosferę oraz pozostawiły 
niesamowite wspomnienie tego wydarzenia. Uwagę uczest-
ników imprezy przykuły również występy dzieci z zespołu 
Let’s dance z Antwerpii. Przy ludowych dźwiękach zebra-
nym gościom nogi same podrywały się do tańca, a dłonie do 
oklasków! Tancerze zostali nagrodzeni zasłużonymi brawami za 
wykonanie polskich tańców ludowych w nowoczesnej aranżacji 
oraz współczesnych tańców do muzyki Belgii! 

Kolorowo i ciekawie było również na stoiskach warsztatów, 
dla dzieci i rodziców, przygotowanych we współpracy z 
Centrum Kultury i Języka Polskiego – Daskalia z Leuven. 
Kreatywne, ciekawe i naukowe warsztaty oraz oryginalne 
atrakcje dla dzieci, zaproponowane przez Polską Szkołę im 
M. Skłodowskiej-Curie z Leuven, EduGandawę oraz Szkołę 
Polską im. Gen. Maczka z Antwerpii, przyciągnęły całe rze-
sze odwiedzających. Nad głowami zebranych, specjalnie na 
tę okazję, nad placem gen. Maczka przeleciały w formacji 
trzy tradycyjne dwupłatowce. 

Pancerne Skrzydła 
Wielu polskich oraz belgijskich gości odwiedziło również 
wystawę „Pancerne Skrzydła”, przedstawiającą wyzwolenie 
w 1944 r. Flandrii przez Pierwszą Polską Dywizję Pancerną 
pod dowództwem generała Maczka. Wystawę można było 
oglądać w Tielt od 17 sierpnia. Według relacji archiwisty 
miasta Hannes Vanhauwaert można mówić o sukcesie. „Do 
soboty mieliśmy ponad tysiąc odwiedzających. Dzięki dzi-
siejszej przejażdżce śladami wyzwolicieli będzie nie-
wątpliwie więcej odwiedzających. Prawdopodobnie 
wystawę obejrzy około 1500 gości. Dowodzi to, że 
wyzwolenie Flandrii przez 1 Dywizję Pancerną gen. 
Maczka jest nadal ważną częścią historii naszego 
miasta”. 

Katarzyna Radomska
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Centrum Kultury i Języka Polskiego – Daskalia z Leuven. 
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fot:. Polska Organizacja Turystyczna/Lukasz Kobus
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Przyjedź do Antwerpii 
Zastanawiałam się, co takiego jest w tym mieście, że warto tu przyjechać, spędzić 
kilka godzin albo kilka dni. Dlaczego tak wielu turystów tu przyjeżdża? Co ich tu 
sprowadza? 

To pytanie pozornie proste, 
bo każdy, kto przyjechał do 
Antwerpii, udzieli innej odpowie-
dzi. Niektórzy przyjeżdżają tu na 
chwilę, na jeden dzień, na week-
end, na studia lub staż, na szkole-
nie w HRD Antwerp. Inni ludzie, 
inne sytuacje a jedno miasto. 

A gdybym miała Cię zachęcić al-
bo nawet przekonać do przyjazdu 
do Antwerpii, to co takiego powin-
nam Ci o Antwerpii powiedzieć? 
Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, 
co lubisz robić, nie wiem, co cię 
interesuje. Ale zakładam, że lu-
bisz poznawać nowe miejsca, a 
do Antwerpii chcesz przyjechać 
tak po prostu. Masz plan swojej 
wycieczki albo listę miejsc, któ-
re koniecznie chcesz zobaczyć? 
A może właśnie go układasz. To 
pozwól, że opowiem ci, jak miło i 
przyjemnie spędzić kilka godzin 
albo dni w Antwerpii nawet, gdy 
leje jak z cebra, a to się tu często 
zdarza. 

Według statystyk w Antwerpii ma-
my średnio 200 dni deszczowych 
w roku. Sporo. Zatem weź ze sobą 
odpowiednie buty i kurtkę, para-
solkę sobie daruj, bo wiatr i tak 

ci ją połamie. Weź też ze sobą ko-
niecznie okulary przeciwsłonecz-
ne, bo nawet w listopadzie sporo 
tu słońca. Nie zapomnij ich, gdy 
wychodzisz na miasto, mimo że 
niebo jest stalowe i słońca nie wi-
dać. To może się nagle zmienić. W 
Antwerpii pogoda jest w kratkę i 
bardzo zmienna. Rano może być 
zimno i deszczowo, koło południa 
słonecznie i ciepło, a za chwilę 
ulewa. I tak kilka razy w ciągu 
jednego dnia. 

A teraz o Antwerpii i jej zaletach, 
bo wady sobie darujemy i nie 
dlatego, że to miasto idealne, ale 
dlatego, że ja jestem nieobiektyw-
na. Uwielbiam Antwerpię i coś, 
co ciebie może razić, ja akceptuję, 
bo tu tak jest. I już. Teraz o tym, 
czym kusi turystów to miasto nad 
Skaldą. 

Po pierwsze dobre jedzenie, czyli 
frytki, czekolada i piwo, to w skró-
cie. W historycznym centrum jest 
kilkaset lokali. – Sporo. Są to bar-
dzo różne lokale, niektóre to typo-
we kameralne kawiarnie, inne to 
klasyczne belgijskie frytkarnie, 
a smakosze mogą wybrać się do 
restauracji, które zostały wyróż-

nione w słynnym Przewodniku 
Michelin. W niektórych lokalach 
oferują nawet 300 rodzajów piwa 
a w większości około 30, 50. 

A jeśli lubisz poznawać nowe sma-
ki i kuchnia belgijska ci się znudzi, 
wpadnij do restauracji etiopskiej, 
japońskiej albo portugalskiej czy 
jeszcze innej. Tu w Antwerpii mo-
żesz zamówić „selfieccino”, czyli 
cappuccino lub latte a na piance 
twoje zdjęcie – to propozycja ka-
wiarni O-CORTADO, która znaj-
duje się w historycznym centrum. 

Antwerpia to prawdziwy kulinar-
ny raj i w wielu przewodnikach 
jest wymieniana jako miasto god-
ne uwagi dla miłośników turysty-
ki kulinarnej. Regularnie odby-
wają się tu najróżniejsze imprezy 
kulinarne, jak październikowy fe-
stiwal kulinarny Smaakmeesters. 
Mniejsze wydarzenia kulinarne, 
które polecam to Fiesta Europa i 
HAP Foodtruck Festivals. 

Po drugie noclegi, czyli gdzie spać. 
Antwerpia posiada rozbudowaną 
bazę noclegową i wybór jest spory: 
luksusowe hotele, skromne hoste-
le, kameralne B&B w zabytkowych 
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kamienicach. Wszystko zależy od 
gustu i budżetu. Jeśli planujesz zo-
stać w Antwerpii kilka tygodni, to 
możesz wynająć małe mieszkanie, 
wystarczy poszukać w Internecie, 
a na pewno znajdziesz coś w przy-
stępnej cenie i w dobrej lokaliza-
cji, czyli w centrum albo blisko 
centrum. 

Po trzecie co zwiedzać. Zacznij od 
historycznego centrum a zakończ 
podziwiając murale w Berchem, 
albo murale w bardzo modnej 
obecnie części miasta czyli Het 
Eilandje. Tu w marinie, popija-
jąc drinka, możesz popatrzeć na 
zacumowane łodzie i jachty oraz 
muzeum MAS, na dachu którego 
znajduje się taras widokowy, z 
którego zobaczysz zaledwie część 
antwerpskiego portu – drugiego 
największego portu w Europie. 

Jeśli lubisz tańczyć, to w tej czę-
ści miasta polecam klub nocny 
– Club Vaag a jeśli wolisz kara-
oke, to koniecznie wybierz się 
do lokalu o nazwie Bonaparte na 
starówce, czyli na Grote Markt w 
Antwerpii. Moim zdaniem najle-
piej zwiedzać miasto intuicyjnie 
i czasem zgubić się na chwilę w 
gąszczu malowniczych uliczek 

starego miasta. Może odkryjesz 
wtedy romantyczne zaułki, o któ-
rych nie przeczytasz w żadnym 
przewodniku. Spróbuj. 

Po czwarte co jeszcze można robić 
w Antwerpii, czyli atrakcje trochę 
inne. Możesz się wybrać do zoo 
koło dworca, albo na targ staro-
ci, a w sobotę rano na Exotische 
Markt, czyli Targ Egzotyczny na 
Placu Teatralnym. Jeśli chcesz 
zwiedzić port, to polecam rejs 
statkiem, choć to szczególna 
atrakcja i nie każdy jest zado-
wolony, bo antwerpski port jest 
mało romantyczny. Jeśli jednak 
bardzo chcesz, to możesz wybrać 
się na rejs, a szczegóły tu: http://
www.flandria.nu oraz http://www.
janplezier.be/en/ 

Przed ratuszem na Grote Markt 
znajdziesz turystyczny dyliżans, 
który oferuje przejażdżkę po wą-
skich uliczkach starego miasta. 
Jeśli lubisz rower, to najlepiej wy-
pożycz sobie rower i zwiedzaj mia-
sto w swoim tempie. Antwerpia 
to miasto rowerzystów, dużo tu 
dróg i ścieżek rowerowych, które 
są świetnie oznaczone, ale zdarza 
się, że czasem droga rowerowa 
nagle się kończy. 

Jaką trasę rowerową ja polecam? 
Do Lillo, do maleńkiej osady w sa-
mym centrum portu. Kiedyś była 
to wieś na północ od Antwerpii, ale 
dziś pozostał tylko fort, w którym 

mieszka około 35 osób. W Lillo 
możesz zwiedzić Poldermuseum-
Lillo, które pozwoli ci zrozumieć, 
jak wyglądało życie na polderach. 

Po piąte idź do muzeum. W 
Antwerpii jest kilkanaście mu-
zeów, które są bardzo różne i w 
niektórych dzieci (oraz niektó-
rzy dorośli) mogą się bardzo nu-
dzić, a w innych świetnie bawić. 
Które ja polecam? Moim zda-
niem trzy najciekawsze to: Het 
Middelheimmuseum, Chocolate 
Nation i Het MAS, het Museum 
aan de Stroom. 

Jeśli uwielbiasz malarstwo 
Rubensa, to oczywiście najpierw 
odwiedź muzeum Het Rubenshuis, 
czyli Dom Rubensa, ale pamiętaj, 
że jego obrazy znajdują się też w 
innych miejscach Antwerpii, jak 
choćby w katedrze Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal i pozostałych 
zabytkowych kościołach i innych 
muzeach np.: Het Maagdenhuis. 

Po szóste zaplanuj sobie wieczór. 
Możesz odwiedzić jeden z wielu 
nocnych klubów, albo wybierz 
się na koncert lub przedstawienie. 
Jeśli chcesz kupić taniej bilet, to 
polecam tę stronę: http://www.last-
minuteticketshop.be/. 

Mam nadzieję, że zachęciłam Cię 
do przyjazdu do Antwerpii, jeśli 
nie na kilka dni, to może na jedno 
popołudnie. 
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Depresje Beneluksu – o tym,  
jak Mus Mozołu sięgnął dna 
Zimowe zdobycie Korony Beneluksu otworzyło przed nami nowe perspektywy i roz-
budziło apetyty na dalszą eksplorację płaskich terenów. Postanowiliśmy więc od razu 
iść za ciosem i dalej tworzyć piękną historię zimowej eksploracji Beneluksu. Skoro 
udało się sięgnąć gwiazd i zdobyć najwyższe wierzchołki Belgii, Holandii i Luksem-
burga, dlaczego nie podjąć próby sięgnięcia dna i osiągnięcia najniższych punktów 
tych krajów? 

Znacie ten stan dziw-
nej pustki, jaki może 
pojawić się po osią-
gnięciu wymarzonego 
celu?  Kiedy okazuje 
się, że już po wszyst-
kim i trzeba szukać 
sobie nowego wyzwa-
nia? Taka euforia zdo-
bywców, ale jednak 
ze szczyptą przygnę-
bienia. No bo jak to 
tak: miesiące przygo-
towań, kilometry tre-
ningów po płaskim, 
kilogramy belgijskiej 
czekolady, jeden dzień 
akcji górskiej, Korona 
Beneluksu zdobyta i co teraz? Jak 
żyć? 

Pomysł zdobycia Depresji 
Beneluksu narodził się, jak to 
często bywa, z niczego  – jakiś 
głupi żart, pół słowa rzucone mi-
mochodem w rozmowie. 5 minut 
później sprawdzaliśmy już, czy 
możliwe jest ustalenie, gdzie znaj-
dują się najniższe punkty Belgii, 
Holandii i Luksemburga i czy do-
jazd z Brukseli w ciągu jednego 
dnia jest możliwy. Okazało się, że 
jest to możliwe (co nie znaczy, że 
racjonalne). Decyzja zapadła – zdo-
bywamy Depresje Beneluksu! 

Belgia – Morze 
Północne 0 m. n.p.m. 
Belgijskie wybrzeże ciągnie się 
przez około 70 km. Postanowiliśmy 
wybrać więc miejscowość, w któ-

rej jeszcze nas nie było (Ostenda, 
De Haan i Blankenberge odpadły) 
i zawitaliśmy do De Panne, położo-
nego zaraz przy granicy z Francją, 
rzut beretem od Dunkierki. To tu 
oficjalnie mieliśmy osiągnąć bel-
gijskie dno – zamoczyć buty w 
Morzu Północnym. Niżej już się 
w Belgii nie da. 

Samo miasteczko, choć nieraz sły-
szałam, że ładne i warte odwiedze-
nia, zupełnie mnie nie zachwyci-
ło. Długa promenada ciągnąca się 
wzdłuż wybrzeża z rzędem bloków 
mieszkalnych to typowy krajobraz 
belgijskich, nadmorskich miejsco-
wości. Zamiast spacerować wśród 
betonu, wybraliśmy krótki mozół 
na pobliskich wydmach w jednym 
z parków krajobrazowych. I wiecie 
co? Okazało się, że „zdobycie po-
ziomu morza” w Belgii może być 

bardziej wymagające 
niż zdobycie najwyż-
szego szczytu! Mało te-
go, wybrzeże wydało mi 
się dużo bardziej górzy-
ste niż okolice Signal 
de Botrange (694 m. 
n.p.m.). Piaszczyste pa-
górki, wściekły wiatr, 
zimno i ostre słońce 
na nizinie wymęczyły 
mnie bardziej niż dach 
Belgii. 

Pierwszy z trzech celów 
osiągnięty – najniższy 
punkt Belgii jest nasz! 

Holandia  
– Zuidplaspolder  
6,74 m. p.p.m. 
Mieliśmy świadomość, że zdobycie 
najniższego punktu Belgii to tylko 
niewinna zabawa, przedsmak te-
go, co czeka nas w Holandii. Tam 
będziemy musieli przecież zmie-
rzyć się z najprawdziwszą depre-
sją! Zejdziemy pod poziom morza, 
by na własnej skórze poczuć pie-
kielne czeluści Beneluksu. 

Najniższy punkt Holandii znajdu-
je się niedaleko Rotterdamu, na 
terenie polderu Zuidplaspolder. 
Przygotujcie się na konieczność 
zejścia na wysokość  6,74 m. 
p.p.m. Zalecam wcześniejszą akli-
matyzację – krótki pobyt w krajach 
Beneluksu wśród wszechobec-
nych płaskości powinien wystar-
czyć. No i nie zrażajcie się, jeśli nie 
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uda się Wam szybko i sprawnie 
odnaleźć tego miejsca. To po pro-
stu niepozorny pomnik ustawiony 
na łące przy autostradzie. Polecam 
wyłącznie niezwykle zdetermino-
wanym i tylko na własną odpo-
wiedzialność. Bredę polecam za 
to każdemu. Jest niedaleko i coś 
tam jednak można zobaczyć. 

Drugi z trzech celów jest nasz – 
najniższy punkt Holandii zdobyty! 

Luksemburg  
– Wasserbillig  
129,9 m. n.p.m. 
Jeśli depresję Holandii poleciłam 
tylko tym z niewyczerpanymi po-
kładami determinacji, to najniż-
szy punkt Luksemburga jest dla 
zadeklarowanych miłośników 
miejsc, w których nic nie ma. 
Wasserbillig to miasteczko przy 
granicy Luksemburga i Niemiec 
a najniższy punkt znajduje się na 
środku rzeki Mozela. Wierzcie mi, 
wizyta w tym miejscu nie odmieni 
Waszego życia. 

Jeśli mus eksploracji nizin, de-
presji i miejsc, w których nic nie 

ma rzuci Was jednak w te rejony, 
to polecam zajrzeć do pobliskiego 
Trewiru – najstarszego miasta w 
Niemczech. To pozwoli nadać ja-
kikolwiek sens Waszej wycieczce! 
Depresje Beneluksu zdobyte i 
poskromione! Najniższe punkty 
Belgii, Holandii i Luksemburga 
musiały uznać naszą wyższość (ge-
neralnie niziny i depresje łatwo 
uznają wyższość)! 

Teraz, jako zimowa zdobyw-
czyni Depresji Beneluksu, 
mogę Wam szczerze i całym 
sercem ODRADZIĆ próby powtó-
rzenia naszego wyczynu. No chy-
ba że kręci Was wstawanie o 5.15 
rano, żeby przejechać 250 km. w 
jedną stronę w celu zrobienia 
sobie selfie nad zupełnie nieinte-
resującą rzeką w Luksemburgu. 
Ewentualnie 200 kilometrów w 
jedną stronę po jedno błahe sel-
fie w holenderskim polu z pomni-
kiem w tle.  A zatem – nie inspiruj-
cie się, nie naśladujcie, najlepiej 
znajdźcie sobie inne rozrywki! 

PS. Tak naprawdę, to próbuję Was 
zniechęcić do powtórzenia nasze-

go wyczynu, bo chcę, byśmy pozo-
stali JEDYNYMI Polakami, którzy 
w ciągu jednego sezonu zimowe-
go zdobyli Koronę Beneluksu 
oraz Depresje Beneluksu i mogą 
to udokumentować. Dla sławy i 
chwały zdobywcy zrobiłabym to 
jeszcze raz (hmm… no dobra, bez 
przesady). Nieracjonalne pomy-
sły? Wycieczki do miejsc, w któ-
rych nic nie ma? Ja i mój mus mo-
zołu jesteśmy ZAWSZE pierwsi w 
kolejce!

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

Agnieszka Legat



22 Antwerpia po polsku      październik  2019

Przegląd prasy polskiej 

Deficytu nie będzie 
Po raz pierwszy od początku 
transformacji budżet ma być bez 
deficytu, zrównoważony – oświad-
czył premier Morawiecki. Projekt 
budżetu na 2020 r., przyjęty przez 
rząd nie zakłada deficytu, dochody 
i wydatki mają wynieść po 429,5 
mld zł. 

Wydatki na służbę zdrowia prze-
kroczą 5 proc. PKB, a na cele 
społeczne mają wynieść ponad 66 
mld zł. Programy społeczne będą 
kontynuowane, a założony konser-
watywny wzrost gospodarczy na 
przyszły rok daje – zdaniem pre-
miera – podstawy do ostrożnego 
optymizmu. Dochody z VAT mają 
wynieść 200,2 mld zł, a z CIT 41,1 
mld zł. – W przyszłym roku zadłu-
żenie państwa w relacji do PKB 
zmniejszy się – zaznaczył premier. 

polsatnews.pl 

Dentysta w  
każdej szkole? 
Od 12 września obowiązuje nowa 
ustawa o opiece zdrowotnej nad 
uczniami. Zgodnie z nią każde 
dziecko ma mieć zapewnioną w 
szkole profilaktykę zdrowotną 
oraz opiekę stomatologiczną. 
Każda szkoła będzie musiała za-
pewnić swoim podopiecznym do-
stęp do gabinetów stomatologicz-

nych. Tam, gdzie jest daleko, mają 
dojechać dentobusy. 
Jednak i samorządowcy i dentyści 
twierdzą, że zmiana przepisów nie 
poprawi uzębienia uczniów, bo nie 
zagwarantowano na to pieniędzy. 
A sytuacja jest fatalna: 82 proc. sze-
ściolatków ma próchnicę, a wśród 
dziesięciolatków 86 proc. – wynika 
z najnowszego raportu „Zęby na 
6!” przygotowanego przez Oral-B i 
Polskie Towarzystwo Stomatologii 
Dziecięcej. 

W szkołach nie przybędzie ga-
binetów stomatologicznych, bo 
samorządy nie mają na to pienię-
dzy. Utworzenie jednego gabinetu 
kosztuje ok. 100 tys. zł, ale później 
jeszcze trzeba co miesiąc płacić 
za jego utrzymanie. Realizacja 
nowych zadań w zakresie opieki 
zdrowotnej nad uczniami będzie 
stanowić duży problem dla orga-
nów prowadzących szkołę. Muszą 
one utworzyć i wyposażyć wyma-
gane nową ustawą gabinety, będą 
zapewne problemy z zabezpiecze-
niem personelu medycznego, a 
szczególnie pielęgniarek. 

PAP 

Coraz więcej 
przypadków odry 
Na terenie Polski niebezpiecznie 
rośnie liczba zachorowań na od-
rę. Od 1 stycznia do 15 sierpnia br. 
zanotowano w Polsce 1358 przy-
padków odry – wynika z raportu 
Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – Państwowego 
Zakładu Higieny. W tym samym 
okresie roku ubiegłego zarejestro-
wano 103 przypadki odry. 

W całym 2018 r. w Polsce było – 
według danych NIZP-PZH – 339 
przypadków odry, przy 63 w 2017 
r. Lekarze zwracają uwagę na fakt, 

że jedna osoba chora na odrę mo-
mentalnie jest w stanie zarazić 17 
kolejnych. 

Światowa Organizacja Zdrowia 
ogłosiła, że liczba zachorowań na 
odrę na świecie od stycznia do 
lipca tego roku jest prawie trzy-
krotnie wyższa niż w tym samym 
okresie roku ubiegłego. Od po-
czątku bieżącego roku do końca 
lipca zanotowano ponad 364,8 tys. 
przypadków tej choroby.

polsatnews.pl 

Niewielu chętnych do 
polskiej armii 
MON robi wszystko, aby przy-
ciągnąć ludzi do wojska. Ostatni 
pomysł resortu obrony jest nastę-
pujący: żołnierze nie będą musie-
li ukończyć 55 lat, aby przejść na 
emeryturę. Wystarczy jedynie 25 
lat służby. 

Wcześniej MON rozpoczął ak-
cję  „Zostań żołnierzem Rze-
czypospolitej”. Zimą w górach, 
a latem nad morzem pojawiły 
się tzw. wojskowe zespoły mobil-
ne, aby werbować chętnych do 
wojska. MON liczy, że akcja spo-
woduje wzrost liczby chętnych, 
głównie zainteresowanych służ-
bą w wojskach terytorialnych 
oraz  tworzonych Wojsk Obrony 
Cyberprzestrzeni. 

Zachęty kierowane są też do stu-
dentów, którzy w trakcie nauki 
mogą zaliczyć podstawową służ-
bę wojskową. W tym roku MON 
podniósł też pensje żołnierzom 
oraz cywilom. NIK podaje, że na 
koniec 2018 r. zatrudnionych by-
ło 104 946 żołnierzy zawodowych. 
Nieobsadzonych pozostało aż 5688 
stanowisk. 

rp.pl 
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Ponad 60% Polaków pra-
cuje po godzinach 
Autorzy ogólnopolskiego raportu 
TOP CDR – Digitally Responsible 
Company oceniają, że ze względu 
na przenoszenie obowiązków służ-
bowych w przestrzeń wirtualną, 
odcięcie się od życia firmy po po-
wrocie do domu jest praktycznie 
niemożliwe, a praca kończąca się 
wraz z upływem 8 godzin powoli 
odchodzi w zapomnienie. 

Z raportu wynika, że ponad 60 
proc. Polaków pracuje po godzi-
nach. Co czwarty uczestnik ba-
dania przyznał, że kilka razy w 
tygodniu zdarza mu się odbierać 
służbowe maile, telefony lub ko-
rzystać z firmowego komunika-
tora i mediów społecznościowych 
po godzinach pracy. 15,7 proc. 
respondentów odpowiedziało, że 

robi to codziennie; 8,7 proc. raz w 
tygodniu; 15 proc. rzadziej niż raz 
w tygodniu. 
Z raportu wynika, że pomimo za-
grożeń płynących z postępującego 
procesu cyfryzacji, Polacy są pozy-
tywnie nastawieni do korzystania 
z udogodnień technologicznych 
związanych z automatyzacją i ro-
botyzacją. 

londynek.net 

Ślubny biznes 
W branży ślubnej sezon trwa od 
czerwca do października. Roczne 
wydatki na ten cel sięgają 8 mld zł. 
Większość par młodych przezna-
cza na wesele od 40 do 60 tys. zł, 
finansując je najczęściej z pomocą 
rodziców. 
Zdecydowana większość wesel 
w Polsce to imprezy niskobudże-
towe, których koszt zamyka się 

w 50 tys. zł. Tylko jedna czwarta 
par wydaje na wesele powyżej 50 
tys. zł. Luksusowe imprezy za co 
najmniej 150 tys. zł to niespełna 
6 tysięcy wesel rocznie. Dla wielu 
osób to spore obciążenie (niekiedy 
na kredyt), które jednak po części 
się zwraca. Prezenty przyjmują 
najczęściej formę praktycznej go-
tówki (na co ostrzy już sobie zęby 
fiskus). 

To, co jeszcze niedawno było wy-
szukaną atrakcją, dziś staje się 
standardem dla par młodych, a 
na rynku wciąż pojawiają się no-
we kategorie usług weselnych jak 
np. przedślubna medycyna este-
tyczna. 

rp.pl 

Opracowała:  
Katarzyna Frankowska 
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Jak złożyć wniosek o nowy dowód 
osobisty przez Internet będąc  
za granicą 
Kończy Ci się ważność polskiego dowodu osobistego? Przebywając za granicą można 
wniosek o nowy dowód złożyć przez Internet za pośrednictwem strony internetowej 
http://epuap.gov.pl 

Jest to bardzo wygodne 
i pomocne zwłaszcza dla 
Polaków mieszkających na 
co dzień za granicą, którzy 
nie muszą udać się do kra-
ju, by załatwić formalności. 

Na początek musimy być 
posiadaczami specjalnego 
konta, tak zwanego Profilu 
Zaufanego, które każdy z 
nas może samodzielnie założyć 
w Internecie. Jednak jednorazo-
wo trzeba osobiście potwierdzić 
wprowadzone tam dane. Można 
to zrobić w kraju w wielu punk-
tach, a poza Polską w konsulacie 
lub ambasadzie. 

Procedura składania wniosku o 
wydanie dowodu osobistego przez 
Internet: 

Najpierw konto 
Przed złożeniem wniosku, naj-
pierw należy założyć sobie konto, 
tzw. Profil Zaufany na stronie epu-
ap.gov.pl, Następnie trzeba uzu-
pełnić to konto swoimi danymi 
osobistymi i potwierdzić podpis 
w urzędzie. 

Jak założyć  
Profil Zaufany 
Wypełnij krótki formularz reje-
stracyjny i załóż konto na ePU-
AP. Potrzebne są do tego dane 
kontaktowe oraz identyfikacyjne. 
Używaj konta ePUAP jako skrytki 
elektronicznej do odbierania kore-
spondencji urzędowej. Wnosząc 
podanie lub wniosek do urzędu 

wskaż adres skrytki ePUAP ja-
ko elektroniczny adres zwrotny. 
Powiadomienia otrzymasz rów-
nież na wskazany adres email. 

Potwierdź Profil 
Zaufany 
Profil Zaufany to Twój darmo-
wy, mobilny podpis elektronicz-
ny do kontaktu z administracją. 
Zaloguj się na konto ePUAP i 
złóż wniosek o potwierdzenie 
Profilu Zaufanego. Udaj się do 
najbliższego urzędu z dowodem 
osobistym lub paszportem. Profil 
Zaufany trzeba przedłużyć raz 
na 3 lata. Jeśli posiadasz podpis 
elektroniczny (certyfikat kwalifi-
kowany), możesz potwierdzić Swój 
Profil Zaufany samodzielnie bez 
wychodzenia z domu. 

Wyślij wniosek 
Wniosek o dowód osobisty moż-
na wysłać w całości przez internet, 
wraz ze zdjęciem, a zamiast podpi-
su na papierze wystarczy zatwier-
dzić wybór Profilem Zaufanym. 
Na portalu obywatel.gov.pl można 
sprawdzać postęp prac i odebrać 
dokument w wybranym urzędzie. 

Usługa umożliwia uzy-
skanie od dowolnego 
organu gminy (wójta, 
burmistrza, prezydenta, 
miasta) dowodu osobiste-
go na pisemny wniosek 
uprawnionego obywatela 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Odbioru dowodu osobiste-
go dokonuje się osobiście 
w siedzibie organu gminy, 

w którym został złożony wniosek. 

Wymagane dokumenty 
Wypełniony wniosek o wydanie 
dowodu osobistego. 
Aktualna fotografia, odpowia-
dająca wymogom zdjęcia jak do 
dokumentów paszportowych, 
odzwierciedlająca, w sposób nie-
budzący uzasadnionych wątpli-
wości, wizerunek twarzy osoby 
ubiegającej się o wydanie dowo-
du osobistego przedstawiający ją 
bez nakrycia głowy i okularów 
z ciemnymi szkłami, pokazują-
ca osobę w pozycji frontalnej:  
 
a) osoba z wrodzonymi lub naby-
tymi wadami narządu wzroku mo-
że załączyć do wniosku fotografię 
przedstawiającą ją w okularach 
z ciemnymi szkłami. W takim 
przypadku do wniosku załącza 
się również orzeczenie o niepeł-
nosprawności osoby do 16. roku 
życia lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności osoby, która 
ukończyła 16 lat, z powodu wro-
dzonej lub nabytej wady narządu 
wzroku, wydane zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 27 sierpnia 
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1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);  
 
b) osoba nosząca nakrycie głowy 
zgodnie z zasadami swojego wy-
znania może załączyć fotografię 
przedstawiającą ją w nakryciu 
głowy, o ile wizerunek twarzy jest 
w pełni widoczny. W takim przy-
padku do wniosku załącza się 
zaświadczenie o przynależności 
do wspólnoty wyznaniowej zare-
jestrowanej w Rzeczypospolitej 
Polskiej; c) w uzasadnionych 
przypadkach organ gminy może 
wydać dowód osobisty na wnio-
sek, do którego została dołączona 
fotografia przedstawiająca osobę z 
zamkniętymi oczami, innym niż 
naturalny wyrazem twarzy lub z 
otwartymi ustami. 

Drogą elektroniczną możemy rów-
nież złożyć wniosek o dowód dla 
naszego dziecka. 

Dowód osobisty potwierdza 
Twoją tożsamość (na przykład 
możesz potwierdzić swoje dane 
osobowe w banku lub urzędzie), 
potwierdza polskie obywatelstwo 

(na przykład za granicą), pozwala 
wyjechać za granicę bez paszpor-
tu między innymi do krajów Unii 
Europejskiej czy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

Ważne! 
1. Składając wniosek – pamiętaj, 

aby go prawidłowo uzupełnić. 
Przede wszystkim sprawdź, ja-
kie warunki powinno spełniać 
zdjęcie do dowodu. 

2. Jeśli Twoje zdjęcie będzie nie-
prawidłowe, urząd wezwie Cię 
do uzupełnienia wniosku (do-
starczenia nowego zdjęcia). 
Dostaniesz wówczas wiado-
mość na swoją skrzynkę na 
ePUAP. Nie zwlekaj, możliwie 
szybko prawidłowo uzupełnij 
wniosek. Jeśli nie zrobisz tego 
w tym terminie, wniosek o do-
wód będziesz musiała/ musiał 
złożyć ponownie. 

3. Jeśli chcesz wiedzieć, czy urząd 
wezwał Cię do uzupełnienia 
wniosku, a nie sprawdzasz re-
gularnie swojej skrzynki na 
ePUAP, możesz dostać powiado-
mienie także na swoją prywat-
ną skrzynkę e-mail. Wymaga to 
zmian w ustawieniach skrzynki 
na ePUAP. To nic trudnego. 

Oto jak to zrobić: 
Zaloguj się na swoje konto na 
ePUAP. 
Wejdź w „Moja skrzynka” (prawy 
górny róg ekranu). 
W pasku po lewej stronie wybierz 
„Operacje”. Kliknij. 
Wybierz „Ustawienia”. Kliknij. 
Na środku okienka, które Ci 
się wyświetliło, widzisz opcję 
„Powiadomienia mailowe”. Wśród 
możliwych opcji otrzymywania po-
wiadomień – zaznacz „zawsze”. 
Zapisz zmiany. 

Gotowe! 
Jeśli dostaniesz wiadomość z urzę-
du, będziesz o tym niezwłocznie 
powiadomiona/powiadomiony. 
4. Składając wniosek online, wpisz 
swój numer telefonu – w razie ko-
nieczności urzędnik będzie mógł 
do Ciebie zadzwonić i wyjaśnić 
ewentualne wątpliwości. 
5. Jeśli nie jesteś pewna/ pewien, 
czy Twoje zdjęcie spełnia wyma-
gania lub masz jakiekolwiek inne 
wątpliwości, idź do urzędu i tam 
– po wyjaśnieniu wątpliwości z 
urzędnikiem – złóż wniosek. 
https://epuap.gov.pl/wps/portal 

epuap.gov.pl, londynek.net 
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Zgłoś wyjazd za granicę  
Nieważne, czy wybierasz się do Ameryki, czy do unijnego kraju – dotyczy to każdego 
wyjazdu za granice Polski, dłuższego niż 6 miesięcy. Zgłoś swój wyjazd najpóźniej 
w dniu, w którym opuszczasz kraj. Możesz to zrobić przez Internet albo w urzędzie 
gminy. 

Wyjazd za granicę  
musi zgłosić każda  
osoba, która: 
• chce wyjechać za granicę na 

dłużej niż 6 miesięcy, ale pla-
nuje wrócić do kraju – zostanie 
wtedy automatycznie wymeldo-
wana z miejsca pobytu czasowe-
go, jeżeli je posiada. Jej adres 
zameldowania stałego pozosta-
nie bez zmian, 

• planuje na stałe wyjechać z 
Polski — zostanie wtedy au-
tomatycznie wymeldowana z 
miejsca pobytu stałego i czaso-
wego. 

Rodzic, opiekun prawny lub opie-
kun faktyczny zgłaszają wyjazd za 
granicę osób, które: 
• nie mają zdolności do czynno-

ści prawnych (osoby całkowicie 
ubezwłasnowolnione, dzieci do 
13 lat), 

• mają ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych (osoby czę-
ściowo ubezwłasnowolnione, 
dzieci w wieku od 13 do 18 lat). 

Wyjazd należy zgłosić w odpo-
wiednim urzędzie gminy najpóź-
niej w dniu wyjazdu. Usługa jest 
bezpłatna. 

Po powrocie do Polski zgłoś swój 
powrót w ciągu 30 dni od powrotu 
do kraju. 

https://obywatel.gov.pl./wyjazd-
-za-granice/zglos-wyjazd-za-grani-
ce#scenariusz-przez-internet
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-
-granice/zglos-powrot-z-zagranicy 

O wyjeździe za granicę 
trzeba powiadomić 
skarbówkę 
Podatnik, który wyjeżdża za gra-
nicę, musi pamiętać o podaniu 
urzędowi skarbowemu aktual-
nego adresu. Kto tego nie zrobi, 
ryzykuje, że fiskus przeprowadzi 
postępowanie bez jego udziału. 

Wyjeżdżając na dłużej za granicę, 
np. do pracy lub na studia, warto 

zawczasu zabezpie-
czyć swoje sprawy 
związane z obowiąz-
kiem podatkowym. 
Czasami wystarczy 
ustanowienie peł-
nomocnika, by po 
powrocie z wojaży 
nie wpaść w kłopo-
ty podatkowe. 
Osoba, która za-
mierza zmienić 

miejsce zamieszkania – także na 
zagraniczne – powinna złożyć do 
Urzędu Skarbowego aktualizujące 
dane, dotyczące adresu zamiesz-
kania. Dla celów podatkowych 
istotne jest bowiem miejsce za-
mieszkania i o każdej zmianie w 
tym zakresie należy informować 
urząd szczególnie, gdy zmienia się 
właściwość urzędu skarbowego. 
 
Zgłoszenia należy dokonać w ter-
minie 30 dni od daty zaistnienia 
zmiany, czyli odpowiednio od daty 
zmiany miejsca zamieszkania lub 
od daty uzyskania zagranicznego 
numeru identyfikacyjnego dla ce-
lów podatkowych albo ubezpiecze-
niowych. Jeżeli podatnik nie zło-
żył zgłoszenia aktualizacyjnego w 
terminie, powinien jak najszybciej 
dopełnić tego obowiązku. Za nie-
dopełnienie powyższego obowiąz-
ku można otrzymać karę, zgodnie 
z art. 81 § 1 pkt 1 Kodeksu karne-
go skarbowego. 

Z przepisu tego wynika, iż podat-
nik, który wbrew obowiązkowi 
nie dokonuje aktualizacji danych 
objętych zgłoszeniem identyfika-
cyjnym, podlega karze grzywny za 
wykroczenia skarbowe.

Opracowała: Hanna Korcz
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Z życia polskiej szkoły
Pierwsza sobota września była niezwykle pracowitym dniem w naszej szkole. Ucznio-
wie, którzy wrócili z wakacji pełni energii i zapału do zdobywania wiedzy, wzięli 
udział w aż dwóch niezwykle ważnych i interesujących wydarzeniach. 

Narodowe czytanie 2019 

Co lepiej promuje czytelnictwo 
wśród młodzieży i zachęca ją do 
sięgnięcia po lekturę? Wspólne 
czytanie! Z tego właśnie powo-
du nasza szkoła włączyła się w 
ogólnopolską akcję Narodowego 
Czytania, organizowaną pod 
honorowym patronatem Pary 
Prezydenckiej. 
7 września nasi uczniowie i na-
uczyciele zagłębiali się w świat naj-
znamienitszych polskich nowel, 
czytając „Kamizelkę” Bolesława 
Prusa. 

Wspólne jej odczytywanie wzbu-
dziło wiele emocji. Długo po za-
kończeniu czytania dzieci rozma-
wiały z opiekunkami o przekazie 
utworu: sile uczuć, nieuchronno-

ści losu, kłamstwie 
w dobrej wierze… 
Konkluzją dyskusji 
było: Prawdziwa mi-
łość odzwierciedla 
się w prostych ge-
stach, nawet w naj-
gorszych chwilach. 

Warto wspomnieć, 
że inicjatywa naszej 
szkoły – placówki 
polonijnej czynnie 
promującej wielkie 
dzieła literatury 
ojczystej za granicą oraz roz-
wój czytelnictwa wśród młodej 
Polonii – została zaakceptowana 
przez Kancelarię Prezydenta RP i 
oficjalnie wpisana do bazy miejsc, 
które uczestniczą w ósmej edycji 
Narodowego Czytania. Z niej otrzy-
maliśmy list oraz pamiątkową 
pieczęć, którą ostemplowane zo-
stały przyniesione przez uczniów 
egzemplarze lektur. 

Koordynatorkami akcji w szkole 
były dwie polonistki: Agnieszka 
Ghersin i Anna Piekut.
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75 rocznica 
wyzwolenia 
Antwerpii
W bieżącym roku w całej Flandrii 
obchodzona jest niezwykle ważna 
rocznica. 75 lat temu tereny te 
zostały wyzwolone spod niemiec-
kiej okupacji w czasie II wojny 
światowej. Okrągły jubileusz tak 
przełomowego wydarzenia ob-
chodzony jest bardzo uroczyście. 
Jedną z form świętowania go były 
„Liberation Days” – dwudniowe 
obchody organizowane przez 
miasto Antwerpia z okazji upa-
miętnienia odzyskania przez nie 
wolności. Na nich oczywiście nie 
mogło zabraknąć naszych pod-
opiecznych! 
Uczniowie klas 6 i 7 pod opie-
ką nauczycielek wzięli udział w 
Paradzie Wyzwolenia, która prze-
szła w sobotę 7 września ulicami 
Antwerpii. Podczas niej dzieci 
mogły przyjrzeć się ponad 100 hi-
storycznym i współczesnym po-
jazdom wojskowym i cywilnym. 
Prócz Defi lady nasi podopieczni 
„cofnęli się w czasie” do okresu 
II wojny światowej, odwiedzając 
Miasteczko Wyzwolenia (niezwy-
kle ciekawy obóz rekonstrukcji) 
utworzone wzdłuż rzeki Scheldy. 
Pobyt w obozie wojskowym ni-
czym z czasów II wojny świato-
wej wywarł na uczniach wielkie 
wrażenie. Ta żywa lekcja historii 
z pewnością na długo pozostanie 
w ich pamięci. 

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

Zostaniesz naszą

nową koleżanką

lub kolegą?

On lub ona pije? Nie radzisz Sobie?
Przyjdź do nas,dzielimy się swoim doświadczeniem, 
siłą i nadzieją. Nasze mitingi są w każdy wtorek 
od 19:30 do 21:00.

Sterlingerstraat 4, Borgerhout 2140 
Tel kontaktowy: 0483 67 48 26
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 Lekcje życiowe na przykładzie 
naszych klientów
Lekcja nr 4: Jak uniknąć ekstra opłat za niepłacenie rachunków w terminie

Zdarza się że nie możemy zapłacić rachunku w terminie. Wydawać by  się mogło, że 
nic takiego się nie stanie. Ot, zwłoki kilka dni i uregulujemy płatność. Trzeba bardzo 
na to uważać. Czasem nasi klienci zmuszeni byli zapłacić nawet dwu-trzykrotność 
wstępnej faktury.

Mieliśmy przypadki, gdy rachu-
nek €15 zignorowany przez nasze-
go klienta urósł do €60, gdyż fi rma 
dodała sobie koszty administracyj-
ne za dodatkowe powiadomienia, 
lub naliczyła karę za zwłokę.
W innej sytuacji, €75 urosło do, 
UWAGA! €650, gdyż naliczono 
odsetki za każdy dzień zwłoki.

Co zatem należy zrobić?
Nie ignoruj - faktura przychodzi 
z dużym wyprzedzeniem. Jeśli 
wiesz, że nie możesz jej zapłacić, 
napisz list, email lub zadzwoń do 
instytucji i poproś o przełożenie 
terminu, lub rozłożenie na raty

Jeżeli zapo-
mniałeś zapła-
cić, zadzwoń 
czym prędzej 
i po słownym 
ustaleniu no-
wych zasad 
napisz e-mail 
lub list, aby 
mieć pisemne 
potwierdzenie 
umowy.

Jeżeli problem 
narasta, przychodzą nowe pona-
glenia, a ty boisz się otworzyć ko-
perty - czym prędzej do nas przyjdź. 

W Wwelcome otrzymasz wspar-
cie w języku polskim, postaramy 
się wynegocjować najlepsze dla 

Wsparcie i informacja
Dla wielu nowych mieszkańców Belgii procedury 
administracyjne oraz przepisy prawne są niejasne. 
Komunikacja w urzędach oraz wszelkiego rodzaju firmach i 
organizacjach bywa trudna. Dlatego też wspieramy członków 
Welcome.

Jesteśmy po to by Ci pomóc!

Członkowie naszej organizacji chcą być częścią wspólnoty, 
czasem jednak nie mają takiej możliwości. Dlatego też 

organizacja Welcome oferuje szkolenia oraz sieć kontaktów. 
Członkowie pomagają sobie np. w sprawach administracyjnych.

 Osoby należące do naszej organizacji rozwijają się i zdobywają 
doświadczenie co znacznie zwiększa ich możliwości na rynku 

pracy oraz osiągają sukcesy w zamierzonych przedsięwzięciach.

Rozwój i współpraca

Wsparcie   Informacja 
Rozwój   Współpraca 

Bezoek ons kantoor of bel voor een afspraak

Bredabaan 371, 2170 Merksem https://wwelcome.be
+32 (0)3 484 3141 hallo@wwelcome.be 

Zostań członkiem
pracy oraz osiągają sukcesy w zamierzonych przedsięwzięciach.

 Z członkostwem Welcome tworzysz prężnie rozwijającą 
się organizację składającą się z obywateli świata. Wspólnie 
tworzymy międzynarodową sieć możliwości. Możesz również 
skorzystać z wielu usług, które oferują nasi członkowie.

Członkostwo Członkostwo 
(€25 / rok)

Rozszerzone 
Członkostwo 
(€50 /rok)

Administracja
Za godzinę
Za miesiąc (1 jaar)
Za rok

15 euro
15 euro
150 euro

10 euro
10 euro
120 euro

Wizyty domowe/ 
sprawy urzędowe

1wsza godzina 
2ga godzina
3cia godzina
Koszty dojazdu 
powyżej  25 km

25 euro
20 euro
15 euro
0.25 euro

20 euro
15 euro
10 euro
0.20 euro

Usługi specjalne Energia, telecom I 
ubezpieczenia

+ rosnący pakiet part-
nerów *

Inne usługi
Grupa wolontariuszy Taryfa indywidualna 80% ceny członkowskiej

* Oferujesz usługł lub produkt dla członków organizacji Welcome – 
poinformuj nas przez: diensten@wwelcome.be.

Bredabaan 371, 2170 Merksem, tel. 03 484 31 41 https://wwelcome.be, hallo@wwelcome.be
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Ciebie 
warunki 

spłaty i po-
rozumiemy się z 

Twoim wierzycielem po 
niderlandzku. Jesteśmy po Twojej 

stronie i rozumiemy trudności 
związane z poruszaniem się po 
nowym systemie w nowym kraju.
Mamy też nowy system abonento-
wy dla naszych klientów i nowych 
członków:
Podstawowe Wsparcie członkow-
skie - €16 miesięcznie 
Aktywny członek naszej organiza-
cji - €50 rocznie

Członek naszej organizacji i spon-
sor - dobrowolny datek na działal-
ność naszej organizacji

Po więcej informacji zadzwoń, 
przyjdź lub odwiedź naszą stronę, 
również po polsku!

Wwelcome

Ciebie 
warunki 

spłaty i po-
rozumiemy się z 



NOWE 
POŁĄCZENIE: 

ANTWERPIA - LUBLIN

4999€
od

NOWE 

POLEĆ Z ANTWERPII TEŻ DO TULONU, FLORENCJI, NA MAJORKĘ, DO INSBRUCKA, TANGERU, 
ALICANTE, SPLITU, MALAGI, ENFIDHY, NADORU, NA IBIZĘ I DO MURCJI.

Szczegóły: Ceny za osobę, za lot w jedną stronę, opłaty lotniskowe wliczone. Okres na dokonanie rezerwacji: 01.07.2019–30.03.2020. Okres podróży: 01.07.2019–30.03.2020. 
Ilość biletów w tak niskich cenach jest ograniczona. Sprzedaż biletów w tych cenach będzie prowadzona do wyczerpania limitu.

WWW.TUIFLY.BE
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 Mobbing w pracy 
Pracodawca lub współpracownik się na Ciebie uwziął? Czujesz się zastraszany i 
osaczony? Masz wrażenie, że jesteś fi rmowym kozłem ofi arnym? Prawdopodobnie 
padłeś ofi arą mobbingu. 

Ofi arą mobbingu może paść każ-
dy niezależnie od wieku, płci, wy-
kształcenia czy wykonywanego 
zawodu. 

Co to jest mobbing? 
Nieprzyjemna atmosfera w pracy, 
pomówienia, ciągłe nerwy i stałe 
poczucie zaszczucia to jedne z naj-
częstszych oznak mobbingu. 

Ogólnie możemy zdefi niować mo-
bbing jako działania, mające szko-
dliwy wpływ na zdrowie ofi ary, wy-
wołujące u niego zaniżoną ocenę 
przydatności zawodowej, powodu-
jące lub mające na celu poniżenie 
lub ośmieszenie pracownika, izo-
lowanie go lub wyeliminowanie z 
zespołu pracowników. 

Mobbing, jako zjawisko patolo-
giczne,
 powtarza się systematycznie i 
występuje od wielu lat zarówno 
w instytucjach publicznych, jak 
również w korporacjach a także 
w małych i średnich przedsiębior-
stwach. Jego cechą jest bezbron-
ność ofi ary wobec mobbera (tak 
nazywa się osobę, która stosuje 
zachowania mobbingowe). Same 
akty przemocy fi zycznej nie sta-
nowią natomiast istoty mobbingu. 

Prawo belgijskie defi niuje mob-
bing jako „Obraźliwe, uporczywe 
i powtarzające się zachowanie 
jakiegokolwiek pochodzenia (ze 
strony przełożonego lub innych 
współpracowników), które przeja-
wia się w szczególności w czynach, 
słowach, korespondencji, mające 
na celu poniżenie, uwłaczenie 
godności bądź naruszenie fi zycz-
nej lub psychicznej integralności 
pracownika (…) co negatywnie 

skutkuje w wykonywaniu przez 
niego pracy oraz źle wpływa na 
ocenę jego przydatności zawodo-
wej. Opisane powyżej działania 
jednocześnie mogą zagrozić cią-
głości zatrudnienia lub stworzyć 
zastraszające, wrogie, poniżające 
lub upokarzające środowisko pra-
cy”. 

Za mobbing nie mogą zostać 
uznane zachowania jednorazowe 
niezależnie od tego, czy wypeł-
niają one pozostałe znamiona 
działania niezgodnego z prawem. 
Należy jednak zaznaczyć, że prze-
pisy nie określają wyraźnie okre-
su po upłynięciu którego można 
by zakwalifikować dane zacho-
wanie jako mobbing. Z pomocą 
przychodzi tutaj doktryna, która 
przyjmuje okres 6 miesię-
cy. Ponadto działania, 
polegające na zastra-
szaniu, poniżaniu, 
dręczeniu, muszą 
występować rów-
nież systematycznie 
co najmniej raz w tygo-
dniu. Wyłączenie przez usta-
wodawcę zajść jednorazowych 
nie oznacza bynajmniej ich 
tolerowania. W takiej sytuacji 
skrzywdzonemu pracowniko-
wi ochronę swoich praw wy-
znaczają przepisy o ochronie 
dóbr osobistych. 

Międzynarodowa Organizacja 
Pracy, w sporządzonych na jej 
zlecenie ekspertyzach wy-
mienia kilkadziesiąt zacho-
wań, mogących wyczerpać 
znamiona przemocy w miejscu 
pracy. To m.in. groźby, obrażanie, 
stosowanie ostracyzmu, niegrzecz-
ne gesty, przeklinanie, krzyki, po-

pychanie i inne formy przemocy 
fi zycznej. 
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• niemożliwe do realizacji nie-

przekraczalne terminy wyko-
nania polecenia, 

• przymusowe zostawanie po go-
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• przydzielanie bezsensownych 
zadań do wykonania, 

• rozpowszechnianie złośliwych 
plotek, 

• obelżywe listy, maile, 
• terror telefoniczny, 
• wrogie spojrzenia. 

Pani Honorata padła ofi arą mob-
bingu w swoim miejscu pracy. Szef 
w obecności współpracowników 
wyśmiewał się z niej, była wzywana 
do jego gabinetu, gdzie była wyzy-
wana, ubliżano jej i sugerowano, że 
lepiej byłoby gdyby sama zwolniła 
się z miejsca pracy. Taka patologicz-
na sytuacja trwała blisko dwa lata, 
co doprowadziło panią Honoratę do 
głębokiej depresji, w wyniku czego 
przebywała na zwolnieniu lekar-
skim dwa miesiące. Wyobrażenie o 
powrocie do pracy i – co za tym szło 
– kolejnych atakach ze strony szefa 
powodowało u pani Honoraty lęk 
i nawroty choroby. Taka sytuacja 
sprawiła, że pani Honorata zdecy-
dowała się na rozwiązanie umowy 
o pracę w trybie natychmiasto-
wym, uzasadniając swoją decyzję 
brakiem poszanowania dla godno-
ści i dóbr osobistych ze strony 
pracodawcy. Pani Honorata 
zdecydowała się również 
wnieść sprawę do sądu o 
zadośćuczynienie za do-
znane krzywdy, w wyni-
ku której Sąd zasądził 
na rzecz pokrzywdzonej 
od pracodawcy żądaną 
kwotę pieniężną.

Z  ko l e i  Pa n 
Marek jest 
nowym pra-
cownikiem 
f i r my  Y. 
Kierownik 
działu, w 
którym pra-
cuje, postano-
wił przydzielić 
mu miejsce 
pracy w cał-

kowicie odizolowanym od reszty 
pracowników pomieszczeniu, w 
którym brak było podstawowego 
narzędzia pracy, jakim jest kompu-
ter. Mimo tego faktu panu Markowi 
zostały przydzielane zadania, które 
bez pomocy programów kompute-
rowych nie były możliwe do wy-
konania. Kierownik zarzucał mu 
niekompetencję i czynił publiczne 
uwagi na temat pracy pana Marka 
oraz zabronił współpracownikom 
jakiejkolwiek pomocy jemu jako 
nowemu pracownikowi. Ta sytu-
acja trwa od 6 miesięcy. Pan Marek 
czuje się poniżony, wyalienowany 
i zastraszony. Źle sypia, stan jego 
zdrowia psychicznego oraz fi zycz-
nego bardzo się w ostatnim czasie 
pogorszył. W związku z tym Pan 
Marek, wspierany przez osoby mu 
bliskie, również będzie wnosił spra-
wę do Sądu. 

Mobbing a 
dyskryminacja w 
miejscu zatrudnienia 
Zjawisko mobbingu należy odróż-
nić od działań o charakterze dys-

kryminacyjnym. 

Zakaz dyskrymina-
cji w zatrudnieniu 
jest jedną z pod-
stawowych zasad 
prawa pracy. W 
myśl prawa pra-
cownicy powin-
ni być równo 
traktowani w 
zakresie nawią-
zania i rozwią-
zania stosun-

ku pracy, 
warunków 
zatrudnie-
nia, awan-
sowania 
oraz do-
stępu do 
szkolenia 
w celu 
podno-

szenia kwalifi kacji zawodowych, 
w szczególności bez względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, religię, narodowość, przeko-
nania polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną, a 
także bez względu na zatrudnienie 
na czas określony lub nieokreślo-
ny albo w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. 

Równe traktowanie w zatrudnie-
niu oznacza niedyskryminowanie 
w jakikolwiek sposób, bezpośred-
nio lub pośrednio, z przyczyn okre-
ślonych powyżej. 

– Na jednej z rozmów kwalifi kacyj-
nych na stanowisko asystentki za-
rządu wprost zapytano mnie, czy w 
najbliższym czasie zamierzam mieć 
dziecko, bo praca ta wymaga nie tyl-
ko dyspozycyjności w ciągu dnia, 
ale też dalekich wyjazdów służbo-
wych. Tak się złożyło, że jestem pra-
wie dwa lata po ślubie i z mężem 
staramy się o dziecko, powiedzia-
łam więc, że nie wykluczam takiej 
możliwości. Po tym odniosłam wra-
żenie, że dalsza konwersacja była 
prowadzona już tylko dla zasady, a 
dla potencjalnego pracodawcy sta-
łam się mało interesująca – wspo-
mina pani Ewa. 

Szczególną formą dyskryminacji, 
ze względu na płeć, jest molesto-
wanie seksualne stanowiące każ-
de nieakceptowane zachowanie 
o charakterze seksualnym – lub 
odnoszące się do płci pracownika 
– którego celem lub skutkiem jest 
naruszenie godności lub poniże-
nie albo upokorzenie pracownika: 
na zachowanie to mogą się skła-
dać fi zyczne, werbalne lub poza-
werbalne elementy. 

Cechą molestowania seksualne-
go jest to, iż pozostaje ono nieak-
ceptowane i niechciane, a jedno-
cześnie może wywołać u ofiary 
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przekonanie, że sprzeciw wpłynie 
negatywnie na jej warunki zatrud-
nienia lub stosunki panujące w 
miejscu pracy. 

Molestowanie seksualne najczę-
ściej przybiera postać: 
• czynienia sugestii, 
• niestosownego dotykania, gła-

skania, poklepywania, 
• domagania się lub proszenia o 

korzyści seksualne, 
• uporczywego fl irtowania, 
• sprośnych aluzji oraz żartów, 
• czynienia propozycji, 
• insynuacji, 
• niestosownych uwag na temat 

wieku, ubioru, uczesania czy też 
sytuacji rodzinnej, 

• opowiadania sprośnych dowci-
pów, 

• niestosownych spojrzeń. 

Pani Magda dostała pracę w fi rmie 
X na wysokim stanowisku. Firma 
podpisała z nią pierwszą umowę na 
czas określony. Na miesiąc przed 
wygaśnięciem umowy pan Piotr – 
jeden z dyrektorów fi rmy – poinfor-
mował ją, że być może nie otrzyma 
nowej umowy, chyba że dostosuje 
się do grupy. Kilka dni później, 
na zebraniu ogólnym dyrektorów 
fi rmy, pan Piotr pochwalił się kole-
gom z pracy warunkiem, jaki posta-
wił pani Magdzie, o czym poinfor-
mował panią Magdę kolega, który 
również uczestniczył w zebraniu. 
Niedługo po tym pan Piotr kazał 

jechać pani Magdzie na szkolenie 
poza główną siedzibę fi rmy. Tam, 
po uroczystej kolacji, doszło do in-
cydentu, podczas którego wbrew 
woli pani Magdy, pan Piotr usiłował 
zmusić ją do stosunku seksualne-
go. Dwa tygodnie po powrocie ze 
szkolenia pani Magda została poin-
formowana, iż jej umowa nie zosta-
nie przedłużona na kolejny okres. 

Psychiczne oraz fi zyczne konse-
kwencje mobbingu lub molesto-
wania bywają bardzo poważne. O 
tym co robić, gdy znajdziemy się 
w takiej sytuacji, będziecie mogli 
Państwo przeczytać już w następ-
nym numerze. 

Agnieszka Sità, doradca prawny 
w TRAMPOLINA asbl.

Agnieszka Sità – prawnik, certyfi kowany mediator długów. Absolwentka Pra-
wa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych w zakre-
sie prawa europejskiego na Uniwersytecie w Katanii, posiada dyplom
Interdyscyplinarnych Studiów z zakresu Wiktymologii oraz Psychotraumatolo-
gii Uniwersytetu Paryż V oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Bruk-
seli. W Belgii mieszka od ponad 12 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowała w
instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych. Uzyskała 
uprawnienia tłumacza ustnego oraz pisemnego w języku francuskim, włoskim 
oraz angielskim. Posługuje się także językiem niderlandzkim. Udziela
konsultacji również w sprawach administracyjno-prawnych.

DORADZTWO PRAWNE, MEDIACJA DŁUGÓW, SPRAWY 
KOMORNICZE , RODZINNE, PRACOWNICZE 

ORAZ RENTOWO-EMERYTALNE

Brukselskie Stowarzyszenie TRAMPOILINA vzw/asbl świadczy usłu-
gi doradztwa prawnego oraz pomocy psychologicznej  dla Polonii 
mieszkającej w Belgii. W ramach sesji wyjazdowych świadczymy 
usługi konsultacyjne z zakresu egzekucji komorniczej, prawa ro-

dzinnego oraz prawa pracy teraz TAKŻE W ANTWERPII!

Doradca prawny oraz mediator długów przyjmie Cię 
w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 17.00

Adres: Eduard van Steenbergenlaan 46, 2100 Antwerpia.
Rejestracja telefoniczna: 0495. 28.98.24. pn-pt  w godz 9.oo-11.00

www.trampolina.be, info@trampolina.be
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 Zazdrość, zawiść i nienawiść 
Gdzie jako naród nie możemy się pochwalić szczególnymi osiągnięciami, to nie mo-
żemy, ale w jednym – ze smutkiem zauważam – jesteśmy mistrzami świata. I nie, nie 
jest to coś, o czym warto głośno mówić, nie jest to wcale powód do dumy i chwały, a 
raczej do wielkiego wstydu i spuszczenia nisko głowy. 

Bo nic Polaka bardziej nie boli niż 
fakt, że komuś innemu wiedzie się 
lepiej, że kto inny jest młodszy, ład-
niejszy, że ma fajnych znajomych, 
że ciężko pracuje i w związku z 
tym ma, że się uczy i ma ambicje, 
że chce coś w życiu osiągnąć i 
szuka fajnej pracy (a nie pierw-
szej lepszej), że był przy kości a 
zeszczuplał, że zarobił i kupił (a 
niby dlaczego miałby nie kupić), 
że odłożył i wyjechał, że otworzył 
własny biznes i fajnie mu idzie. I 
my, zamiast się cieszyć i gratulo-
wać zgnoimy, zmieszamy z błotem 
kogo można i jak tylko można. 

A co? Mnie jest niefajnie, to dla-
czego innym ma być fajnie. Niech 
no się tylko Polakowi dobrze wie-
dzie, a zaraz zleci się stado zawist-
ników, plotkarzy, wszystkowiedzą-
cych damulek i przemądrzalców. 

Zawiść trawi nas ze wszech miar. 
Aż zęby bolą. Przerażające to, ni-
skie i smutne bardzo. A poza tym 
krzywdzące, frustrujące i sprawia-
jące, że czasami naprawdę traci-
my wiarę w człowieka. I zamiast 
dostawać skrzydeł, opadają nam 
ręce. 

Zwróćmy też uwa-
gę na fakt, iż za-
zwyczaj wszyscy 
ci mądralińscy 
wiedzą o na-
szym życiu nic lub 
bardzo niewiele. Ba, czasem nawet 
nas na oczy nie widzieli, a ocho-
czo komentują i ferują wyroki. 
Zawistnicy mają zawsze najwię-
cej do powiedzenia, ocenienia, 
skomentowania i oplotkowania. 

Bo nie ma to jak w wolnej chwi-
li rozsiąść się wygodnie w fotelu 
z komputerem lub telefonem w 
ręku i napisać na Facebooku, tu-
dzież gdzie indziej, parę zjadliwych 
komentarzy. Co tam parę, niektó-
rzy potrafi ą całe życie przepędzić 
sprowadzając innych do parteru. 
W końcu na obserwowanie in-
nych, a następnie wymądrzanie 
się, trzeba mieć czas. Czas, który 
inni mądrzy, wrażliwi i fajni ludzie 
poświęcają na rodzinę, na rozwój, 
podróże, naukę języków czy rozbu-
dowywanie własnej fi rmy. 

A czy wszyscy ci przemądrzalcy 
zastanowili się choć przez sekun-
dę nad tym, jak bardzo krzywdzą 
innych? Jak bardzo niemoralne są 
ich zagrywki? Jak wiele swoim za-
chowaniem czynią zła? Jako psy-
chologa głęboko mnie zastanawia, 
czy wszyscy ci 
zawistnicy 
naprawdę 
nie mają w 
życiu nic 
ciekaw-
szego do 
roboty od 
złorzecze-

nia i obgadywania innych? Czy 
ich życie jest aż tak wyjałowione 
z radości, uśmiechu i wszelkiego 
sensu, że rozsiewają swą gorycz 
na wszystkich innych napotka-
nych na drodze? 

Czy czują się w życiu tak bardzo 
pokrzywdzeni przez los i tak bar-
dzo niedowartościowani, że zdep-
czą i oplują najmniejszy uśmiech 
i oznakę pogody ducha? I czy 
którakolwiek z tych osób zasta-
nowiła się choć przez chwilę nad 
tym, jakie sobie samej świadectwo 
wystawia? Bo wystawia. 

Ludzie Kochani, przecież zawiść, 
którą tak ochoczo emanujemy, to 
droga donikąd. Jak w ogóle można 
w tak bezmyślny i okrutny sposób 
opluwać innych, pisać paszkwile 
na Facebooku, czy wypuszczać ze 
swych ust tanie ploty? Czy my na-
prawdę chcemy w takim właśnie 
świecie żyć i pracować? 

Czy takiej pozbawionej szacunku 
postawy w stosunku do drugiego 
człowieka chcemy uczyć nasze 
dzieci? Czy bycie przyzwoitym 
człowiekiem nic dziś nie znaczy? 
A ilu z nas nie zdaje sobie komplet-

nie sprawy z tego, które z wypo-
wiedzianych słów zostaną w 

drugiej osobie do końca 
jej życia? Zostaną bole-
snym cieniem w jej ser-
cu. Dlaczego jesteśmy 
dla siebie tak mało 
empatyczni, tak bardzo 
nietaktowni? 

Nie możemy na takie 
zachowania przymykać 
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oka, nie możemy tolerować za-
wiści wokół siebie. Bo 
istnieje ryzyko, że bę-
dzie się rozprzestrze-
niała jak gangrena 
w organizmie. 
I my się w tej 
g a n g r e n i e 
także unurza-
my. Nie od-
powiadajmy 
drugiemu na 
jego niskim 
n i e n a w i s t -
nym poziomie. 
Informujmy jed-
nak jasno i czytel-
nie, że robi źle, że 
krzywdzi, że tak 
nie można. Że takie 
zachowanie jest ze 
wszech miar nie-
moralne. 

Kształtujmy ze wszystkich sił war-
tości, które przyczyniają się do 
naszego dobrego samopoczucia i 
które utrudniają rozwój otaczają-
cych nas obrzydliwych zachowań. 
Bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy 
mądrzy, wyrozumiali i delikatni. 
Odnośmy się do drugiego człowie-
ka i jego wyborów, niezależnie od 
tego czy się z nimi zgadzamy, czy 
nie, z szacunkiem i empatią. W 
końcu to życie i wybory drugie-
go człowieka, nie nasze. I dopóki 
nikomu nie dzieje się krzywda, to 
nic nam do tego, według jakich za-
sad funkcjonują inni. 

Otaczajmy się osobami wyważony-
mi i wrażliwymi. Zanim wyrobimy 
sobie opinię na jakiś temat, czy na 
temat innej osoby, najpierw posłu-
chajmy, sprawdźmy, dowiedzmy 
się u źródła. Nie oceniajmy na 
podstawie zasłyszanych czy prze-
czytanych u innych na Facebooku 
farmazonów. Szczególnie kiedy 
ci inni pewnie także słyszeli od 
jeszcze innych, a ci jeszcze inni 
od jeszcze innych. 

Nie rozprzestrzeniajmy głupot i 
sami ich nie twórzmy. Bo 

po co? Komu i czemu 
ma to służyć? Co no-

wego wnieść? Nie 
plotkujmy, nie 

opluwajmy 
się nawza-
jem, nie 
niszczmy 
i n n y m 
życia. Bo 
jakie my 

mamy pra-
wo oceniać 

drugiego czło-
wieka? Dlaczego 
niby nasze życio-
we wybory miały-
by być lepsze od 

wyborów mniej lub 
bardziej nam nieznanych osób? 
Czy my siedzimy w ich sercu i 
głowie? 

I naprawdę… zanim otworzymy 
buzię albo monitor komputera, 
zastanówmy się najpierw, co 
chcemy powiedzieć. Co, komu i w 
jakim celu. Czy to naprawdę jest 
takie trudne? Czy sprawy oczywi-
ste, takie jak elementarne zasady 
współżycia, kultura wypowiedzi 
i dobre wychowanie, czy sprawy, 
których wydawałoby się nie trzeba 
tłumaczyć, są w dzisiejszym świe-
cie wiedzą tajemną? Czy coś, o 
czym nie wiem, w międzyczasie się 
zdewaluowało? Czy dalej będą nas 
trawić wszech-
ogarniające 
prostactwo i 
bezczelność? 

Przyznaję z 
wielkim żalem, 
że takiej ilości 
pogardy dla 
drugiego czło-
wieka, takiej 
zjadliwości – z 
jaką przycho-
dzi się mierzyć 

osobom, które trafi ają do mojego 
gabinetu – takiej zapiekłości i de-
strukcji, odkąd mieszkam w Belgii 
nie spotkałam w całym swoim ży-
ciu, a żyję już całkiem długo. 
Zadajmy sobie zatem pytanie: jak 
dalej ma wyglądać nasze życie, 
skoro emanujemy emocjonalną 
zgnilizną, śmietniskiem zawiści 
i małostkowością? Jeszcze tro-
chę i wszyscy utoniemy w morzu 
wzajemnych oszczerstw i obrzy-
dliwych komentarzy. I co tu się 
dziwić mądrym i kulturalnym 
ludziom, że żyją z daleka, że nie 
chcą utrzymywać z nikim kon-
taktów i w zasadzie to mają swój 
świat, do którego inni specjalnie 
nie mają dostępu. Zastanawiacie 
się Państwo dlaczego? Ja wcale. 

Wstyd mi za wszystkie te osoby, 
które swoją impertynencją i bez-
czelnością sprawiają, że inni przez 
nich tak bardzo cierpią. A przecież 
każdy z nas – przy pomocy małych 
gestów, jak zwykły uśmiech czy 
ciepłe słowo – może uczynić życie 
swoje i innych lepszym i milszym. 
Mocno trzymam za to kciuki. 

„Świat jest niebezpiecznym 
miejscem do życia nie z powodu 
ludzi, którzy są źli, ale z powodu 
ludzi, którzy nic z tym nie robią” 
Albert Einstein. 

Aleksandra Szewczyk, 
psycholog 
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Które nastolatki w Europie są 
najbardziej niezadowolone ze 
swojego wyglądu? Odpowiedź 
brzmi: polskie 
Dzieciństwo to ponoć najwspanialszy okres w życiu człowieka. Beztroska i brak 
zmartwień, akceptacja siebie. Tak było kiedyś. Teraz już nawet małe dzieci dochodzą 
do wniosku, że nie wyglądają tak, jak powinny. Nie taki wzrost, waga, nie mówiąc o 
ubiorze. Obsesja na punkcie wyglądu dopada dzieci już w szkole podstawowej i pro-
blem ten nie dotyczy tylko uczniów najstarszych klas. Negatywny stosunek do siebie 
i swojego ciała przejawia coraz więcej młodszych dzieci. 

Z 42 europejskich krajów polskie 
dziewczęta zajmują pierwsze miej-
sce wśród nastolatek, które są nie-
zadowolone ze swojego wyglądu 
– wynika z badań przeprowadzo-
nych przez Health Behaviour in 
School-aged Children i Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) na 
grupie 220 tys. nastolatków. 

Z raportu Global Report Dove Self-
Esteem wynika, że brak wysokiej 
samooceny własnego wyglądu do-
tyka 59 proc. dziewcząt na całym 
świecie. W przypadku polskich 
nastolatek wyniki są jeszcze bar-
dziej przygnębiające, problem do-
tyczy aż 81 proc. dziewczynek. Już 
9-latki uważają, że są za grube, co 
czwarta dziewczynka w wieku 11 
lat oraz 61 procent 15-latek swój 
wygląd ocenia negatywnie. 

Co piąta ankietowana dziewczy-
na przyznała, że nie akceptuje 
swojego wyglądu. Ponad połowa 
była w trakcie intensywnego od-
chudzania. U co dziesiątej badanej 
nastolatki psychologowie odkryli 
objawy bulimii lub anoreksji. Ile z 
nich ma realny problem z dodat-
kowymi kilogramami? Zaledwie 
ponad 6 procent – wynika z opra-
cowania dokumentu przygoto-
wanego przez Instytut Matki i 
Dziecka. 

W żadnym innym kraju naszego 
kontynentu dziewczęta nie ocenia-
ją swojego wyglądu i wagi tak kry-
tycznie. Dla porównania: za zbyt 
grube uważa się 38 proc. 15-let-
nich Czeszek, 44 proc. Włoszek 
czy 43 proc. Francuzek. Co cieka-
we, drugie miejsce w tym zesta-
wieniu zajmują młode dziewczęta 
z Belgii – tu dodatkowe kilogramy 
widzi u siebie 58 proc. badanych 
15-latek. 

Dlaczego akurat  
polskie nastolatki? 
W polskich domach chwalenie 
dzieci jest wciąż na marginesie. 
Przeważa krytyka, wieczne porów-
nywanie do rówieśników, wytyka-
nie braków i ograniczeń. 

Zarówno w domu, jak i w szko-
le dziewczynki krytykuje się 
znacznie częściej niż chłopców. 
Stawiane są im wyższe wymaga-
nia w kontekście zachowania i wy-
ników w nauce. W analogicznych 
sytuacjach dziewczynkom wolno 
zazwyczaj mniej niż chłopcom, 
którzy „tak mają” i „muszą się 
wyszaleć”. 

Dziewczynki częściej chwali się za 
wygląd, niż intelekt, co powoduje, 
że ten aspekt ich funkcjonowania 
staje się dla nich ważny, być może 

najważniejszy. Każdy negatywny 
komentarz powoduje obniżanie 
nastroju, niską samoocenę, co mo-
że prowadzić do wycofania z rela-
cji rówieśniczych, zaburzeń odży-
wiania czy depresji. Dziewczynki 
nie oceniają się tak krytycznie, 
jeśli ich matki akceptują same 
siebie. Jeśli nie czują się atrakcyj-
ne, przekazują swoje lęki córkom.  

Według większości społeczeń-
stwa dziewczynki mają być przede 
wszystkim skromne i grzeczne. 
Rzadko słyszą, że są piękne i ład-
nie wyglądają. Nie są uczone tego, 
w jaki sposób budować poczucie 
własnej wartości. Rodzice tak zo-
stali wychowani i do tego są przy-
zwyczajeni. Dlatego rzadko mówią 
córkom, że kochają je takimi, jakie 
są. 

Z powodu braku akceptacji w 
rodzinie dziewczynki szukają po-
twierdzenia swojej atrakcyjności 
poza domem. Ocenę wystawiają 
im inne nastolatki, emocjonalnie 
niedojrzałe i mało im życzliwe. 

Dziewczyny są bardzo podatne 
na opinie swoich rówieśników. 
Wszelkie uwagi i uszczypliwo-
ści przyjmują bezkrytycznie. 
Towarzysząca dojrzewaniu huś-
tawka hormonalna powoduje, że 
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narażone są na spore wahnięcia 
wagi i zmiany proporcji ciała. 
Nastolatki zaczynają się głodzić, 
bo są „zbyt grube”. Bulimia czy 
anoreksja to typowe reakcje ner-
wicowe. Głodząc się, dziewczynki 
wysyłają sygnał, że czują się osa-
motnione i odrzucone. 

Tam, gdzie toczy się 
prawdziwe życie… 
W dzisiejszym świecie, w którym 
panuje kult fi zycznej doskonało-
ści, trudno być zadowolonym ze 
swojego wyglądu. Młode dziewczy-
ny na każdym kroku napotykają 
reklamy z perfekcyjnie wyglądają-
cymi kobietami, co powoduje, że 
żyją pod ciągłą presją. Potęgują 
ją komentarze rówieśników, a 
także nieprzemyślane uwagi naj-
bliższych. Dążenie do fizycznej 
atrakcyjności przybiera niekiedy 
postać obsesji na punkcie swojego 
wyglądu. 

Rzadko która nastolatka jest za-
dowolona ze swojego wizerunku. 
Prawie każda chciałaby coś zmie-
nić, poprawić, skorzystać z cu-
dów medycyny estetycznej, diety. 
Nieodpowiedni wygląd oznacza 
brak akceptacji, trudności w na-
wiązywaniu i podtrzymywaniu re-
lacji z rówieśnikami i brak wiary 
w siebie. 

Eksperci z polskiego instytutu 
badawczego NASK sprawdzili, 
jak nastolatki zachowują się w 
Internecie. Okazało się, że to, 
jak wypada się w sieci, jest 
ważniejsze od tego, jakim 
się jest naprawdę. Stąd 
tysiące przerobionych 
selfie. Najczęściej pu-
blikowaną treścią w 
przypadku nastolet-
nich dziewcząt są 
ich własne zdjęcia, 
stanowią aż 60 proc. 
tego, co wrzucają do 
sieci. To tam otrzymu-

ją komentarze na temat swojego 
wyglądu. 

Nastolatki nie umieszczają w sieci 
swoich pierwszych lepszych zdjęć. 
„Produkcja” odpowiedniej fotki 
może trwać godzinami. Właściwa 
stylizacja, tło i światło, czasami 
trzeba zrobić kilkadziesiąt zdjęć, 
aby wybrać to jedno. Nawet 11-lat-
ki umieszczają w sieci swoje fotki, 
na których nie wyglądają jak dzie-
ci, tylko jak obiekty seksualne. 

Kto za to odpowiada? 
Na pewno rodzice, którzy pozwala-
ją, żeby ocena dziecka zależała od 
tego, jak ono wygląda, i szkoła, w 
której nie ma rozmów na proste 
ludzkie tematy. 

Dorośli nie stawiają dzieciom gra-
nic, zakładają im konta na porta-
lach społecznościowych, ale zapo-
minają ustalić zasady. Nie mają z 
dzieckiem właściwych relacji, nie 
rozmawiają z nim. Faktem jest, że 
dzisiejsi rodzice siedzą w pracy i 
po 12 godzin, a kiedy wracają do 
domu, to zawsze jest jeszcze coś 
do zrobienia. Dla nich dziecko, 
zajęte smartfonem, jest po prostu 
wygodne. Ale dzieci nie stają się 
szczęśliwe dlatego, że mają tele-

fon i tablet, ale dlatego, 
że czują się kochane, 

a rodzice poświęcają 
im czas i mądrze wy-

chowują. 

W badaniu 
NASK nie-
mal  43,2 
proc. nasto-
latków de-
klaruje, że 
jest online 
non stop 
i praktycz-
nie nie roz-
staje się ze 

smartfonem. 
Internet ku-

si ich i wciąga, co nie powinno spe-
cjalnie dziwić, bo to pokolenie wy-
chowało się w świecie wirtualnym. 

Media, Internet i wirtualna rzeczy-
wistość, nie sprzyjają budowaniu 
więzi z rodzicami – dziecko siedzi 
samo z tabletem, a obok ma rodzi-
ców, którzy bawią się smartfonem. 

Drodzy Rodzice! 
Każdy z Was może pomóc dziecku 
budować pozytywny obraz siebie 
i swojego ciała. Trzeba zwracać 
uwagę na to, jak dziecko się za-
chowuje, jak wygląda. Ale przede 
wszystkim wspierać je, kochać 
i mówić mu pozytywne rzeczy. 
Jeżeli wychowamy dziecko w ten 
sposób, będzie miało większe 
szanse na samoakceptację w póź-
niejszym wieku. 

Oczywiście media i ich przekaz 
mają ogromny wpływ na młode-
go człowieka. Ale pozytywna więź 
z dzieckiem zawsze będzie czymś, 
co będzie je wspierało i pomoże 
mu się prawidłowo rozwijać.

Od małego trzeba dostarczać 
dziecku alternatyw do bycia onli-
ne. Na przykład poprzez czytanie 
mu książek na głos, rozmowę, 
wyjście na spacer, wspólną jazdę 
na rowerze, cokolwiek. Niby to 
wszystko wiemy, ale jakoś o tym 
zapominamy. 

Pamiętajmy, że z zakompleksio-
nych nastolatków wyrastają do-
rośli mający różnego rodzaju za-
burzenia odżywiania i problemy 
z pewnością siebie. Ludzie, którzy 
stale będą mieć poczucie, że cią-
gle coś muszą w sobie poprawić. 
W związkach trudno będzie im 
wejść w bliską relację, bo wtedy 
ktoś zobaczy ich takimi, jakimi są 
naprawdę. Bez Photoshopa. 

Malwina Komysz 
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√ Rehabilitacja ogólna
√ Rehabilitacja pourazowa
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przyjmujemy zamówienia indywidualne 
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Poczucie własnej wartości 
Ile godzin dziennie poświęcasz na to, aby czuć się bardziej wartościowym człowie-
kiem? Większość ludzi poświęca całe swoje życie inwestując swoją energię w coś, co 
jest typowo syzyfową pracą. W budowanie poczucia własnej wartości na podstawie 
czynników zewnętrznych. 

Zakupy, kursy języ-
kowe, certyfikaty, 
gadżety, samocho-
dy, drabina kariery… 
Czy cokolwiek z tych rze-
czy jest w stanie świad-
czyć o Twojej wartości? 
Czy  powinno to  mieć 
wpływ na Twoje poczu-
cie własnej wartości? 

Wiedza 
nie sprawia, 
że jesteś kimś 
więcej 
Możesz zamknąć się 
na rok w swoim pokoju 
i przeczytać setki ksią-
żek. Czy, gdy wyjdziesz 
po  roku na  światło 
dzienne, będziesz kimś 
lepszym? Twoja war-
tość w jakikolwiek spo-
sób wzrośnie? Każdą 
definicję, każdą reguł-
kę możesz w tych czasach zdobyć 
w ciągu kilku sekund korzystając 
z  wyszukiwarki google. Wiedzę 
możesz zdobyć w  każdej chwili 
i możesz ją stracić w każdej chwili 
– ona nie definiuje Twojej warto-
ści, więc Twoje poczucie własnej 
wartości nie powinno od niej za-
leżeć. 

Certyfikaty nie zwiększą 
Twojego poczucia 
własnej wartości  
Kolejne papiery, świadczące 
o Twojej wiedzy, mówią jedynie 
o tym, że poświęciłeś jakąś ilość 
czasu i  włożyłeś określoną pra-
cę w to, aby nauczyć się czegoś 
nowego i zdać pewien egzamin. 
Czy to jednak sprawia, że jesteś 

kimś lepszym? Czy  ktoś, kto 
wybrał inną ścieżkę edukacji 
i nie zdecydował się na zdobywa-
nie certyfikatów, powinien mieć 
mniejsze poczucie własnej war-
tości? Oczywiście zdobywanie 
wiedzy jest ważne – jednak zapi-
sanie się na kurs tylko dla papieru 
nie ma wiele wspólnego z rozwo-
jem intelektualnym. 

Pieniądze nie zwiększą 
Twojego poczucia 
własnej wartości 
Niesamowite jest, jak umysł wie-
rzy w iluzje, że kawałki papieru 
sprawiają, że człowiek czuje się 
lepszy od innych. Fascynuje mnie 
fakt, jak numerki na koncie ban-
kowym magicznie dodają pewno-

ści siebie ludziom, którzy oddali 
władzę nad  sobą pieniądzom. 
Czy, gdybyś stracił cały swój mają-
tek finansowy, byłbyś kimś mniej 
wartościowym? Czy osoby mniej 
zamożne powinny mieć mniejsze 
poczucie własnej wartości? 

Nowy samochód 
nie zwiększy Twojego 
poczucia własnej 
wartości
Czy  strata samochodu oznacza, 
że jesteś kimś mniej? Jak przed-
miot, nie mający żadnego związku 
z  Twoim wnętrzem, mógłby bu-
dować Twoją wartość? Jak może 
to  wpływać na  Twoje  poczucie 
własnej wartości? 

Biżuteria i gadżety 
nie zwiększą Twojego 
poczucia własnej 
wartości
To, co posiadasz, nie  świadczy 
o Twojej wartości. Możesz mieć 
najwspanialsze diamenty świa-
ta i najnowsze komputery, jakie 
istnieją – utożsamianie się z ich 
wartością to  wciąż tylko  iluzja. 
Nie mają one związku z Twoim 
poczuciem własnej wartości. 

Duża liczba znajomych 
nie zwiększy Twojego 
poczucia własnej 
wartości 
A nawet jakość relacji, które z nimi 
masz. To jest wynik Twoich nawy-
ków – i w zależności od tego, na ile 
jesteś otwarty, możesz mieć tych 
relacji więcej lub mniej. Czy jed-
nak fakt, że masz jednego wspania-
łego przyjaciela, a nie dziesięciu, 
czyni Cię kimś gorszym? Czy moż-
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na mierzyć wartość człowieka li-
cząc jego znajomości? 

Awans na wyższe 
stanowisko nie zwiększy 
Twojego poczucia 
własnej wartości 
Oznacza jedynie to, że  będziesz 
mieć inne obowiązki i być może 
to, że będziesz zarabiać więcej pa-
pierków. Inni ludzie, którzy wierzą 
w magiczną moc statusu społecz-
nego, mogą uważać, że jesteś kimś 
więcej, ale Ty nie popadnij w tę ilu-
zję – Twoja wartość nie zmieniła 
się ani o kawałek mimo to, że te-
raz masz inną, bardziej dumną pla-
kietkę przed swoim nazwiskiem. 

Wszystkie te rzeczy nawet razem 
wzięte nie  sprawią, że  będziesz 
kimś więcej. Dla Twojego  sta-
rego systemu wartości mo-
że to  brzmieć… przerażająco. 
Ale czy chcesz trzymać się sche-
matów, które doprowadzą Cię 
donikąd? Czy chcesz nadal uza-
leżniać od  tego swoje poczucie 
własnej wartości? 

Zrezygnuj z  systemu wartości, 
według którego bez zewnętrznych 
„wspomagaczy” jesteś bezwarto-
ściową jednostką i  powinieneś 
mieć mniejsze poczucie własnej 
wartości; i według którego musia-
łeś swoje życie poświęcić na zbie-
ranie wiedzy, pieniędzy i znajomo-
ści tylko po to, aby mieć większe 
poczucie własnej wartości. 

Gdy  widzisz niemowlę, katego-
ria wartości tej istoty się rozpły-
wa – nie jesteś w stanie określić, 
czy to dziecko jest wartościowe, 
czy  nie. Bo jest bezwarunkowo 
wartościowe – nie może być mniej 
ani więcej. 

Jakim cudem ludzie po  drodze 
uwierzyli w to, że ich wartość jed-
nak zależy od czynników zewnętrz-
nych? Ma to zapewne swoje cele 
– niskie poczucie własnej wartości 
wiąże się z  byciem posłusznym 
i  niewychylającym się uczestni-
kiem społeczeństwa. Nie musisz 
jednak być tego uczestnikiem. 
Nie  musisz wierzyć w  to, że  co-
kolwiek daje Ci wartość, bo wtedy 
zapominasz o wartości, którą już 
posiadasz. 

Oczywiście z początku może wyda-
wać Ci się trudne zrezygnowanie 
ze wspierania poczucia własnej 
wartości przez czynniki zewnętrz-
ne – ale z czasem zaczniesz do-
strzegać tą wartość w  Tobie, 
jednocześnie nie  odnajdując jej 

w rzeczach materialnych, certy-
fikatach czy  liczbie znajomych 
na portalu Facebook. 

Filary poczucia  
własnej wartości 
Psychoterapeuta Nathaniel 
Branden w książce „6 filarów po-
czucia własnej wartości” wymie-
nia takie jego filary: 

1. Praktyka świadomego życia
2. Praktyka samoakceptacji 
3. Praktyka odpowiedzialności 

za siebie 
4. Praktyka asertywności 
5. Praktyka życia celowego 
6. Praktyka prawości 

Najważniejszym więc  krokiem 
w  odnajdywaniu poczucia wła-
snej wartości jest zrozumienie, 
że  Twoja wartość jest w  Tobie 
od zawsze – nienaruszona. 

Zawsze byłeś, jesteś i  będziesz 
wartościowym człowiekiem – 
bezwarunkowo. Jesteś istotą, któ-
ra dostała szansę życia na Ziemi 
i niech to będzie wystarczającym 
powodem do  tego, aby docenić 
swoją nieskończoną wartość. 
Zamknij oczy i  zobacz, jakie 
to wspaniałe uczucie, gdy powiesz 
do siebie: 
„Jestem bezwarunkowo warto-
ściowy”
Witaj w świecie, w którym poczu-
cie własnej wartości jest czymś 
naturalnym i prawdziwym. 

Michał Pasterski jest założycielem Life Architect, Planets i Fundacji Świadomej 
Edukacji. Na co dzień pracuje jako coach i trener rozwoju osobistego. 
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz edukacji. 
Uwielbia słowo pisane. Jest autorem 700-stronicowej książki “Insight. Dro-
ga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z najpopularniejszych w Polsce 
blogów na temat rozwoju osobistego i edukacji Michalpasterski.pl. W ciągu 
ostatnich 8 lat napisał ponad 400 artykułów, które czyta więcej niż milion osób 
rocznie. 
Jego celem jest zmiana systemu edukacji na świecie poprzez tworzenie alter-
natywnych metod i narzędzi edukacyjnych.
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Narodowy Program Trzeźwości

Szanowni Państwo
Jako psychoterapeuta uzależnień, 
osoba, która z racji wykonywane-
go zawodu troszczy się o zdro-
wie ludzi, a teraz również jako 
Ambasador Ruchu Społecznego 
„KU TRZEŻWOŚCI NARODU” 
już nie tylko pragnę, ale również 
mam obowiązek szerzenia wśród 
Polaków tu, w Polsce, ale rów-
nież poza granicami kraju infor-
macji o Narodowym Programie 
Trzeźwości. Uświadamiania Ich o 
faktach rysujących stan faktycznej 
kondycji tzw. zdrowia społecznego 

Polaków, oraz wzmacnia-
nia w Nich wizji trzeźwej, 
szczęśliwej i silnej Polski. 
Ruch Społeczny „Ku 
Trzeźwości Narodu” został 
powołany przez Narodowy 
Program Trzeźwości do 
niesienia misji trzeźwości. 
Działa w zachodnim rejo-
nie Polski, jest początkiem 
nowej walki o zwycięstwo 
trzeźwości w Polsce. 

Obecnie oczekujemy na 
I Kongres Trzeźwości 
Ziem Zachodnich Polski, 
który został zorganizowa-
ny właśnie przez Ruch 
Społeczny „Ku trzeźwo-
ści Narodu” i odbędzie 
się 20 września b.r. w 
Gościkowie Paradyżu nie-

daleko Gorzowa Wiel-kopolskiego. 
Prezesem Ruchu jest ksiądz 
Henryk Grządko, diecezjalny 
duszpasterz trzeźwości.

Narodowy Program Trzeźwości 
powstał jako owoc Narodowego 
Kongresu Trzeźwości, który odbył 
się w 2017 roku w Warszawie. Jest 
on dla Narodu zarówno darem na 
stulecie odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę, jak i propozycją 
działania.  Został nam ogłoszo-
ny 13 lutego 2018 właśnie w ro-
ku Jubileuszu odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. Inicjatywa 
wyszła z kościoła katolickiego, po-
mysłodawcą jest ksiądz biskup 
T. Bronakowski, ale zespół eks-
pertów to przedstawiciele wielu 
środowisk politycznych, społecz-
nych naukowych. Program został 
przyjęty przez Parlamentarny 
Zespół ds. Rozwiązywania pro-
blemów Alkoholowych i poświę-
cona została mu konferencja pt.: 
„Odpowiedzialność parlamen-
tarzystów i władzy za trzeźwość 
Narodu. Wdrażanie Narodowego 
Programu Trzeźwości”. Odbyła się 
ona 2 kwietnia 2019 r. Zaproszeni 
byli reprezentanci najważniej-
szych urzędów w Polsce. 

Założeniem Narodowego Prog-
ramu Trzeźwości jest integracja 
wielu środowisk i pojedynczych 
osób, takich jak ja i ty, które bę-
dą działały w jednym kierunku. 
Trzeźwość Narodu leży oczywiście 
w zadaniach Państwa, ale jest za 
nią odpowiedzialny każdy Polak. 

Dlaczego tak jest? Ponieważ, jak 
pokazują europejskie i światowe 
badania żyjemy obecnie w abso-
lutnie dramatycznej sytuacji: 
• 12 procent naszego społeczeń-

stwa (ok 3 miliony) pije ryzy-
kownie lub szkodliwie, 

• 2 procent to ludzie uzależnieni 
(640 do 1 miliona) 

Autorka  jest Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (nr 1913 PAR-
PA), Pedagogiem (nr 1699, WSNS PEDAGPGIUM). Posiada szerokie doświad-
czenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi,  jak również w motywowaniu 
ludzi do podejmowania wszelkich działań na rzecz osobistego wzrastania i osią-
gania poczucia spełnienia w życiu. Ekspert w programie telewizyjnym Rafała Po-
rzezińskiego pt. „Ocaleni”. Posiada doświadczenie akademickie. Autorka i reali-
zatorka wielu projektów profilaktycznych i happeningów ulicznych kierowanych do 
młodzieży szkolnej. Autorka książki pt. „Czy alkoholizm musi być przekleństwem” 
w dwóch częściach cz. 1 „Bestia” i cz. 2 „Anioł”, autorka komiksu profilaktycznego 
pt. „Bestia w szkole”  kierowanego do młodzieży szkól średnich.



47październik  2019 Antwerpia po polsku 

Przerażające jest picie alkoholu 
przez nastolatki. Badania zleco-
ne przez CBOS Centrum Badania 
Opinii Społecznej w 2018 roku po-
kazały, że:
• w 68 procentach to dorośli ini-

cjują u nastolatków kontakt z 
alkoholem, 

• ponad 40 procent nastolatków 
w ciągu ostatniego miesiąca 
piło alkohol, a 20 procent upiło 
się. 

• wiek inicjacji alkoholowej w 
Polsce wynosi 12 lat! 

Jak słyszymy, problem jest ogrom-
ny i nie możemy się oszukiwać : 
Albo Polska będzie trzeźwa, albo 
jej wcale nie będzie! /cyt. z NPT/

Szanowni Państwo, Drodzy 
Przyjaciele, Polacy żyjący na emi-
gracji w Belgii!

Narodowy Program Trzeźwości 
stawia cele i zadania do realizacji. 
Główne z nich to, aby w czasie jed-
nego pokolenia:
• wypracować spadek spożycia al-

koholu o połowę tj. ok 6 litrów 
„per capita”

• aby dzieci do 21 roku życia nie 
znały smaku alkoholu

• żeby nie piły kobiety w ciąży, ani 
kierowcy

• żeby nie pito w zakładach pracy
• żeby Polacy nauczyli się tzw. 

kultury picia i nie upijali się, 
odurzając się alkoholem jak 
narkotykami. 

Jednak my, zwykli ludzie może-
my wspierać NPR każdego dnia. 
Ja pragnę, aby nowym sensem 
Waszej codzienności stało się 
świadome przeżywanie swojego 
życia, życie na 100 procent, nie 

na 80, ani na 99 tylko na 100 a 
może nawet na 200! Dlaczego? Po 
to, aby przyczynić się do wielkiej 
sprawy, do trzeźwości całego na-
szego Narodu. 
Polska potrzebuje naszej trzeźwo-
ści która objawia się jasnymi my-
ślami, zdolnością do posiadania 
marzeń, snucia planów i realizo-
wania ich. Każdego dnia. Potrzeba 
Polsce naszej mądrości, która nie 
polega na przeczytaniu stu mą-
drych książek, ani na ukończeniu 
wielu renomowanych uczelni, tyl-
ko na dobrym, codziennym życiu, 
ale do tego najpierw potrzebna 
jest moja, Twoja i nasza wspólna 
trzeźwość. 

Ewa Jasik Wardalińska

Ambasador Ruchu Społecznego 
„Ku Trzezwości Narodu”. 
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Co to jest EFT Tapping? cz. 1 
Temat rzeka, ale obiecuję, że będzie najkrócej jak się da, ale solidnie i  fachowo. Pole-
cam ten artykuł szczególnie osobom zajmującym się zawodowo zagadnieniami zdro-
wia psychicznego i terapią, a wytrwałym czytelnikom gratuluję, gdyż jest to solidna 
pigułka   fachowej wiedzy o tak skomplikowanej metodzie jaką jest EFT.

EFT oznacza Emotional Freedom 
Techniques. Jest również po-
wszechnie określane jako „opu-
kiwanie”,  ponieważ techniki 
obejmują delikatne stukanie lub 
uderzanie palcami w określone 
miejsca na ciele. EFT jest formą 
psychologicznej akupresury, opar-
tej na tych samych meridianach 
energii, które stosuje się w trady-
cyjnej akupunkturze w leczeniu 
dolegliwości fi zycznych i emocjo-
nalnych od ponad 5000 lat. 

Zamiast igieł, zwykłe stukanie 
opuszkami palców służy do wpro-
wadzania energii kinetycznej do 
określonych punktów na głowie 
i klatce piersiowej, podczas my-
ślenia o swoim konkretnym pro-
blemie - czy to jest traumatyczne 
wydarzenie, uzależnienie, ból, 
cokolwiek na co kierujemy swo-
ją uwagę. Ta kombinacja ostuki-
wania  meridianów i kierowania 
uwagi na problem, ból czy silne 
emocje,  działa usuwając „zwar-
cie” - blokadę emocjonalną - z 
układu  bioenergetycznego orga-
nizmu, przywracając w ten sposób 
równowagę umysłu i ciała. (1)

EFT jest często stosowany do 
zmiany negatywnych uczuć, 
zmniejszenia niepokojących i / lub 
samoograniczających myśli, do 
zmiany powtarzających się niepo-
żądanych zachowań, a nawet jest 
skuteczny w pracy z traumatycz-
nymi wspomnieniami i usuwa-

niem ich wpływu na nasze życie. 
Jest również powszechnie stoso-
wany do tworzenia pozytywnych 
stanów emocjonalnych, osiągania 
pożądanych celów i osiągania wyż-
szych stanów zdrowia, dobrego sa-
mopoczucia i odporności.

Popularność i wykorzystanie EFT 
znacznie wzrosło od momentu je-
go powstania pod koniec lat 90. 
Badania naukowe nadal wykazują 
skuteczność w wielu różnych sta-
nach, w tym w zmniejszaniu bólu 
fi zycznego, lęku, stresu emocjo-
nalnego, depresji, PTSD, uczucia 
głodu/ problemów z odchudza-
niem, fobii i innych. (2)

W rzeczywistości ponad 100 ar-
tykułów naukowych na temat 
EFT zostało opublikowanych w 
recenzowanych czasopismach 
medycznych i psychologicznych, 
które obejmują dziesiątki kon-
trolowanych badań. Artykuły 
te zostały napisane przez na-
ukowców z Purdue University, 
Stanford University, University 
of Arizona, Bond University w 
Australii, Staffordshire University 
w Wielkiej Brytanii i wielu innych 
czołowych światowych instytucji. 
(3)

Jak działa EFT?
To doskonałe pytanie, a badania 
naukowe nadal badają mechani-
zmy jego skuteczności. EFT po-
przez stymulację punktów koń-
cowych meridianów własnymi 
opuszkami palców ma uspokaja-
jący wpływ na subtelne systemy 
energetyczne organizmu. Nasze 
własne napięcie energetyczne 
stymuluje owe punkty. Dotyk 
uspokaja i koi naszą somatykę. 
Akceptacja i wsparcie wypowia-
dane w pierwszej części wprowa-
dzającej-umacnia. Ujawnienie ist-
niejącego problemu ma korzenie 
w ujęciu psychoterapii behawio-
ralnej-ekspozycji. 

Połączenie tych elementów wydaje 
się mieć wpływ na emocjonalne i 
pamięciowe części układu limbicz-
nego mózgu. Obszar ten obejmuje 
ciało migdałowate (centrum stre-
su w mózgu) i hipokamp (centrum 
pamięci), z których oba odgrywają 
rolę w procesie decyzyjnym w od-
powiedzi na sytuacje stresowe, a 
zwłaszcza wywołane strachem lub 
lękiem. Trwają badania z wyko-
rzystaniem EEG, ob-
razowania 

mó-
zgu fMRI, hormo-

nalnych i epigenetycznych 
badań laboratoryjnych, które po-

magają dokładnie ustalić, dla-
czego EFT oferuje tak wysoki 

poziom skuteczności w tak 
szybkim czasie. Trwające ba-
dania pokazują również, że 

równowagę umysłu i ciała. (1)

EFT jest często stosowany do 
zmiany negatywnych uczuć, 
zmniejszenia niepokojących i / lub 
samoograniczających myśli, do 
zmiany powtarzających się niepo-
żądanych zachowań, a nawet jest 
skuteczny w pracy z traumatycz-
nymi wspomnieniami i usuwa-

Australii, Staffordshire University 
w Wielkiej Brytanii i wielu innych 
czołowych światowych instytucji. 
(3)

rzystaniem EEG, ob-
razowania 

mó-
zgu fMRI, hormo-

nalnych i epigenetycznych 
badań laboratoryjnych, które po-

magają dokładnie ustalić, dla-
czego EFT oferuje tak wysoki 

poziom skuteczności w tak 
szybkim czasie. Trwające ba-
dania pokazują również, że 
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EFT obniża poziom hormo-
nu stresu (kortyzolu), co ma 
istotny wpływ wzmacniający 
zdolność osoby do powrotu 
do stanu relaksu i spokoju 
zamiast stresu i niepokoju. 
Wysoki poziom kortyzolu 
wiąże się również z obniże-
niem funkcji odpornościo-
wych, co z kolei może mieć 
znaczący i szkodliwy wpływ 
na nasze zdrowie fi zyczne.

Czy istnieją 
jakieś rzeczywiste 
dowody na poparcie 
EFT?
EFT został zbadany w po-
nad 10 krajach przez ponad 
60 badaczy, których wyniki opu-
blikowano w ponad 20 różnych 
czasopismach recenzowanych. 
Złoty standard badań nauko-
wych nazywany jest metaanalizą. 
Jest to w istocie „badanie badań” 
przeprowadzone na określony 
temat. Podczas pisania tego ar-
tykułu opublikowano obecnie 
pięć metaanaliz w czasopismach 
naukowych, które pokazują sku-
teczność wykorzystania EFT w 
leczeniu depresji, lęku i zespołu 
stresu pourazowego. Ponadto ist-
nieje ponad 50 opublikowanych 
randomizowanych kontrolowa-
nych badań, w których badano i 
wykazano skuteczność EFT.

Wyniki tych badań zostały opu-
blikowane w ponad 15 różnych 

czasopismach naukowych, w tym 
Journal of Clinical Psychology, 
Journal of Nervous and Mental 
Disease oraz czasopismach APA 
Psychotherapy: Theory, Research, 
Practice, Training and Review of 
General Psychology. Podczas gdy 
pytania dotyczące mechanizmu 
pozostają - w szczególności sposób 
działania tych technik - solidny i 
stale rosnący zakres badań nadal 
dokumentuje ich skuteczność (5).

Badane stany obejmują: lęk ogól-
ny, lęk testowy, fobie, zaburzenie 
obsesyjno-kompulsywne, PTSD, 
uraz ogólny, stres, depresja, uza-
leżnienie, ból, w tym zespół fi bro-
mialgii, bóle głowy z napięciem, 
zamrożone ramię, łuszczyca, bez-
senność, zaburzenia napadowe, 

sport / wyniki sportowe, trudności 
w nauce / wyzwania edukacyjne, 
funkcjonowanie epigenetyczne i 
fi zjologiczne oraz ogólne funkcjo-
nowanie psychiczne. (6)

Dane demografi czne osób, które 
były badane przy użyciu EFT, to: 
studenci, weterani, pacjenci z bó-
lem, dorośli z nadwagą, pacjenci w 
szpitalach, sportowcy, pracownicy 
służby zdrowia, uzdolnieni studen-
ci, pacjenci chemioterapii i osoby 
cierpiące na fobię. (6)

Zródła:
1. From the website of Joseph Mercola, 

DO https://eft.mercola.com/
2. From the website, The Science of 

Tapping https://www.scienceoftapping.
org/category/research/

3. EFT Universe https://www.eftuniverse.
com/faqs/about-eft-tapping-and-this-si-
te#glossary

4. EFT Tapping Training Institute https://
www.efttappingtraining.com/eft-mento-
ring-and-certifi cation/

5. Association of Comprehensive Energy 
Psychology (ACEP) https://www.ener-
gypsych.org/page/Research_Landing

6. Stapleton, Peta. The Science Behind 
Tapping. Carlsbad: Hay House USA, 
2019.

7. From the website of EFT Inter-
national  https://eftinternational.
org/discover-eft-tapping/what-is-eft-
tapping/

8. EFT in the News, the Science of 
Tapping https://www.scienceof-tapping.
org/category/news/

9. The Science of Tapping https://www.
scienceoftapping.org/

Karolina Żbikowska 

• Uzależnienia (papierosy,alkohol,jedzenie,narkotyki) 

• Bezsenność • Negatywne wspomnienia • Ból • PTSD 

• Nadużycia seksualne • Zmiana systemu przekonań 

• Alergie • Obsesje i kompulsje • Depresja i smutek 

• Dysleksja • Obniżona samoocena • Lęki i fobie 

• Żal, strata • Poczucie winy

Tapping with Karo   Tirinusstraat 42, 2100 Deurne Antwerpia
GSM: 0485 43 99 30, email: karo@efttherapy.be, Facebook: EFT Tapping with Karo

BTW: BE0719.698.725
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Książka na dziś 
Twoje dziecko jest przed lub po trzydziestce, ma konkretny zawód, dobrą pracę, ale 
nie spieszy się, aby wypowiedzieć sakramentalne „tak”. Martwi Cię to ogromnie, 
przyprawia o szybsze bicie serca i ból głowy. Nie możesz spać i ciągle zadajesz sobie 
pytania: Co zrobić? Jak mu pomóc? A czas ucieka… 

Książki „Klub 
Matek Swatek” 
oraz „Klub Matek 
Swatek Operacja 
Londyn” mogą po-
móc w rozwiązaniu 
tego problemu. A 
dla tych, którzy ta-
kich dylematów nie 
mają, mogą okazać 
się ciekawą lekturą. 

Autorka książek 
– Ewa Stec ma 
męża, dwoje dzie-
ci oraz niesforne-
go psa. Pochodzi 
z Kęt, skończyła iberystykę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie, oraz scenopisarstwo 
na London Film School. Uwielbia 
hiszpańskie czerwone wino, lu-
dzi z poczuciem humoru i książ-
ki z happy endem. Takie czyta i 
tylko takie pisze. Ukazanie się 
„Romansu z trupem w tle” to – 
jak sama mówi – dowód na to, że 
marzenia się spełniają. 

„Klub Matek Swatek”, jak pod-
powiada sam tytuł, nie jest typo-
wym biurem matrymonialnym, 
oficjalnie kojarzącym pary, tylko 

prężnie działającą 
kobiecą organiza-
cją. Tytułowy Klub 
prowadzą Jadwiga, 
Kr ystyna oraz 
Danuta, do których 
dołącza Beata. 
Zadaniem pań jest 
doprowadzenie w 
sposób profesjo-
nalny, lecz dyskret-
ny, do całkowicie, 
„przypadkowego” 
spotkania i połącze-
nia się pokrewnych 
dusz. Energiczne 
kobiety oferują 

swoje usługi poprzez 
ogłoszenia, korzysta-
ją również z pomocy 
profesjonalnej wróż-
ki. Wśród agentek 
jest między innymi 
pani psycholog oraz 
była pracownica 
agencji wywiadow-
czej. Pierwszą misją 
agentek jest zna-
lezienie idealnego 
kandydata na męża 
dla trzydziestotrzy-
letniej Anny, córki 
Beaty. 

W drugiej książce panie otrzymu-
ją zlecenie, aby połączyć Alicję z 
Igorem, który matce dziewczyny 
wydaje się idealnym kandydatem 
na męża oraz zięcia. Aby wypeł-
nić powierzoną im misję, druży-
na agentek wyrusza na podbój 
Londynu. Wybuchowa mieszan-
ka charakterów pań – w obu czę-
ściach książki – nie raz sprowadza 
na nie kłopoty. 

Zachęcam Was do poznania wy-
jątkowych kobiet, które poprzez 
doskonale przygotowane akcje, 
aranżacje spotkań i tworzenie 
przedziwnych sytuacji, mają po-

móc w swataniu 
młodych. Książki, 
napisane z dużym 
poczuciem humo-
ru, są idealną pro-
pozycją na odprę-
żenie i poprawę 
nastroju. Zabawne 
sytuacje i wątki 
miłosne z krymi-
nałem w tle tworzą 
barwną opowieść. 

Polecam, 
Agnieszka B. 
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Słowo o byle czym 
Baba i ZETA  
z fioletowej mgły 
– Ki diabeł – mruknęła baba i za-
nim zdążyła się wyprostować, ktoś 
z dzikim krzykiem przeskoczył 
przez płot i przykucnął za studnią. 
– A co ciebie jest? – spytała, wbi-
jając siekierkę w pieniek. 
Blady na twarzy Gajowy pokazy-
wał palcem w stronę pola i wy-
ksztusił. T-taaam! 
Baba wzięła się pod boki – zajunc 
cie gunił abo co? No, no, ale ga-
jowy je wyskoczny … czekojta no, 
przyniosę okowitki, to i głos wom 
sie wróci. 

Gajowy otarł usta rękawem i zrobił 
się czerwony. – Oni tam… kręgi ro-
bią… w życie. Ledwie uciekłem, bo 
jeden na narcie mnie gonił … Ale 
na pagórku się zatrzymał, a ja tu… 

– Na moim polu? Zboże marno-
trawią? A wy czorty jaśniste! – 
Baba zacisnęła chustę pod brodą 
i chwyciła siekierkę. – Wszyćkie 
za mnom! 
– Ja nie idę, bo mi życie miłe. – 
Ciebie miłe życie tutej, a mnie 
niemiłe, co je w życie tamoj. Zaro 
wracom. 

Ledwie baba weszła na pagórek, 
otoczyła ją fioletowa mgła z której 
dobiegało brzęczenie jak z trans-
formatora. Pojawił się Obcy i usły-
szała głos. 

– Mówi inspektor ZETA X78967 
siedemnastej generacji, przysła-
ny przez Radę Międzygalaktyczną. 
Cel: inspekcja programu ZOO 
planeta Ziemia, eksperyment nr 
8. Następna wizyta za 170 lat ziem-
skich. Niech egzemplarz podda się 
analizie, albo ulegnie anihilacji. 
Baba się rozgląda, szuka „egzem-
plarza”, ale nikogo więcej nie ma. 
– Znaczy się jo? Zaśby nie. Moge 

sie legnąć, ale na polu? 
– Mówi ZETA. Ocena stopnia roz-
woju na podstawie testu skojarze-
niowego. 
Niech egzemplarz przyjmie posta-
wę wyprostowaną i wypowie trzy 
życzenia, które mają się spełnić. 
– Egzemy to jo ni mom – odparła 
baba, strzepując z zapaski źdźbła 
trawy. 
– Mówi ZETA. Wypowiedzieć trzy 
życzenia. Teraz. 

Trzy życzenia baby 
– No ale… – babie zadrżał głos – to 
może podszepta jaka abo co? 
– Mówi ZETA. Co byś chciała 
mieć, a nie masz; co lubisz robić, 
a nie masz na to czasu; co chcesz 
wiedzieć, a nie wiesz. 

– A juści! Pirwsze, to jo by kcioła 
wiedzieć, co Mela somsiadka w 
kuchni warzy. 
Przed babą ukazał się żeliwny sa-
gan z nabierką. Baba zamieszała 
w nim, a na wierzch wypłynęły 
smakowite żeberka i roztoczył się 
intensywny zapach grochówki. – 
Nie kceta popróbowić? 

– Mówi ZETA. Wypowiedz drugie 
życzenie. 
– To tero jo by kcioła… nowe gu-
mioki, bo te stare to dziurawe som 
– pokazała wystający paluch. 
Przed babą stanęła para nowych 
czerwonych kaloszy. Pasowały jak 
ulał i były bardzo wygodne. Baba 
podskoczyła i tupnęła kilka razy. – 
Ale lekuchne, nibym same onuce 
na girach mioła. 

– Mówi ZETA. Trzecie życzenie. 
Teraz. 
– To tero… zaro, zaro, mruknęła 
baba. To naprowde sie wypełnio. 
Co jo chcieć moge, kiej głupia ba-
ba jezdem i nie wim, czego chcieć, 
bo nigdy żech nie mioła więncyj 

niż potrzeba do życio la mnie i la 
moich stworów? 
Przecie kiejby jo kcioła nie pra-
cować wincy, to co jo bez caluśki 
dzień by robiła? A stwory… co 
by żarły? A ludziska godajom, 
co pracować, to znaczy sie tyrać 
na piniąchy bo musisz, ale tego 
nienawidzisz jako zarazy. To niek 
taki jeden robi, co lubi i żeby mu 
jeszczyk za to płacili. No. 
A jo? – baba dalej mruczy pod 
nosem – Kochom te moje stwory, 
i pole co na nim zboże rośnie, i 
krzywom grusze, co klapsy mokre 
daje, i kwiaty, i ziele, i wszyćko, co 
żyje a rośnie. 

A kiej tak ślipne na obejście, to… 
płota nowego nie trza, dach to smo-
larz pomazoł rychło po wieśnie, 
to i nie cieknie; ściany to optyk 
był i wszyćkie dziury mchem 
poobtykoł. Podłogi, chocia stare, 
to jeszczyk dobre, drzewiane, a 
marmulów to mi nie trza, bo sie 
gnoju naniesie, to kto to przątać 
bedzie. Tylko co by stworom żarcia 
zadoć… Wreszcie baba zacisnęła 
chustę pod brodą. 

 – To jo by kcioła fure siana i ze 
trzy metry zimioków dla stworów, 
bo w spiżarce to u mnie dostatek. 
No i ziorna dla ptasząt moich dru-
gie tyle. 

ZETA włącza słownik w niby-ze-
garku, otwiera hasło na ‘fura sia-
na’ i czyta. – Idiom: większa ilość 
miejscowego środka płatnicze-
go. – Potem hasło ‘metr’ – miara 
długości, odpowiednik ośmiu ko-
smicznych imbecali. 

Fura siana 
Po chwili przestrzeń przy obejściu 
baby zafalowała. Dwa kufry prze-
leciały przez płot na podwórze i 
głucho pacnęły w błoto, a pod płot 
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zaczęły znikąd spadać ziemniaki 
i ułożyły się w rządek o długości 
trzech metrów. Potem zbiegły się 
kury i w kilka sekund wydzioba-
ły trzy metry ziaren prosa, które 
leżały blisko ziemniaków. 

Baba, choć z daleka, widziała na-
pis na kufrze: „W razie niewyko-
rzystania, po tygodniu zawartość 
ulegnie biodegradacji”. 
– Ki diabeł, mruczy pod nosem. 
– Co mo znaczyć biodra-coś-tam. 
Ano, trza na gajowego zaczekać, 
abo i na profesorza. 
Niestety, w tych dniach padał 
deszcz i wiało tak mocno, że w 
całej okolicy nikt nie wychodził 
z domu. 

Raport 
– Mówi ZETA: Analiza wybranego 
egzemplarza: Zahamowany roz-
wój od ostatniej inspekcji. Procesy 
życiowe w toku, przewidywany 
czas wegetacji 148 lat ziemskich, 
szacowana aktywność mózgu 148 
lat i 15 minut. 
– To co jo bede bez te 15 minut 
robić? 
– Mówi ZETA. To jest czas, żeby 
użyć mózg zgodnie z jego przezna-
czeniem. 
– Jo jezdem 88 roków stara i z 
przeznaczyniem to sie spiroć nie 
bede, a tamto, to nie wim, jak się 

używo, bo żech go na własne gały 
jeszczyk nie widzioła. 
– Mówi ZETA. Egzemplarz nie pa-
nuje nad czasem, potrzebna dal-
sza ewolucja. – To ile jeszczyk jo 
tutej mom dychać? – Mówi ZETA. 
148 lat ziemskich. Koniec analizy. 
Wysyłam do bazy. 

Powrót 
Nagle mgła zniknęła, brzęczenie 
ustało, więc Baba poszła do chału-
py. A tam gajowy, sąsiadka Mela i 
nauczyciel stoją przy studni wśród 
stada kur. – Gdzie się pani podzie-
wała przez cały tydzień? Cała wieś 
pani szuka, a teraz przychodzi so-
bie jak gdyby nigdy nic? 

– Jo, ponie profesorzu, przecie 
ino ze trzy pacierze na polu była. 
– Baba usiadła ciężko na przyzbie 
i opowiedziała wszystko, co ją spo-
tkało. 

Sąsiadka rzekła „toć to samo głu-
pizna” i poszła do domu. 
– No to przez te swoje głupie mą-
drości przegapiła pani wielką 
szansę. 
– A gajowy to tera mundry z mą-
drymi głupotami, a jak trza było 
iść, to ze stracha o mało sie nie ten 
tego. A i jo mundra nie była, kiej 
we mgle żem była. 

– A co pon profesorz powi? 
– Dla mnie zagadką jest luka w 
czasie. Ale może nowoczesna 
fizyka… – Ach, przecież pod pło-
tem leżą te dwa duże kufry. Żeby 
panią odnaleźć, wszędzie szukali-
śmy jakiejś informacji, ale nikt nie 
mógł ich otworzyć, nawet kowal z 
Ryjokwików. 

Baba podeszła do tajemniczej 
przesyłki i po naciśnięciu guzika 
w jednym z zamków, odskoczyły 
wszystkie cztery zatrzaski. Uniosła 
jedno wieko, a równocześnie z nim 
uniosło się drugie. 

Na środku każdego z kufrów le-
żała sterta karteczek nadgniłego 
papieru, w jednym rogu oddzie-
lone od papieru spleśniałe cyfry 
– jedynki, dwójki i piątki, w dru-
gim rogu zniekształcone zera, w 
trzecim rogu luźne słowa „jakiesiś 
ojro i bank abo co”. W czwartym 
rogu leżało nienaruszone pokwi-
towanie: Dostarczono na żądanie 
Inspektora ZETA X78967. 

Po chwili przestrzeń zafalowała, 
pokwitowanie samo złożyło się w 
samolocik i odleciało za stodołę, a 
kufry zatrzasnęły się i zmieniły w 
dwie stertki kurzu. 

Michał Nowacki 
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PSS u Rudej
Polski Sklep Spożywczy

www.facebook.com/pssurudej

Prze
dłuża

my Wakacje!!!

n	w sprzedaży świeże mięso, 
wędliny i wyroby garmażeryjne

n	przyjmujemy zamówienia 
na ciasta i torty

n	szeroki asortyment 
produktów BIO i zdrowej 
żywności

n	regularne promocje 
n	świeże dostawy w każdy 

wtorek i piątek
n	obsługujemy płatności 

kartami Sodexo, Monizze, 
Edenred

Verf
Sigma Supermatex 10L 78,00 €
Fox Color Mat 10L 56,50 €
Tikkurila Optiva 9L 65,00 €
Beckers Verf 10L 42,00 €
Caparol Capadin 12L 55,00 €

Gevelverf
Sigma Indurin 12,5L 115,00 €
Atlas Salta N Plus 85,00 €
Caparol Muresko Premium 15L 110,00 €

Pleisters Knauf
MP 75 6,85 €
Mixem Sub 6,80 €
Mixem Basic 6,85 €
Mixem Light 9,40 €
Fix Finish 13,40 €

Betokontakt Knauf
20kg 49,50 €

Stuc-primer Knauf
15kg 39,50 €

Unigrunt Atlas 
10L 18,50 €

Tegelijm
Atlas Plus 14,80 €
Geofl ex Szary 11,80 €
Atlas OK 8,90 €

Isolatie Lijm
Atlas Hoter U 8,90 €
Atlas K-20 11,80 €
Caparol 190 S 8,40 €
Caparol 190 grijs 13,50 €

Gipsplaat
waterdicht groen 12,5x2600x1200mm 9,50 € st
witte 12,5x2600x1200mm 6,50 € st
vuurbestendig 12,5x2600x1200mm 10,80 € st

OSB-plaat
12 mm 7,60 € st
15 mm 8,00 € st
18 mm 8,65 € st

Isolatie Knauf
Acoutstifi t 50 23,50 € rol 9,72m2

Multifi t 100 43,51 € rol 8,88m2

Multifi t 150 45,00 € rol 5,52m2

Multifi t 180 48,22 € rol 4,92m2

Isolatie EPS GR. 0,031λ
60 mm 4,70 € 1m2

80 mm 6,71 € 1m2

100 mm 7,83 € 1m2

120 mm 9,40 € 1m2

Legalizer Atlas
SMS 30 (3-30mm) 12,50 €
SMS 15 (0-15mm) 13,40 €
SAM 150 (15-60mm) 12,80 €

Openingsuren Ma.-Vr.: 6.00 - 17.00 Zaterdag: 7.00 - 13.00
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Betokontakt Knauf
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Unigrunt Atlas 
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Isolatie Lijm
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Caparol 190 S 8,40 €
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Multifi t 180 48,22 € rol 4,92m2
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80 mm 6,71 € 1m2

100 mm 7,83 € 1m2

120 mm 9,40 € 1m2

Legalizer Atlas
SMS 30 (3-30mm) 12,50 €
SMS 15 (0-15mm) 13,40 €
SAM 150 (15-60mm) 12,80 €

Openingsuren Ma.-Vr.: 6.00 - 17.00 Zaterdag: 7.00 - 13.00
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