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Antwerpia, miasto Igrzysk
Olimpijskich w 1920 roku
W 1916 roku, z powodu I wojny światowej nie odbyły się Igrzyska Olimpijskie. Dopiero cztery lata później, między kwietniem a wrześniem 1920 roku, sportowcy przystąpili do rywalizacji. Do udziału w Olimpiadzie w Antwerpii zaproszono również Polaków, ale oni w tym czasie walczyli z bolszewikami o wolność swojego kraju.
Szóste Letnie Igrzyska Olimpijskie
miały się odbyć w Berlinie w 1916
roku. Antwerpia też starała się o
organizację igrzysk, ale wtedy wybór padł na Niemcy. W Berlinie
wybudowano wspaniały stadion
olimpijski mogący pomieścić kilkadziesiąt tysięcy widzów.
Przygotowania szły pełną parą.
W 1914 roku, w chwili wybuchu
wojny nie odwołano igrzysk, sądzono bowiem, że konflikt zbrojny potrwa krótko. Gdy jednak dwa
lata później nic nie zapowiadało
końca wojny, postanowiono zrezygnować z rozegrania szóstej edycji
igrzysk. Zachowano jednocześnie
dotychczasową chronologię i tym
sposobem w 1920 roku odbyły
się VII Igrzyska Olimpijskie. Ich
gospodarzem została Antwerpia.

Ukłon w stronę Belgów
Dlaczego Komitet Olimpijski wybrał Belgię? Z pewnością był to
ukłon w stronę państwa, które w
ogromnym stopniu odczuło konsekwencje działań wojennych.
To w Belgii Niemcy użyli chloru
jako bojowego środka trującego i
gazu musztardowego nazywanego
iperytem od nazwy miejscowości
Ypres.
Antwerpia, w czasie działań wojennych wielokrotnie bombardowana, jak wiele europejskich
miast była w tym czasie w trakcie
usuwania zniszczeń wojennych.
Organizatorzy igrzysk nie mogli
zapewnić odpowiedniej infrastruktury sportowej i mieszkanio-

wej. Sportowcy spali na prowizorycznych pryczach w szkolnych
klasach, obiekty nie były w pełni
przygotowane do sportowych
zmagań. Luksusów nie było, ale
zawodnikom to nie przeszkadzało.
Zaakceptowali spartańskie warunki, jakie panowały wtedy w zniszczonym wojną mieście.

Bez Polaków
Polska, niepodległe już wtedy
państwo, otrzymała zaproszenie
do wzięcia udziału w igrzyskach.
Już w październiku 1919 roku
powstał Komitet Udziału Polski
w Igrzyskach Olimpijskich.
Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy i przygotowania sportowców.
Wysłano do organizatorów wstępną listę zawodników i zamówiono
stroje dla ekipy.
Niestety trwała wojna polsko-bolszewicka, armia czerwona zbliżała się do Warszawy. Zawodników,
którzy mieli reprezentować
Polskę w Antwerpii, zwolniono
wprawdzie z frontu, ale ostatecznie polska ekipa na igrzyska nie
pojechała. Wobec groźby utraty
niepodległości PKIO podjął decyzję o wycofaniu Polski ze startu w
igrzyskach. Chociaż w Antwerpii
zabrakło polskich sportowców, w
trakcie inauguracji na stadionie
powiewała biało-czerwona flaga.

Igrzyska czas zacząć
Dla Belgów zorganizowanie olimpiady stanowiło wielkie wyzwanie.
Powstał specjalny komitet złożony
z ludzi bogatych i wpływowych,

en.wikipedia.org

aby pomóc w sfinansowaniau
przedsięwzięcia. Znalazły się pieniądze na wybudowanie stadionu
olimpijskiego.
Olimpiada rozpoczęła się 20 kwietnia i trwała do 12 września, ale
ceremonia otwarcia nastąpiła dopiero 14 sierpnia. Po podniosłym
nabożeństwie w katedrze na cześć
poległych w czasie wojny sportowców, król Albert I na stadionie w
Antwerpii uroczyście otworzył
igrzyska. W powietrze wzbiły się
białe gołębie jako symbol pokoju, co w kontekście zakończonej
niedawno wojny miało wyjątkowe
znaczenie.
Po raz pierwszy zawodnikom towarzyszyła wciągnięta na główny
maszt biała flaga olimpijska z pięcioma splecionymi kolorowymi
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nie było, więc mecz się nie odbył. W finale, podczas spotkania
Belgii z Czechosłowacją, na boisku dochodziło do awantur i rękoczynów. Zdenerwowani Czesi,
którzy przegrywali mecz, na znak
protestu przeciwko stronniczym
według nich decyzjom sędziego,
opuścili boisko, za co zostali zdyskwalifikowani. Srebro wywalczyli
Hiszpanie, choć nie zakwalifikowali się do finału.

olympic.org

kołami symbolizującymi poszczególne kontynenty. Od tej pory
stała się oficjalnym sztandarem
olimpijskim.

złotych. W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajęli
Amerykanie, zdobywając 41 medali.

Przysięgę w imieniu zawodników
– też po raz pierwszy w nowożytnych igrzyskach – złożył belgijski olimpijczyk Victor Boin. Na
zakończenie uroczystości odbyła
się defilada reprezentacji państw
biorących udział w igrzyskach.

Igrzyska w Antwerpii rozpoczęły
się od… hokeja na lodzie i bezapelacyjnej wygranej Kanadyjczyków,
którzy pokonali Czechów 15:0. To
był pierwszy i ostatni przypadek,
kiedy przedstawiciele tej dyscypliny brali udział w letnich igrzyskach. Żeby było ciekawiej, wstępny program igrzysk obejmował
też współzawodnictwo narciarzy. Niestety
śnieg w lecie
nie spadł, więc
konkurencje w
tej dyscyplinie
się nie odbyły.

Niezwykłe wydarzenia
i olimpijskie gwiazdy
Z udziału w igrzyskach wykluczeni zostali Niemcy i ich sojusznicy:
Austria, Węgry, Bułgaria, Turcja
oraz ZSRR. Nie wszyscy godzili się z taką decyzją. Uważali, że
jedynymi winowajcami konfliktu
byli Niemcy i to wyłącznie oni powinni zostać ukarani. Ostatecznie
zawodnicy z tych państw zostali
zdyskwalifikowani. Ta decyzja
oraz fakt, że wielu zawodników
poległo na wojnie, miały wpływ
na poziom igrzysk.
W sportowych zmaganiach w
Antwerpii wzięło udział 2669 sportowców z 29 państw. Z tego kobiet
było zaledwie 78. Rozegrano 154
konkurencje w 22 dyscyplinach.
Rozdano 440 medali w tym 156

Do histor ii
przeszedł turniej piłkarski.
Złoto przypadło
Belgom, którzy
dwie wygrane
zdobyli walkowerem. Mieli
zagrać z polską reprezentacją, której
na igrzyskach

Niesamowite sukcesy odnieśli
fińscy biegacze, przede wszystkim legendarny Paavo Nurmi.
Wyjątkowych emocji dostarczył
bieg na 5000 m. Na ostatniej prostej Nurmi musiał uznać wyższość
Francuza Josepha Guillemonta,
który cztery lata wcześniej stał
się ofiarą ataków gazowych pod
Verdun i cudem uniknął śmierci.
Z poważnym schorzeniem płuc
spędził w szpitalu wiele miesięcy i
nikt nie dawał mu szansy na pełne
wyzdrowienie.
Jeszcze większą sensację wzbudził
bieg na 10 000 m. Na prośbę króla
Belgów przełożono termin rozegrania tej konkurencji. Francuz

olympic.org
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dowiedział się o tym dosłownie chwilę po zjedzeniu obiadu.
Wpadł na metę jako drugi. Wygrał
Nurmi i od tego czasu jego sportowa kariera nabrała rozpędu. W
sumie Fin zdobył dziewięć złotych
i trzy srebrne medale.
Najwięcej medali przypadło
Amerykanom. Willis Lee i
Lloyd Spooner zdobyli po
pięć medali w strzelectwie, a
skoczek do wody Aileen Riggin
stanął na najwyższym stopniu
podium w wieku zaledwie 14 lat.
Olśniła wszystkich amerykańska
pływaczka Etheldy Bleibtrey, która pięciokrotnie ustanowiła rekordy świata i wygrała w trzech
konkurencjach. W elitarnych regatach wystartował John Kelly,
amerykański robotnik, późniejszy
ojciec księżnej Monaco – Grace.
Nie można zapomnieć o wspomnianym wcześniej Belgu
Victorze Boin, sportowcu wszechstronnym. Był pływakiem, łyżwiarzem, hokeistą, motocyklistą i lotnikiem. W Antwerpii występował
jako szermierz i zdobył medal.

wrzesień 2020

Innym belgijskim bohaterem tych
igrzysk był łucznik Hubert van
Innis. Strzelając do ruchomych
celów z różnych odległości zdobył
w sumie sześć medali. Jego rodak
Edmond Cloetens w strzelaniu do

celów stałych stawał na podium
trzykrotnie. Co ciekawe, zdarzyło
się, że na sąsiednich stopniach
podium nie było nikogo…
Francuzka Suzanne Lenglen zabłysnęła na korcie tenisowym i
zdobyła trzy medale w grze pojedynczej i mieszanej, oraz srebro
w grze podwójnej. Pozostała też w
pamięci widzów jako zawodniczka, która nie zachowała obowiązującego kobiety na korcie ubioru.
Zamiast szerokiej długiej sukni,
zasłaniającej szczelnie całe ciało,

wystąpiła w sukience z odkrytymi
ramionami sięgającej do połowy
łydek.
Włoski szermierz Nedo Nadi,
żołnierz odznaczony za odwagę
w pierwszej wojnie światowej,
opuścił Antwerpię z pięcioma
złotymi medalami. Zwyciężył
indywidualnie i drużynowo
we florecie i szabli, uzyskał
tytuł najbardziej wszechstronnego szermierza w historii.
Igrzyska olimpijskie w Antwerpii
zgromadziły rekordową liczbę
uczestników, chociaż w porównaniu do wcześniejszych zawodów,
odbywały się w bardzo skromnych
warunkach. Pozwoliły leczącym
rany Europejczykom zmierzyć się
w sportowej rywalizacji i pokazały,
że idee olimpijskie są ponadczasowe.
Anna Janicka
Źródła:
olimpijski.pl,
przegląd sportowy.pl,
historia.org.pl

www.niedziela.be
Portal Polaków w Belgii
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Skąd Wspólnota Niemieckojęzyczna
wzięła się w Belgii?
Belgia to mieszanka narodowa i językowa. Niderlandzkojęzyczna Flandria, francuskojęzyczna Bruksela i Walonia oraz wszechobecny język angielski. Ale w Belgii jest
jeszcze region niemiecki, leżący przy granicy z Niemcami. Posiada własny rząd i parlament, reguluje sprawy edukacji, kultury, turystyki i ochrony środowiska. Jak to się
stało, że kawałek Niemiec znalazł się w Belgii?
Po zakończeniu I wojny światowej, w 1919 roku podpisany został Traktat Wersalski, który na
kruchych podstawach ustanowił
w Europie nowy porządek polityczny. Winą za rozpętanie wojny
obarczono wyłącznie Niemców i
to oni mieli ponieść konsekwencje popełnionych zbrodni i strat
materialnych, które spowodowali. W myśl postanowień Traktatu
Belgia uzyskała pograniczne rejony dotąd należące do Niemiec:
Eupen, Sankt-Vith i Malmedy.
Wkrótce rozpoczęły się tajne negocjacje pomiędzy Brukselą a
Berlinem, w celu odkupienia przez
Niemców tych terenów. Ogromna
jak na tamte czasy kwota 200
milionów marek w złocie miała
poprawić sytuację ekonomiczną
Belgii. Pomysł spalił na panewce
z powodu zdecydowanego sprzeciwu Francji.
Po dojściu do władzy Adolfa
Hitlera belgijscy Niemcy, zafascynowani nazistowską ideologią,
coraz silniej nawoływali do połączenia się z Niemcami. W czasie II
wojny światowej, od roku 1940 do
1945, tereny te znów znalazły się w
granicach Niemiec. Ich mieszkańcy byli postrzegani przez Nazistów
jako rdzenni Niemcy, dlatego ponad 8 tysięcy mężczyzn zostało
wcielonych do Wermachtu.
Po zakończeniu wojny terytorium
powróciło do Belgii, a nienaruszalność granic potwierdził nie-

miecko-belgijski
traktat z 1956 roku.
I tak jest do dzisiaj.

Społeczność
niemiecka w Belgii
Niemieckojęzyczna Wspólnota w Belgii (Deutschsprachige
Gemeinschaft) leży w prowincji Luik (Liège) przy granicy z
Niemcami. To 854 kilometry kwadratowe zamieszkałe przez prawie
80 tysięcy osób w 9 gminach. To
miejsce, gdzie Belgia łączy się z
Niemcami. Widać niemiecki porządek, niemieckie zabudowania,
niemieckie napisy – jednym słowem kawałek Niemiec w Belgii.
Spora grupa tej społeczności na
co dzień używa języka niemieckiego. Nikt ich na siłę nie „belgizuje”, ale co jakiś czas pojawiają się
z ich strony żądania przyznania tej
części Belgii szerszej autonomii, w
rezultacie czego stałaby się czwartym regionem kraju.
Tutaj potrzebne jest wyjaśnienie.
W powyższym przypadku chodzi
o region autonomiczny, nie o językowy. W Belgii są trzy regiony autonomiczne: Flandria, Walonia i

Vascer, Knorck; pl.wikipedia.org
kolor niebieski - wspólnota
niemieckojęzyczna

Region Stołeczny Bruksela. Te
regiony mają własną władzę wykonawczą i legislacyjną, dysponują autonomią w wielu dziedzinach, między innymi w polityce,
gospodarce i promocji eksportu.
Zaś wspólnoty (flamandzka, francuska i niemieckojęzyczna) mają
inne uprawnienia, mniejsze niż
regiony autonomiczne.
Społeczność niemiecka już od
pewnego czasu głośno postuluje
przekształcenie się Belgii w państwo federalne, składające się
z czterech jednostek: Flandrii,
Walonii, Brukseli i regionu niemieckojęzycznego. Chce być traktowana na równi ze wspólnotą fla-
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mandzką, walońską i brukselską.
Ma wprawdzie swoje instytucje i
ograniczone uprawnienia w dziedzinie kultury i języka, ale chciałaby statusu równego temu, którym cieszą się Flandria, Walonia
i Bruksela.
Jednak na razie nic takiej zmiany
nie zapowiada.
Swego czasu Nowy Sojusz
Flamandzki (N-VA) przedstawił
wizję, która wywołała w kraju
niemałe poruszenie. Belgia miałaby się stać konfederacją i zostać
podzielona na Flandrię i Walonię.
Mieszkańcy Brukseli mogliby sami zdecydować, czy uważają się za
Flamandów, czy za Walonów, i do
której z tych dwóch części Belgii
chcieliby przynależeć.
Biorąc pod uwagę, że według tej
reformy i tak ograniczone kompetencje niemieckiej społeczności
zniknęłyby całkowicie, trudno się
dziwić, że pomysł przedstawiony
przez N-VA nie przypadł belgijskim Niemcom do gustu.

Burza w szklance wody
W czerwcu tego roku rozpoczęła
się medialna batalia o linię kolejową, która niebawem przestanie
istnieć. Niemieckie gazety zastanawiały się, czy możliwe jest odzyskanie przez Niemców kawałka utraconej po pierwszej wojnie
światowej ziemi, który otrzymała
Belgia wraz z 40-kilometrowym
odcinkiem kolejowym, przebiegającym po niemieckiej stronie
granicy, łączącym dwa belgijskie
miasta Eupen i Malmedy.
Kolej nie działa już od kilku lat,
szyny są demontowane. W miejscu torów powstaną ścieżki spacerowe i rowerowe, prowadzące
do Luksemburga. Ale padło pytanie. Do kogo należy teren pod
szynami? Do Niemiec? Czy do
Belgii? Na te pytania odpowie-

dział przedstawiciel belgijskiego
MSZ i zapewnił, że żadnego konfliktu z tego powodu pomiędzy
dwoma krajami nie będzie. Jest
to obszar belgijskiej enklawy na
terytorium Niemiec, prawnie
uregulowany. A przedstawiciele
Wspólnoty Niemieckojęzycznej
powiedzieli wprost: „Nie jesteśmy
Niemcami, pomimo że należymy
do niemieckiej wspólnoty kulturowej. Jesteśmy Belgami”.

Najmniejszy
autonomiczny region
w Unii Europejskiej
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wojenna trauma była zbyt świeża.
Część narodowości niemieckiej
wolałaby zostać w Niemczech.
Niektórzy nie potrafili odnaleźć
się w nowej dla siebie rzeczywistości. Nie wiedzieli, czy chcą
przynależeć do Niemiec, czy do
Belgii. W przeszłości byli częścią
Niemiec i starsze pokolenie długo
się z zaistniałą sytuacją nie potrafiło pogodzić.
Ale czas zagoił wszystkie rany i
animozje. Młodzi korzystają ze
swojej wielokulturowości, często
bywają w Niemczech, a mieszkanie w rejonie przygranicznym ma
dla nich wiele zalet.
Żyją na styku różnych kultur,
mówią po niemiecku, po francusku, po angielsku, czasami po
niderlandzku. Utożsamiają się zarówno z kulturą niemiecką, jak i
belgijską. Są wielokulturowi i są
Belgami.

To jest właśnie Wspólnota
Niemiecka ze stolicą w Eupen.
Niemiecki jest jednym z trzech
języków urzędowych w Belgii –
co gwarantuje konstytucja. Ale nie
jest językiem znaczącym w skali
państwa, bo Niemców w Belgii nie
jest dużo.
Niemieccy Belgowie czują się obywatelami tego kraju i mają silne
poczucie przynależności narodowej. Były minister, prezydent
Wspólnoty Karl – Heinz Lambertz
powiedział swego czasu: „Mamy w
Belgii status i przywileje, niczego
nam tu nie brakuje. Możemy mówić po niemiecku, pielęgnować
nasze tradycje, nasza kultura jest
uznawana. Szanujemy to i dlatego
chcemy zrastać się z tym krajem”.
Ale nie zawsze tak było. Po zakończeniu II wojny światowej
trudno było Niemcom w Belgii
zapracować na szacunek i zaufanie. Belgowie nie lubili Niemców,

Czy niemieccy Belgowie chcieliby powtórnego przyłączenia do
Niemiec? Z sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców
Eupen wynika, że jeśli mieliby się
do kogoś przyłączyć, to wybraliby
Luksemburg.
Anna Janicka
Źródła:
dw.com/pl., vrt.be,
wiadomosci.onet.pl, rp.pl
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Przegląd prasy belgijskiej
Aplikacja do śledzenia
kontaktów osób z
koronawirusem
Władze Belgii wdrażają aplikację,
która umożliwia śledzenie rozwoju pandemii. Ma pomóc w identyfikacji osób, które miały kontakt
z zakażonym i zapobiec dalszemu
rozprzestrzenianiu się wirusa.
Będzie dostępna we wrześniu. Jej
stworzeniem zajmuje się brukselska firma Devside.
gva.be

Więcej szczepień
przeciwko
pneumokokom dla
osób starszych
Zaledwie 10 procent osób w wieku powyżej 65 lat jest szczepione
przeciwko inwazyjnym zakażeniom pneumokokowym. Wyższy
odsetek szczepień w tej grupie
wiekowej może pomóc w zmniejszeniu liczby osób przebywających
w szpitalu z powodu tej poważnej
infekcji, co jest bardzo ważne w
kontekście kolejnej fali koronawirusa.
Zakażenia wywołane przez
Streptococcus pneumoniae występują powszechnie na całym świecie i często mają ciężki przebieg.
Pneumokoki są przyczyną występowania wielu różnych zespołów
klinicznych, takich jak zagrażające życiu zapalenie płuc, zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych, ostre
zapalenie ucha środkowego oraz
bakteriemia. U dorosłych zakażenie najczęściej przebiega w postaci pneumokokowego zapalenia
płuc, które nawet w 25% przypadków może się zakończyć zgonem.
Główną przeszkodą dla większego zasięgu szczepień w Belgii są
koszty. Najlepszym wyborem są
dwie szczepionki dla wszystkich

zdrowych osób w wieku powyżej
65 lat, ale to kosztuje ponad 100
euro. Ponadto kwota ta nie podlega zwrotowi. Dlatego HGR (Hoge
Gezondheidsraad) proponuje alternatywny scenariusz, w którym
podaje się tylko tańszą szczepionkę, która zapewnia ochronę,
ale jest nieco mniej skuteczna.
Ostateczną decyzję w tej sprawie
musi podjąć rząd federalny.
hln.be

Obowiązkowy korytarz
ratunkowy
Od 1 października 2020 roku kierowcy będą musieli tworzyć pas
ratunkowy dla służb ratowniczych
na wszystkich drogach z dwoma
lub więcej pasami w każdym kierunku ruchu.
Obecnie, gdy kierowca słyszy syrenę karetki, musi natychmiast
zrobić miejsce przejazdu na drodze. Jednak w kodeksie drogowym nie ma jasnej reguły, jak to
powinno wyglądać. Jeden kierowca przyspiesza, drugi się zatrzymuje, kolejny zjeżdża na prawo lub na
lewo, czasami wpada w panikę i
nieumyślnie blokuje przejazd dla
karetki lub radiowozu.

zostałych pasów ruchu, zjeżdżają
możliwie najbliżej prawej strony.
W ten sposób na środku drogi powinna powstać wolna przestrzeń,
którą pojazdy służb przejadą na
miejsce zdarzenia lub pokonają
drogowy zator.
Korytarz ratunkowy to umowny
pas ruchu przeznaczony dla pojazdów uprzywilejowanych czyli
policji, straży pożarnej, karetki
pogotowia ratunkowego ale także
dla służb autostradowych, a nawet
lawet i pozostałych służb, których
zadaniem jest uprzątnięcie miejsca wypadku i jak najszybsze
udrożnienie korka.
vrt.be

Używanie prywatnego
samochodu do
celów służbowych
Pracodawca może przyznać pracownikowi, wykorzystującemu
prywatny samochód w celach
związanych z pracą, zwrot kosztów. Od początku lipca obowiązuje nowa stawka, pozwalająca
obliczyć wysokość tego zwrotu.
Wynosi 0,3542 euro/km. Nowa
kwota będzie obowiązywać przez
rok, do końca czerwca 2021 r.

Od 1 października kierowcy będą
mieli obowiązek zostawić wystarczająco dużo miejsca, aby karetka
lub radiowóz mogły przejechać.
Zasada jest prosta: samochody
stojące na lewym pasie zjeżdżają
do lewej krawędzi, samochody stojące na prawym pasie zjeżdżają do
prawej krawędzi drogi lub na pas
awaryjny – jeżeli występuje.

Pracodawca może zdecydować,
że zwróci pracownikowi dokładnie tyle, ile ten wydał na służbowe
użycie samochodu (jest to jednak
bardziej skomplikowane), albo
skorzystać właśnie z tej „normy”
z jedną stałą, maksymalną stawką
za kilometr, bez względu na model
samochodu.

W przypadku drogi wielopasmowej pojazdy na skrajnym lewym pasie zjeżdżają do
lewej krawędzi,
wszystkie pozostałe, z po-

Zwrot kosztów otrzymywany
przez pracownika nie
jest opodatkowany i
oskładkowany pod
warunkiem, że dotyczy służbowego
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wykorzystania prywatnego pojazdu w wymiarze do 24.000 km
w ciągu roku. Pracodawca może
przyznać zwrot kosztów pracownikom wykorzystującym do celów
służbowych nie tylko samochody,
ale także motocykle i motorowery – przypomina portal acerta.be.
Ustalana przez rząd stawka to
kwota maksymalna, a zatem pracodawca może zastosować w swoich obliczeniach niższą kwotę – informuje portal businessbelgium.
be. Gdyby chciano zastosować
stawkę wyższą niż 0,3542 euro/
km, to pracodawca i pracownik
musieliby udowodnić fiskusowi,
że koszty poniesione przez pracownika rzeczywiście były wyższe
niż 0,3542 euro/km.
niedziela.be

Wzrost bezrobocia
we Flandrii
Epidemia koronawirusa w dalszym ciągu wpływa na bezrobocie w Regionie Flamandzkim.
W lipcu 211 tys. obywateli zarejestrowało się w urzędach pracy
na bezrobociu. Oznacza to wzrost
o 8% w porównaniu z tym samym
miesiącem w zeszłym roku. Warto
jednak dodać, że przyrost liczby
bezrobotnych jest niższy, niż w
maju oraz w czerwcu.
„Połowa nowo zarejestrowanych
bezrobotnych to osoby kończące
naukę. Dane dotyczące tej grupy
są takie same, jak w ubiegłym
roku. Jeśli jednak spojrzymy na
dane całościowe, okazuje się, że
bezrobocie jest znacznie wyższe
niż w zeszłym roku. Jest to spowodowane kryzysem wywołanym
epidemią koronawirusa” – powiedziała flamandzka minister ds. zatrudnienia, Hilde Crevits.
Wzrost bezrobocia dotyczy głównie osób w wieku od 25 do 40
roku życia. Odnotowano również

Rozrastamy
sie i szukamy:
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POMOC DOMOWA
W regionie Waasland, Gent i Antwerpia
Aleksandra poda Ci więcej informacji pod numerem telefonu:

0484 57 78 49

ASYSTENT KOORDYNATORA
REGIONALNEGO
W regionie Waasland i Gent
Z umiejętnosciami administracyjnymi i komercyjnymi
oraz bardzo dobrą znajomoscia języka polskiego
i niderlandzkiego

Wyslij CV ze zdjeciem na: nancy@vanosta.net

www.poetsdienst-vanosta.be
nieproporcjonalnie wysoką liczbę
bezrobotnych osób z wyższym wykształceniem.
niedziela.be

Bez obowiązku
głosowania w
wyborach lokalnych
Na wniosek ministra spraw wewnętrznych Barta Somersa rząd
flamandzki zniósł obowiązek
uczestnictwa w wyborach lokalnych, a burmistrzowie będą wybierani w sposób bardziej bezpośredni. „Jest to najgłębsza zmiana
w funkcjonowaniu naszej lokalnej
demokracji od dziesięcioleci” – powiedział Somers.
Reforma lokalnych przepisów
wyborczych jest jednym z głównych elementów flamandzkiego
porozumienia koalicyjnego. Na
wniosek ministra Somersa rząd
flamandzki przyjął w tej sprawie
wstępny projekt dekretu.
Obywatele we Flandrii nie będą już zobowiązani do udziału
w nadchodzących wyborach lokalnych w 2024 r. Zmienia się
również sposób mianowania
burmistrza. Kandydat z najwięk-

szą liczbą zdobytych głosów automatycznie zostanie burmistrzem.
Ponadto lider partii z największym
poparciem będzie miał wyłączne
prawo stworzenia koalicji.
hln.be

Tymczasowe
bezrobocie przedłużone
przynajmniej do
końca roku
Tak zwane „tymczasowe bezrobocie” zostało przedłużone przynajmniej do końca roku. Jest to odpowiedź rządu na liczne prośby ze
strony pracodawców – przekazała
federalna minister pracy, Nathalie
Muylle.
Tymczasowe bezrobocie związane z epidemią koronawirusa zostało wydłużone do 31 grudnia
dla branży hotelarsko-gastronomicznej, sektora turystycznego i
rozrywkowego oraz dla firm, które
w drugim kwartale roku korzystały z niego przez co najmniej 20%
dni. Kryteria te dotyczą większości
przedsiębiorstw. Muylle podkreśliła, że celem jest „wsparcie najbardziej dotkniętych sektorów i firm”.
niedziela.be
Opracowała: Karolina Morawska
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Sztuka współczesna w katedrze
Antwerpska katedra – Onze-Lieve-Vrouwekathedraal z niesamowitą wieżą i zachwycającym wnętrzem jest nie tylko czynnym kościołem i zabytkiem, wpisanym na listę
UNESCO, ale też w pewnym stopniu muzeum.
lorze czerwonym. Poduszkę natomiast umieszczono na drewnianej
konstrukcji.

Od zakończenia jej budowy była
wielokrotnie remontowana, odnawiana i zmieniano jej wystrój.
Artyści tworzyli wspaniałe dzieła –
obrazy, rzeźby, witraże, malowidła
ścienne, które nadal zachwycają,
a często też skłaniają do zadumy.
W ostatnich latach pojawiły się
w katedrze dzieła sztuki artystów
współczesnych, co dla wielu jest
zaskoczeniem. Niektóre z tych
dzieł nadal znajdują się w katedrze, a innych już nie ma, bo były
tam eksponowane tylko przez kilka miesięcy. Tak było z instalacją
pt „Diasporalia”, którą wykonał
Koen Theys z okazji antwerpskiego festiwalu baroku „Antwerpen
Barok 2018, Rubens inspireert”.
Obecnie szczególne zainteresowanie odwiedzających katedrę
wzbudzają dwa dzieła artystów
współczesnych – korona cierniowa ze szkła i człowiek niosący
krzyż. Jedno z nich znajduje się
w kaplicy za ołtarzem, drugie tuż
przy wejściu.

Korona cierniowa
ze szkła
„A żołnierze upletli koronę z cierni i włożyli Mu ją na głowę” (J 19,2),
czytamy w Ewangelii wg.
św. Jana. Korona cierniowa jest jednym z symboli
cierpienia i męczeństwa
Jesusa Chrystusa. Jezus
miał ją na głowie w czasie
drogi krzyżowej i w czasie
śmierci. Korona cierniowa jest symbolem chrześcijaństwa, który – tak
jak i inne symbole – od
wieków pojawia się w pracach różnych artystów.
W katedrze Onze-LieveVrouwekathedraal w
Antwerpii znajduje się
szklana korona cierniowa, którą wykonał współczesny artysta Javier
Perez. „Corona” Javiera
Pereza to korona cierniowa, wykonana z białego
szkła, która spoczywa na
ozdobnej poduszce w ko-

„Corona”, jak każde dzieło sztuki
łączy w sobie wiele znaczeń i treści. Praca odnosi się oczywiście do
cierpienia Chrystusa, ale też do
Jego zmartwychwstania, którego
symbolem jest światło, załamujące
się i odbijające w tej nowoczesnej
koronie. Jej kruchość, bo szkło
łatwo ulega uszkodzeniu, można
interpretować bardzo indywidualnie, nawet osobiście, i też nawiązuje do zmartwychwstania, które
możne być wewnętrznym odrodzeniem czy przemianą.
To indywidualne i wewnętrzne doświadczenie można pielęgnować
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Jest to pierwsze współczesne
dzieło sztuki, jakie umieszczono
w katedrze od 1924 roku. Gdy pojawił się pomysł, aby rzeźba De
man die het kruis draagt Jana
Fabre, została ustawiona w katedrze, padły pytania typu: Ale
po co? Dlaczego? Taka rzeźba w
katedrze? Odpowiedź była oczywista dla proboszcza katedry, który
wyjaśnił, a raczej przypomniał, że
w minionych wiekach sztuka była ściśle związana z kościołem, a
dzieła ówczesnych artystów były
umieszczane w świątyniach jeszcze za ich życia.
oraz czerpać z tego źródła siłę, albo zaprzepaścić ten dar – tę szansę na odrodzenie siebie. Każdy
ma do wyboru jedną z tych dwóch
możliwości, trzeciej nie ma.
Javier Perez to współczesny artysta, urodzony w roku 1968 w
Bilbao w Hiszpanii. Od lat mieszka i pracuje w Barcelonie. Jego
prace zawierają w sobie silną
symbolikę i metaforę. Szczególnie
fascynuje go kolor czerwony oraz
jego symbolika, która czasem jest
sprzeczna, bo kolor czerwony bywa kojarzony ze skrajnymi uczuciami. Artysta w wielu swoich pracach wykorzystuje właśnie kolor
czerwony.
„Corona” znajduje się w kaplicy
de Nood Godskapel, za ołtarzem
głównym w antwerpskiej katedrze
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal od
września 2018 roku.

Rzeźba Jana Fabre w
antwerpskiej katedrze
De man die het kruis draagt to
tytuł rzeźby Jana Fabre, eksponowanej w antwerpskiej katedrze
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
od 18 listopada 2015 roku. To
współczesne dzieło sztuki wzbudza zainteresowanie wszystkich,
którzy odwiedzają katedrę. Dziwi,

zachwyca, wprawia w dziwny nastrój, rodzi pytania. I właśnie taki
był zamiar – poruszyć odbiorcę.
Człowiek, który niesie krzyż, to naturalnej wielkości sylwetka mężczyzny, który na swej prawej dłoni
próbuje utrzymać wielki krzyż. To
zaproszenie do refleksji, aby każdy
podniósł swój krzyż i postarał się
utrzymać go w pozycji pionowej.
Czasem może to okazać się zbyt
trudne, może krzyż jest za ciężki;
cóż spróbuj później. A może upuścisz krzyż, spróbuj więc go podnieść, może tym razem ci się uda.
To metafora odnalezienia kierunku i sensu życia. To dzieło sztuki,
w którym każdy może rozpoznać
siebie. Skłania do zastanowienia
nad sobą, swoim życiem, wyborami i decyzjami, jakie podejmujemy, oraz ich konsekwencjami.

Doskonałym tego przykładem są
obrazy Rubensa, i innych artystów, którzy często tworząc dzieła
na zlecenie, wiedzieli, gdzie będą
one wyeksponowane. Potem, w
okresie modernizmu, ten związek
sztuki, artystów i kościoła uległ
osłabieniu. Bart Paepen uważa,
że sztuka współczesna może odzwierciedlać aktualny stan ducha
czasu. Jego zdaniem dzieło Jana
Fabre pokazuje człowieka takim,
jaki jest, poszukującego duchowości.
Jan Fabre to znany belgijski artysta mulitmedialny, który urodził się i pracuje w Antwerpii.
Rzeźba De man die het kruis draagt została wykonana z polerowanego brązu. Jej właścicielem
jest osoba prywatna, która wypożyczyła rzeźbę katedrze na czas
nieokreślony.

14

Antwerpia po polsku

wrzesień 2020

Historie ukryte
w belgijskich zamkach
Kasteel Beauvoorde
Belgia słynie z malowniczych krajobrazów, przepięknej architektury, wspaniałego
malarstwa, czekolady, frytek, piwa i… zamków. O malowniczo położonych francuskich zamkach nad Loarą słyszał każdy, ale mało kto wie, że to w Belgii – niewielkim
kraju położonym w sercu Europy – przypada najwięcej na świecie zamków na kilometr kwadratowy.
Zapraszam do odwiedzenia najbardziej znanych w Belgii zamków, pełnych
wyjątkowych historii.

Kasteel Beauvoorde
Veurne, to zabytkowe miasteczko
w północno-zachodniej Belgii, położone około 6 km od granicy francuskiej w bliskiej odległości od
pasa nadmorskiego. Miasteczko
bywa nazywane „wiejską Flandrią
w najpiękniejszym wydaniu”.
W pobliżu Veurne, w małej malowniczej miejscowości Wulveringen,
wśród lasów, na wysepce otoczonej wodą, znajduje się niewielki
renesansowy zamek Beauvoorde.
Jest nie tylko jednym z najpiękniejszych zamków w regionie, ale
także ma bogatą historię.

Pierwsze wzmianki dotyczące
zamku sięgają 703 roku. To ponoć
wtedy niejaki Wulfrid zbudował
swoją rezydencję w miejscu, w którym obecnie znajduje się zamek.
Czy tak było naprawdę? Nie wiadomo.
Historycznie początki zamku datowane są na początek XII wieku,
kiedy została wzniesiona w tym
miejscu warownia. W czasie wojny
osiemdziesięcioletniej, toczonej o
wyzwolenie Niderlandów spod
panowania francuskiego (15681648), zamek został doszczętnie
zniszczony.

W XVII wieku zrujnowany zamek
został przejęty przez członków rodziny Bryarde, którzy odbudowali
go w ówcześnie modnym renesansowym stylu. W ich rękach posiadłość pozostawała aż do drugiej
połowy XIX wieku.
Następnym panem rezydencji
był Artur Merghelynck, zamożny
szlachcic, który w bardzo młodym
wieku zaledwie 23 lat zamek kupił. Podobno odkrył go przypadkowo, podczas jazdy powozem po
okolicy i od pierwszego wejrzenia
zakochał się w romantycznym budynku. Artur był nieuleczalnym
romantykiem, zafascynowanym
genealogią. Nie aprobował rosnącego uprzemysłowienia Flandrii,
chciał pielęgnować przeszłość i
tradycje. W zamku Beauvoorde
widział możliwość zrealizowania
swojego marzenia. Jako bardzo
bogaty człowiek był w stanie całkowicie poświęcić się swojej pasji.
Przez kolejne 27 lat, dbając o najdrobniejsze detale, odrestaurowywał zamek. Przeszukiwał flandryjskie miejscowości i kupował
oryginalne flamandzkie meble.
Od kolekcjonerów i na aukcjach
skupował dzieła sztuki. To, czego
nie był w stanie znaleźć, szczegółowo odtwarzał. Za jego czasów
rezydencja odzyskała dawną siedemnastowieczną świetność.

Sklep Mięsny “GYS” istnieje od 19 czerwca 2020 roku.
Naszą dewizą jest najwyższa jakość oferowanych
wyrobów wraz z kultywowaniem najlepszych
polsko-belgijskich tradycji masarskich.
Oferujemy m.in.: wędliny, wędzonki, półprodukty
kulinarne oraz sałatki. Dzięki wysokiej jakości mięsa,
które dociera do nas ze specjalnej ekologicznej hodowli,
możemy zaoferować oryginalny smak wyrobów. Na
specjalne okazje i życzenie klienta jesteśmy skłonni
zrealizować każde zamówienie.
Zapraszamy!
Pn:
Wt-pt:
Sob:
Niedz.

zamknięte
8.30 - 12.30, 13.30 - 18.00
8 - 15
8 - 12

Gijsbrecht van Deurnelaan 37
2100 Deurne
tel. 0477 86 11 04

Indywidualne podejście do każdego klienta!
. strony WWW
.e-marke�ng: AdWords, SEO,
WIZYTÓWKI już od
.media społecznościowe
35 € / 1000szt
.kreacja wizerunku ﬁrmy:
.projekty logotypów, wizytówki
.ulotki, odzież, reklama zewnętrzna
.reklama na samochodach
.gadżety reklamowe
.projekty dokumentów ﬁrmowych:
.oferty, faktury, teczki, notatniki
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że szlachcic odmówił powieszenia rodzinnych portretów w swojej
posiadłości. Na ścianach zawisły
wizerunki nieznanych szlachciców pieczołowicie wybieranych i
kupowanych przez Artura.

Od 1885 r. aż do swojej śmierci
Artur Merghelynck był burmistrzem Wulveringem. Rada miasta zbierała się w zamkowej Sali
Rycerskiej, udekorowanej pozłacaną skórzaną tapetą i przyozdobionej zbrojami. Przy ogromnym
stole, siedząc na hiszpańskich
krzesłach, rajcowie podejmowali
decyzje dotyczące lokalnej społeczności.
Zamkowe korytarze i komnaty
wypełnione były licznymi portretami. Naturalnym wydawać by się
mogło, że wizerunki przedstawiały
krewnych Merghelyncka. Jednak
nie. Artur zakochał się w Julienne
Flyps ubogiej dziewczynie z niższej klasy społecznej. Poślubiając
Julienne popełnił mezalians, dlatego ten związek nie został zaakceptowany przez jego rodzinę.
Po ślubie wybuchła karczemna
awantura, która spowodowała,

Julienne i Artur nie doczekali się
dzieci. Po śmierci Merghelyncka
w 1908 roku i po otwarciu testamentu okazało się, że zamek
Beauvoorde miał pozostać rezydencją wdowy aż do jej śmierci,
po czym wraz z całym pozostałym
majątkiem przekazany państwu
belgijskiemu, a w szczególności
Królewskiej Akademii Języka i
Literatury. Życzenia Artura zostały spełnione.
W roku 1987 zamek Beauvoirze
otrzymał status zabytku, a w
1998 odpowiedzialność za zamek
została przeniesiona na poziom
regionalny, podlegając Fundacji
Dziedzictwa Flamandzkiego.
Zamek Beauvoorde to przepiękny
renesansowy budynek, otoczony
fosą i małym parkiem krajobrazowym ze starymi monumentalnymi
drzewami. Zgromadzone w nim
unikalne, pieczołowicie odrestaurowane meble, wspaniała porcelana, wyroby ze szkła i srebra dosko-

nale oddają atmosferę XVII wieku,
dosłownie jakby czas się zatrzymał
w minionej epoce. Wszystko wygląda tak, jak wtedy, gdy mieszkał
w nim Artur Merghelynck.
Co roku, w posiadłości i w zamkowym parku, ma miejsce ciekawa wystawa ,,Wielka sztuka dla
małych koneserów flamandzkich
mistrzów”. –,,Grote Kunst voor Kleine Kenners, de Vlaamse
Meesters”.
Wystawa oparta jest na tytułowej serii książek dla dzieci Thais
Vanderheyden, w których autorka
przedstawia najpiękniejsze dzieła
flamandzkich mistrzów w specjalnej wersji dla młodych odkrywców sztuki. Korzystając z audio
przewodnika dorośli i dzieci mogą
wysłuchać zabawnej, bądź pełnej
tajemnic historii danego dzieła
przedstawionej przez znanego
gawędziarza Warre Borgmansa.
Agnieszka Buniowska
Fot.: kasteelbeauvoorde.be
Źródła:
discoveringbelgium.com,
routeyou.com
kasteelbeauvoorde.be
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Kuchnia flamandzka dla każdego
Flandria słynie z przepięknych średniowiecznych miast, malarstwa, architektury
i wspaniałych restauracji. Jest rajem dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy.
Z racji bliskości do morza w tym rejonie Belgii bardzo popularne i przyrządzane
na różne sposoby są ryby i owoce morza.
także laktucynę i laktukopikrynę.
Cykoria działa korzystnie między innymi na układ pokarmowy, poprawia pracę nerek, także
zwiększa możliwości organizmu
w zakresie tworzenia czerwonych
krwinek.

Kuchnia flamandzka jest niezwykle smaczna i bardzo różnorodna, o czym nie wszyscy wiedzą.
Prawdziwie flamandzkie dania, takie jak np. Waterloo (gulasz rybny/
gulasz z kurczakiem), Carbonaden
/Vlaamse Stoof (gulasz wołowy),
Paling in ‘t Groen (węgorz w zielonym sosie), Mosselen met friet,
(omułki z frytkami), Vol-au-vent
(pasztecik z ciasta francuskiego wypełniony sosem), Balletjes
met krieken (mięsne kuleczki z
wiśniami), zadowolą nawet najbardziej wybredne gusty.
W tym odcinku polecam cykorię
zapiekaną z szynką i serem pod
beszamelem – witloof in de oven/
witloof met hesp en kaas.
Cykoria była znana już w
starożytności, kiedy to stosowano ją w celu oczyszczania
organizmu, usuwania toksyn
oraz leczenia dolegliwości
skórnych. Jest to warzywo
bogate w witaminy i minerały takie jak: magnez, mangan, żelazo, potas, sód, fosfor,
cynk, karoten, kwas foliowy,
witamina B1, B2 i C. Zawiera

Warzywo niedoceniane i mało
popularne w Polsce, w Belgii
uprawiane jest na masową skalę
od XIX wieku. Mieszkaniec tego
kraju zjada około 6,5 kg cykorii
rocznie. Jedną z ulubionych potraw przygotowywanych z tego warzywa przez Belgów jest witloof in
de oven/witloof met hesp en kaas.

Cykoria zapiekana
z szynką i serem
pod beszamelem
Składniki:
• 4 cykorie (wybieramy małe cykorie z jasnymi listkami – zawierają mniej goryczy)
• 4 plastry gotowanej szynki
• 1 łyżka cukru
• 2 duże szczypty soli
• świeżo zmielony pieprz
• 10 g masła
• 50 g startego żółtego sera (do
posypania)

Sos Serowy:
• 35 g masła
• 35 g mąki
• 450 ml mleka
• 100 g „starego” sera np. parmezan
• szczypta soli
• świeżo zmielony biały pieprz
• gałka muszkatołowa
Wykonanie:
Z cykorii delikatnie usuwamy
głąb tak, aby się nie rozpadła.
Następnie gotujemy warzywo w
osolonej wodzie z dodatkiem masła, pieprzu i cukru przez około
10 minut. Odsączamy cykorię.
Nagrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni. Naczynie żaroodporne smarujemy tłuszczem.
Cykorię owijamy szynką i układamy w naczyniu. Przygotowujemy
sos beszamelowy.
Na średnim ogniu rozpuszczamy
masło. Dodajemy mąkę, mieszając
doprowadzamy do gładkiej masy,
pamiętając, aby nie zarumienić
mąki. Powoli wlewamy mleko.
Mieszamy, aż sos zrobi się gęsty
(lub gotujemy około 4 minut ciągle mieszając). Dodajemy przyprawy oraz starty ser. Gotujemy, aż ser
całkowicie się rozpuści.
Zawiniętą cykorię polewamy sosem beszamelowym.
Całość posypujemy serem.
Zapiekamy przez około 20
min.
Smacznego!
Agnieszka Wojtysiak
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JANEK BVBA
bezettingswerken
metselwerken
dakwerken
tegelswerken
schilderwerken
gyprocwerken
gevelwerken
elektriciteitswerken
loodgieterijwerken
ramen en deuren

tynkowanie
murowanie
dachy
płytki
malowanie
elewacje
ocieplanie
elektryka
hydraulika
drzwi i okna...

Aannemer
Bouw- en renovatiewerken

10 lat na rynku belgijskim
janek.bvba@gmail.com
+32 484.679.239

.
GARMAZERKA:

- pierogi: różne rodzaje
- kotlety: schabowe, mielone,
de volaille
- gołąbki
- kartacze
- codziennie zupa
- paszteciki
i wiele innych...

POLSKI SKLEP
SPOŻYWCZY

ZAPRASZAMY:
poniedziałek-sobota:
10:00 - 19:00
niedziela: zamknięte

Dostawy dwa razy w tygodniu

Van Breestraat 39, 2018 Antwerpia, gsm 0484 900 756
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Przegląd prasy polskiej
zapłacą nawet ponad 185 złotych
więcej.

Zapisy do lekarza
przez Internet
Rejestracja do specjalistów przez
Internet oraz SMS-owe przypomnienia o wizytach – nowy system ma ruszyć w grudniu 2021 r.
Założenie jest takie, że pacjent,
który zechce zapisać się do lekarza przez sieć, loguje się na swoje internetowe konto i po wskazaniu świadczenia medycznego
otrzymuje informację zwrotną o
wolnych terminach wizyt. Po dokonaniu wyboru rezerwacja odbywa się online.
Placówki lecznicze będą aktualizować informacje o harmonogramach udzielanych świadczeń,
co pozwoli na wyszukiwanie
tych z najszybszym terminem
realizacji lub w dogodnym dla
pacjenta terminie i miejscu.
Do pacjentów mają być ponadto wysyłane powiadomienia o
nadchodzących wizytach i przypomnienia o możliwości ich odwołania. Rząd pozyskał już na
stworzenie tego systemu 120 mln
zł z funduszy unijnych.
rp.pl

Pensja minimalna
w 2021 roku podniesie
składki ZUS
Podwyżka płacy minimalnej w
2021 roku niesie za sobą podniesienie składek ZUS. W ujęciu rocznym za składkę przedsiębiorcy

Wysokość składek ZUS jest uzależniona od prognozy przeciętnego
wynagrodzenia. W założeniach do
przyszłorocznego budżetu zawarta
została kwota 5259 złotych. Na tej
podstawie dziennikarze dziennika wyliczyli, ile wyniesie składka
ZUS w 2021 roku.
Z wyliczeń wynika, że składka
miesięczna dla osób będących na
tzw. pełnym ZUS wzrośnie o 15,43
złotych miesięcznie. Rocznie daje
to już podwyżkę w wysokości ponad 185 złotych.
Obecnie pełny ZUS wynosi
1431,48 złotych łącznie ze składką
chorobową i składką zdrowotną.
Niepewną obecnie jest ta ostatnia
składka, ponieważ jej wysokość
jest ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale poprzedniego roku.
money.pl

Do pielęgniarki zamiast
do lekarza
Od 1 sierpnia pacjent może
wyjść z przychodni bez
kontaktu z lekarzem.
Z gorączką czy bólem
brzucha zamiast do lekarza pacjent trafi do
pielęgniarki. Ona przeprowadzi badanie i wypisze receptę. Nowe
rozwiązanie, które
właśnie wchodzi
w życie, to porada pielęgniarki.
Podczas niej
będzie mogła
zaleczyć ranę,
przepisać leki
zawierające określone substancje

czynne, wystawić receptę na część
leków czy skierowanie, podobnie
jak położne podczas swojej porady. Jeżeli stan pacjenta będzie na
tyle poważny, że będzie wymagał
jednak specjalistycznej porady
lekarskiej, to trafi on do lekarza.
Nie każda pielęgniarka przyjmie
pacjenta. Porady udzielą tylko te z
odpowiednimi uprawnieniami, ale
zysk mogą odczuć wszyscy pacjenci. – Jeżeli część pacjentów trafi do
pielęgniarki, nie będzie wtedy tak
dużej kolejki do lekarza.
gazetalubuska.pl

W czasie kontroli policji
– bez prawa jazdy
Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, ma m.in. wprowadzić możliwość rejestracji przez Internet
samochodów dla sprzedawców
nowych aut, a także znosi obowiązek posiadania przy sobie prawa
jazdy w Polsce. Zmiana wprowadza szereg ułatwień dla właścicieli
pojazdów i kierujących pojazdami
oraz uproszczeń w procedurach
związanych z rejestracją pojazdów,
w tym możliwość rejestracji przez
Internet dla sprzedawców nowych
aut.
Przyjęta nowela Prawa o ruchu
drogowym przewiduje też, że
kierujący pojazdami, posiadający polskie prawo jazdy, będą
zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu
podczas kontroli drogowej w Polsce. Dane
i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji
kierowców.
Kierowcy nie będą
też musieli wymie-
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niać dowodu rejestracyjnego, gdy
wypełnione zostaną wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania
terminu następnego badania technicznego. Uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów będzie
zniesienie obowiązku wydawania
karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.
Nowela wprowadza możliwości
rejestracji pojazdu lub czasowej
rejestracji na wniosek właściciela,
również przez starostę właściwego
ze względu na miejsce czasowego
zamieszkania. Umożliwia również
zachowanie – na wniosek właściciela pojazdu – dotychczasowego
numeru rejestracyjnego.
Zmiana umożliwia ponadto zwrot
zatrzymanego elektronicznie
przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (po-

zwolenia czasowego) przez stację
kontroli pojazdów. Jak podkreślono w uzasadnieniu noweli, rozwiązanie to wyeliminuje konieczność
zwracania się kierowcy o zwrot
dokumentu np. do urzędu lub też
jednostki organu, który zatrzymał
dokument.
rmf24.pl

Pakiet Mobilności
przyjęty przez
Parlament Europejski
Przyjęty Pakiet Mobilności zmieni transport do 3,5 t. Wprowadzi
szereg nowych obowiązków i wymogów dla firm realizujących międzynarodowe przewozy drogowe
lekkimi pojazdami (do 3,5 t), które
dla wielu przedsiębiorców mogą
stanowić poważną barierę.
Przewoźnicy zarządzający tzw. flotą lekką będą musieli posiadać ze-
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zwolenie na wykonywanie zawodu
przewoźnika, aby kontynuować
swoją działalność transportową.
Do tej pory w przypadku busów do
3,5 tony nie były wymagane zezwolenia i licencje – tłumaczy Paweł
Łazarewicz z Kancelarii prawnej
Transcash.eu.
Nie jest to jedyna nowość dotycząca tej grupy przewoźników.
Konieczne będzie również uzyskanie licencji wspólnotowej i
posiadanie określonej zdolności
finansowej. Komisja Europejska
wymaga zabezpieczenia w wysokości 1800 euro na pierwszy pojazd we flocie i 900 euro na każdy
kolejny” – dodaje prawnik.
Dodatkowo przewoźników z flotą
lekką zacznie także obowiązywać
kontrola czasu prowadzenia pojazdów.
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Kierowcy, prowadzący auta do 3,5
tony, będą musieli rejestrować
czas jazdy za pomocą tachografów na takiej samej zasadzie, jaka
obowiązuje kierujących ciężkimi
pojazdami. Od lipca 2026 roku
wszyscy przewoźnicy będą musieli
mieć zainstalowane tachografy.
trans.info.pl

Na mieszkanie
komunalne można
czekać nawet 17 lat
Rośnie liczba rodzin o niskich
dochodach, które oczekują na
mieszkanie od gminy. Gminy, pomimo podejmowanych działań,
nie doprowadziły do poprawy ich
sytuacji – wynika z raportu przygotowanego przez NIK.
Kontrola wykazała też, że wieloletnie programy gospodarowania
zasobem mieszkaniowym – jeśli w
ogóle istnieją – są często niekompletne, a niska ściągalność należności za najem lokali, niewłaściwa
polityka czynszowa, w tym nieegzekwowanie terminowych wpłat,
w większości gmin skutkowały
brakiem środków na pokrycie
kosztów eksploatacyjnych zasobu
mieszkaniowego.
Liczba gospodarstw domowych,
oczekujących na mieszkanie od
gminy, wzrosła o 30 proc., a maksymalny czas czekania na lokale
socjalne i komunalne wynosił odpowiednio 12 i 17 lat – wynika z
raportu Najwyższej Izby Kontroli
na temat skuteczności działań
administracji publicznej na rzecz
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach.
Nadal około 10 proc. Polaków zamieszkuje lokale przeludnione i w
złym stanie technicznym. Według
Eurostatu wskaźnik deprywacji
(niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb dostosowanych do europejskich warunków
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życia) plasuje Polskę na piątym
miejscu od końca w Europie.
prawo.pl

Nowe zasady
sprzedaży mięsa
30 września wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego
na wagę grafiką przedstawiającą
flagę kraju pochodzenia produktu.
Rozporządzenie ministra rolnictwa, datowane na 22 czerwca 2020
r. zmienia rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych
rodzajów środków spożywczych.

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie na etapie sprzedaży detalicznej wymogu umieszczania
informacji (oprócz informacji
słownej o państwie pochodzenia),
również informacji pod postacią
grafiki przedstawiającej flagę tego
państwa. Zmiany dotyczą sprzedaży mięsa świeżego, schłodzonego
i zamrożonego.
wprost.pl

Polska: od stycznia
10 nowych miast
Przygotowany przez resort spraw
wewnętrznych i administracji
projekt zakłada, że status miast
otrzyma 10 miejscowości. Chodzi
o Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie), Goraj i Kamionkę (woj.
lubelskie), Sochocin, Wiskitki
i Solec nad Wisłą (woj. mazowieckie), Budzyń i Koźminek (woj. wielkopolskie), a także Dubiecko (woj.
podkarpackie) i Wodzisław (woj.
świętokrzyskie).
Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecz-

nymi z mieszkańcami, a następnie
opiniowane przez radę gminy.
Uzyskanie statusu miasta wiąże
się m.in. ze zmianą wizerunkową
i większym prestiżem miejscowości, a także – jak zaznaczono
– może przynieść wymierne korzyści, na przykład zyskanie na
atrakcyjności inwestycyjnej, czy
możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów
miejskich.
rmf24.pl

Banknot z
Lechem Kaczyńskim
Narodowy Bank Polski planuje wyemitować w listopadzie przyszłego
roku banknot kolekcjonerski z
wizerunkiem byłego prezydenta
Lecha Kaczyńskiego. Ma pojawić
się w obiegu w listopadzie 2021 r.
Planowana wartość nominalna
banknotu z Lechem Kaczyńskim
to 20 zł. Dostępnych ma być do 60
tys. sztuk.
Banknoty kolekcjonerskie są w
Polsce prawnym środkiem płatniczym. Emitowane są z myślą o
kolekcjonerach i numizmatykach
zazwyczaj z okazji ważnych wydarzeń lub po to, by upamiętnić
postacie wybitne, autorytety i ich
rolę w historii Polski.
Różnią się od banknotów obiegowych, mają bogatszą symbolikę
wizerunków postaci i wydarzeń
oraz kompozycję. Różnią się od
standardowych banknotów również parametrami technicznymi
i graficznymi – liczbą i formą zastosowanych zabezpieczeń przed
fałszerstwami, kolorystyką, wymiarami czy technikami druku.
Pierwszy polski banknot kolekcjonerski został wyemitowany przez
NBP w 2006 r. Był to banknot „Jan
Paweł II” o nominale 50 zł.
businessinsider.com.pl
Opr.: Katarzyna Frankowska
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My, nastolatki
Mam na imię Ania i jestem nastolatką. Nie jest w tym miejscu istotne, że mam 15 lat
i jestem dziewczyną, bo gdybym miała lat 16, i byłabym chłopakiem, być może też
chciałabym z mojej perspektywy opowiedzieć o problemach, z którymi boryka się
bardzo wielu moich rówieśników.
wartości, oparcie w najbliższej
rodzinie i otoczeniu. Poczucie
bezpieczeństwa i pewności siebie
zależy od sposobu, w jaki wy, rodzice uczycie i wychowujecie nas
od najmłodszych lat.

Kilka próśb do rodziców

Żyjemy w XXI wieku, korzystamy
z najnowocześniejszych technologii i osiągnięć współczesnego
świata, ale mamy też swoje problemy. I to duże.
Coraz więcej z nas popada w depresję. Jesteśmy sfrustrowani,
sięgamy po papierosy, alkohol,
narkotyki, uciekamy z domów,
wdajemy się w złe towarzystwo, a
niektórzy z nas nawet popełniają
samobójstwo. Dlaczego?
Dlatego, że często dorośli nas nie
rozumieją. Jesteśmy pozostawieni
sami sobie. Brakuje nam wsparcia ze strony rodziców, którzy
zajęci pracą zawodową, goniąc
za pieniędzmi, zbyt mało czasu
poświęcają nam. Nie rozmawiają
z nami, bagatelizują nasze problemy, a potem są zdziwieni, gdy
któreś z nas sięga po narkotyki czy
alkohol. Jeśli nie mamy oparcia
w domu rodzinnym, szukamy po-

czucia bezpieczeństwa i pomocy
gdzie indziej.
Często jesteśmy odtrącani przez
swoich kolegów. Prawie w każdej
klasie są osoby, które ze względu
na swoją sytuację materialną, czy
też z innego powodu są wyśmiewane, wyszydzane. Stają się „popychadłem”, „kozłem ofiarnym”,
są upokarzane i zepchnięte na
margines. Tracą poczucie własnej
wartości i jeśli nie mają oparcia w
rodzinie, to zamykają się w sobie i
wpadają w depresję, co nierzadko
kończy się samobójstwem.
W moim środowisku nie ma tak
skrajnych przypadków jak narkomania, alkoholizm czy depresja, co
nie oznacza, że wszyscy jesteśmy
szczęśliwi. Każdego z nas dotykają
chwile słabości i zwątpienia, często musimy mierzyć się z błędami
i porażkami. Poradzić sobie z tym
możemy mając poczucie własnej

• Nie odtrącajcie nas, kiedy zadręczamy was pytaniami. Bo
może się okazać, że przestaniemy prosić was o odpowiedzi i
poszukamy ich gdzie indziej.
W szkole, na podwórku czy w
Internecie. Wiem, że macie mało czasu na rozmowę i pomoc w
rozwiązywaniu naszych problemów, ale nie lekceważcie ich i
nie uznawajcie za mało ważne.
Jeśli zamiast wysłuchać nas i
pomóc, reagujecie krzykiem,
to sobie odpuście.
• Nie bójcie się stanowczości,
dajcie nam poczucie bezpieczeństwa i nie rozpieszczajcie
nas. Nie powinniśmy mieć tego
wszystkiego, czego się domagamy. Przesyt dóbr materialnych
też może powodować frustracje.
W wychowywaniu stawiajcie
mądre granice. Powinniśmy
zawsze wiedzieć, co nam wolno, a czego nie. Konsekwentna
stanowczość w waszej postawie
stworzy nam poczucie bezpieczeństwa.
• Nie zwracajcie nam uwagi
przy innych ludziach, chyba że
jest to absolutnie konieczne.
Zwracając uwagę albo krzycząc
na nas przy innych, sprawiacie,
że czujemy się poniżeni, upokorzeni, słabi i bezwartościowi.
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Jesteśmy niezwykle wrażliwi
na opinie otoczenia, a zwłaszcza rówieśników. Zrozumcie, że
mądry rodzic nigdy nie zwróci
uwagi dziecku przy innych, bo
wie, że w ten sposób odbiera mu
poczucie własnej wartości.

nas, ale ile można tego słuchać. Zwłaszcza kiedy kazanie
wygłaszane jest podniesionym
mentorskim głosem i jedynie
dla zasady.

• Nie chrońcie nas przed konsekwencjami. Świat bywa nieprzewidywalny i okrutny, a wy
nie uchronicie nas przed całym
jego złem. Pozwólcie więc nam
zobaczyć, jak naprawdę wygląda życie.

• Nie kontrolujcie nas bez przerwy i nie sprawdzajcie z uporem
maniaka naszej uczciwości.
Postawcie się w naszej sytuacji i
spróbujcie zrozumieć. Stawajcie
zawsze po stronie dziecka, a nie
po przeciwnej. Nie straszcie
nas, bo strach zbyt łatwo zmusza nas do kłamstwa.

Życie to też porażki, niepowodzenia, błędy, i my musimy
nauczyć się z tym sobie radzić.
Sami lub z waszą niewielką pomocą. Ponosząc konsekwencje
swojego postępowania, uczymy
się radzić sobie z przegraną.
Uodparniamy się na stres i w
przyszłości łatwiej będzie nam
poradzić sobie w skrajnych sytuacjach. Musimy uczyć się na
własnych błędach.

• Pozwólcie nam być sobą. My
też mamy swoje plany i marzenia, często wiemy, kim chcemy
zostać w dorosłym życiu. Nie
każcie nam być lekarzami,
prawnikami czy komputerowymi geniuszami, jeśli chcemy
śpiewać, tańczyć, grać w piłkę,
czy być manikiurzystką. Nie
wszyscy z nas muszą skończyć
studia. Hydraulicy i fryzjerki na
rynku pracy też są potrzebni.

• Uczcie nas podejmowania
odpowiedzialnych decyzji i
właściwej hierarchii wartości.
Nie dawajcie nam obietnic bez
pokrycia. Kiedy nie dotrzymujecie słowa, myślicie, że nie będziemy pamiętać o obietnicy?
– Będziemy pamiętać i takie
obietnice odbierzemy jako traktowanie nas niepoważnie, a nawet lekceważąco. Jesteście dla
nas wzorem do naśladowania.
Jeśli składacie obietnice, których nie zrealizujecie, istnieje
duże prawdopodobieństwo, że
i my będziemy tak postępować
w przyszłości.

• Wspierajcie nas swoimi radami,
bądźcie zawsze obok, gdy mamy problem, ale pozwólcie nam
dorastać po swojemu. Młode
pokolenie też ma prawo do
podejmowania swoich decyzji,
pójścia swoją drogą, mierzenia
się z wyzwaniami i realizowania
własnych pomysłów.

• Nie zrzędźcie. Im bardziej zrzędzicie, tym bardziej my stajemy
się głusi i na wasze zrzędzenia
odporni. Przestawiamy się na
tryb, „nie słuchać”. Zrzędzenie
wynika najpewniej z troski o

• Kochajcie nas mądrze. Potrzebujemy waszej miłości, która
nie jest równoznaczna z pozwalaniem nam na wszystko.
Mądra miłość rodzicielska to
wyznaczanie dziecku granic,
aby nauczyło się rozróżniać
co jest dobre, a co złe.
Miłość rodziców
to także odpowiedzialność
za drugiego
człowieka.
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Chcecie dać nam wszystko, abyśmy byli szczęśliwi. Doceniamy
to. Jednak powinniście mieć też
świadomość, że to, jak będziecie
postępować z własnym dzieckiem, będzie miało ogromny
wpływ na jego przyszłe życie
i na to, jakim ono będzie człowiekiem.
Jak widać, współcześni nastolatkowie mają sporo problemów.
Myślę, że większość z nich wynika
z nieodpowiedniego wychowania i
traktowania nas jak „dzieci z małym rozumkiem”. Gdyby rodzice
starali się mniej krzyczeć na dzieci, nie stawiać im ciągle żądań, a
więcej z nimi rozmawiać i kochać
je bezwarunkowo, to problemów
współczesnych nastolatków byłoby zdecydowanie mniej.
I nie bagatelizujcie naszych pierwszych miłości. Są one powodem
wielu frustracji. Zdarza się, że nieodwzajemnione uczucie może prowadzić do cierpienia i zamknięcia
się w sobie, zaniedbania nauki i
innych obowiązków. Czy już nie
pamiętacie, że kiedyś też byliście
nastolatkami?
A.M.
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Walczyli dla nas,
zawalczmy dla Nich
Paczka dla Bohatera
Zaczęło się od…
…Bożonarodzeniowej zbiórki żywności i artykułów chemicznych w Szczecinie. Dzisiaj, z naszą sztandarową akcją „Paczka dla Bohatera”, dostarczamy paczki na Boże
Narodzenie oraz Wielkanoc ponad 2500 Polskim Bohaterom – również Tym za granicą. Finansujemy zakup
leków i środków higienicznych, pomagamy w zakupie
wózków, chodzików i innych materiałów rehabilitacyjnych. Tym, którzy tego potrzebują, sponsorujemy rehabilitację przez fizjoterapeutów oraz opiekę medyczną.
Pokrywamy koszty zakupu opału
na zimę czy innych materiałów
niezbędnych do godnego życia.
Niejednokrotnie sami pomagamy
Weteranom w porąbaniu drewna,
czy też wyręczamy ich w innych
ciężkich dla nich czynnościach
niezbędnych do codziennego
funkcjonowania.
Organizujemy „Wakacje oraz Ferie
dla Bohatera” – to tygodniowe tur-

nusy, na których Bohaterowie,
oprócz wypoczynku i spędzania
czasu z przyjaciółmi, biorą udział
w zabiegach medycznych, wycieczkach, koncertach oraz bankiecie
na ich cześć.
Wolontariusz przed wizytą u Bohatera

Opiekujemy się grobami i pomnikami w całym kraju, w przypadku
zagrożenia likwidacją – wykupujemy je. Bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych zabiera-

jąc na nie kombatantów.
Organizujemy spotkania z naszymi Bohaterami, aby inni mogli
dowiedzieć się o Ich trudzie i

1 sierpnia, 76 rocznica Powstania Warszawskiego
Godzina „W” 17:00
Paczka dla Bohatera w Warszawie wraz z żyjącymi
Bohaterami tamtych dni- uczciliśmy pamięć ofiar
poległych w walce o wolną Polskę, wzruszeni, ze
łzami w oczach, na baczność. Potem okrzyki zgromadzonych wokół ludzi: Część i Chwała Bohaterom!
Wiele osób podchodziło do naszych Bohaterów żeby
podziękować za odwagę, za poświęcenie i życzyć
zdrowia na dalsze lata. Potem był wspólny poczęstunek, rozmowy i opowieści z czasów okupacji.
Kombatanci chętnie recytowali wiersze nawet w
kilku językach. Nie obyło się bez żarcików, których
mistrzem w opowiadaniu okazał się nasz p. Jerzy
93-letni Powstaniec, więzień 4 obozów koncentracyjnych. Miło było patrzeć jak nasi Bohaterowie się śmieją, jaką mają pogodę ducha w sobie mimo wszystko,
mimo traumatycznych przeżyć i wspomnień. To że
możemy z Nimi być, służyć pomocą, poświęcić im
swój czas jest dla nas bezcenne
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li o wolną Polskę – żołnierzom
Września 39, wszystkich frontów
walczących na Zachodzie jak i na
Wschodzie, członkom organizacji bojowych min. AK, NSZ, WIN,
podziemia niepodległościowego
po zakończeniu wojny oraz osób
represjonowanych przez ustrój komunistyczny czy także rannych i
poszkodowanych weteranów misji
poza granicami kraju.

Jak pomóc?
Pielęgnacja grobów naszych Bohaterów

poświęceniu, dzięki czemu kultywujemy też pamięć o poległych w
imię Ojczyzny. Ale przede wszystkim zawsze, kiedy trzeba, jesteśmy
obok Nich. Dlaczego? Bo jesteśmy
Im to winni, jako żyjące dzięki
Nim nowe pokolenie.

O Nas

Każdy może wspomóc nasze działanie poprzez udział w licytacjach
na internetowym Bazarku lub
przekazując przedmioty na licytację a także dokonując wpłaty na
konto stowarzyszenia.
Od 17 sierpnia 2020 działa również strona na Facebook’u:
Belgia „Bazarek dla Bohatera”,
która ma na celu kontynuację roz-
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poczętej w 2010 roku pomocy naszym Bohaterom. Liczymy na to,
że Polonia w Belgii także weźmie
udział w licytacjach, jak i przekazywaniu przedmiotów do licytacji.
100% dochodu przeznaczamy dla
naszych Bohaterów. Pamiętajmy,
że każda drobna rzecz przekazana
na licytację, jak i samo licytowanie wystawianych przedmiotów,
wspomaga każdego naszego podopiecznego Bohatera.
W imieniu naszych podopiecznych bardzo dziękujemy.
Walczyli dla nas,
zawalczmy dla Nich.
Zbieramy fundusze na konto
naszego Stowarzyszenia:
PL61 1140 2004 0000 3902 7866 0327
– Zapewniamy, że 100 % środków
przeznaczonych zostanie na pomoc dla naszych Bohaterów.

Jesteśmy Stowarzyszeniem „non
profit”, działającym od 2010r.
Naszą pracę wykonujemy w ramach wolontariatu, a 100% zebranych i uzyskanych przez nas
środków trafia do weteranów walki o wolną Polskę. Nie jesteśmy finansowani przez żadną instytucję
państwową oraz nie otrzymujemy
żadnych dotacji. Środki finansowe otrzymujemy ze zbiórek i darowizn od dobrych ludzi, a także
wpłat od firm wspierających nasze
projekty.
Największy procent środków zbieramy dzięki licytacjom charytatywnym na naszym Facebookowym
Bazarku dla Bohatera. Jesteśmy
w pełni niezależnym stowarzyszeniem, skupiającym osoby z całej
Polski, ale także mieszkające poza granicami kraju, w tym m.in.:
Holandii, Niemczech, Wielkiej
Brytanii i od teraz także w Belgii.
Pomagamy weteranom i kombatantom. Ludziom, którzy walczy-

Głowacka - Plenkiewicz Urszula – pseudonim Urka, członkini Wawra przy hufcu Mokotów;
jej inny pseudonim: pani Kwaskowska (podczas jednej z akcji sabotażowych oparzyła się z
kwasem); w jej domu stemplowano egzemplarze „Nowego Kuriera Warszawskiego”
znakiem Polski Walczącej, produkowała wraz z Zośką marmoladę. Ma 99 lat.
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Moje dziecko nie chce się uczyć.
Co mam robić?!
Takie pytanie zadają rodzice nauczycielom, terapeutom, psychologom. Przyczyny
tego problemu mogą być różne, ale często to rodzice popełniają błędy. Zamiast zachęcać, zniechęcają.
Dzieci nie chcą chodzić do szkoły,
nie odrabiają prac domowych, nie
czytają lektur, nie uważają na zajęciach, mają trudności z nauką,
otrzymują złe oceny. Rodzice wstydzą się na wywiadówkach i biorą
sprawy w swoje ręce. Jednak zamiast zachęcić pociechę do nauki,
moralizują i straszą: „ja w twoim
wieku”, „będziesz ulice zamiatać”,
„ty tumanie”, „nie masz za grosz
wstydu i ambicji”.
Zabierają dzieciom kieszonkowe,
zakazują wyjścia z domu, spotkań z kolegami, dają szlaban na
komputer. Proporcjonalnie do
szkolnych niepowodzeń dziecka
wymyślają coraz to surowsze ograniczenia lub uciekają się do przekupstwa: jeśli będziesz się uczył,
dostaniesz nowy telefon, rower itd.
Rodzice chcą, aby ich dzieci były najmądrzejsze. A one są takie
mniej niż średnie. No to trzeba

ustawić je do pionu. Za dużo gier,
za dużo zabawy, za mało książek!
A dzieci, nie mając już nic do
stracenia albo podejmują walkę z
rodzicami, albo przyjmują w tym
sporze bierną postawę. I dalej robią swoje.
Jak sobie z tym poradzić? Najpierw
poszukać przyczyny, a później zacząć działać. Nie panikować, nie
wmawiać sobie, że dziecko jest
mało inteligentne, niewystarczająco mądre, albo że jest zdolne, ale
leniwe.

Rodzicielskie błędy
Ten często popełniany to nadmierna kontrola. Rodzice niczym cerber pilnują terminów sprawdzianów, prac kontrolnych, testów,
egzaminów, lektur. Dzieci przestają być samodzielne, nie widzą
powodu angażowania się, idą na
łatwiznę.
Kolejny rodzicielski błąd to stawianie dzieciom zbyt wysokich wymagań. Pociechy uczą się na czwórki, rodzice chcą piątek i szóstek.
Denerwują się i żądają od dzieci
rzeczy niemożliwych, a te coraz
bardziej się zniechęcają do nauki.
Co jeszcze rodzice robią nie tak?
Stosowany przez nich system kar,
jako motywacja do nauki, daje
skutek odwrotny i jeszcze bardziej
dzieci zniechęca. Często też rodzice przyjmują postawę „radź sobie
sam”. Ja sobie w szkole radziłem
bez niczyjej pomocy i wyszedłem
na ludzi, dziecko też może. Zero
pomocy, zero zainteresowania.

Dziecko może się nie uczyć z kilku
powodów, na przykład z powodu
trudności z koncentracją, złej organizacji czasu pracy, braku planu
pracy, dysleksji, dysortografii czy
dysgrafii.
Jeśli wymagania stawiane dziecku
są niedostosowane do jego możliwości, to nawet przy zwiększonym
wysiłku tych wymagań nie jest w
stanie spełnić.
Dziecko może nie nadążać za swoimi rówieśnikami, bo po prostu
nie jest w stanie. W efekcie zniechęca się do nauki, nie angażuje
się w szkolne inicjatywy, narasta
w nim frustracja, często staje się
agresywne. Nie ma co się dziwić,
bo nikt z nas nie chce stale robić
czegoś, co bez przerwy mu nie
wychodzi.
Bardzo często dziecko uczy się
dla rodziców. Jego potrzeby, możliwości i uczucia schodzą na drugi
plan. Dlatego, jeśli dziecko musi
spełniać oczekiwania dorosłych,
przestaje angażować się w to, co
robi i narasta w nim sprzeciw.
Nauka staje się przykrym obowiązkiem z zerową motywacją i zaangażowaniem ze strony dziecka.

Problemy emocjonalne
Dziecko, kiedy jest emocjonalnie
rozchwiane, nie pracuje tak chętnie i wydajnie jak wówczas, gdy
jest wewnętrznie spokojne. Stres
powoduje obniżenie koncentracji,
motywacji i pamięci, mniejsza jest
zdolność kojarzenia, w rezultacie
wyniki w nauce mogą być bardzo
słabe.
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swojego przedmiotu nawet zdolne dzieci. Poza tym nie wszyscy
uczniowie dają sobie radę z przeładowanym programem nauczania.
Ciągła krytyka zamiast pochwał
i brak konstruktywnych wskazówek powodują, że dzieci przestają się starać, bo czego by nie
zrobiły, to i tak będzie źle, a poza
tym mogą najnormalniej w świecie nie wiedzieć, jak to osiągnąć.
Dochodzą więc do wniosku, że i
tak nie warto.
Jakie problemy emocjonalne może mieć dziecko? Przemoc fizyczna i psychiczna w domu lub w
szkole, kłótnie rodziców, nadużywanie alkoholu, brak pieniędzy,
przykrości ze strony rówieśników
(nie taki ubiór, brak telefonu czy
komputera) – już to wystarcza, aby
dziecko nie czuło się dobrze. Jego
problemy, bagatelizowane przez
rodziców, dla niego są końcem
świata.
Dziecko, aby czuło się dobrze, musi samo siebie akceptować. Jeśli
jego samopoczucie jest złe, znajduje to odbicie w motywacji do nauki
i wynikach w nauce. Tu potrzebne
jest wsparcie rodziców, a nie taka
ich postawa, która pogorszy i tak
już nieciekawą kondycję psychiczną dziecka.
U dzieci zaburzenia depresyjne
często są niezdiagnozowane, bo
wizyta z dzieckiem u psychiatry
dziecięcego to „obciach”. Na ogół
takie dzieci wrzucane są do kategorii „leniwe” lub „niegrzeczne”,
podczas gdy ich zachowania agresywne, apatia, stany depresyjne
czy lękowe powinny być leczone.
Dzieci nie otrzymują należnej im
pomocy, za to kieruje się pod ich
adresem coraz więcej wymagań,
kar i epitetów, co nie poprawia
ich stanu psychicznego, ale go
pogarsza.

Przemęczenie
Ciągła rywalizacja, wysoko stawiana poprzeczka, stres i zmęczenie
nie pomagają dziecku. Żąda się od
niego, żeby przez kilka godzin w
szkole skupiało swoją uwagę na
rzeczach nie zawsze go interesujących. Stara się wprawdzie koncentrować, notować, zapamiętywać,
ale pod koniec szkolnych zajęć
jest zmęczone i wyczerpane.
Wraca do domu, gdzie czeka
na nie kolejna porcja szkolnych
obowiązków i dużo zajęć pozalekcyjnych, które bardzo często
są narzucone przez rodziców, a
dziecku nie sprawiają żadnej przyjemności.
Dzieci są przeciążone nauką. A
oprócz nauki, która dla nich jest
pracą, potrzebują wypoczynku,
zabawy, kontaktu z rówieśnikami, ruchu na świeżym powietrzu.
Jeśli tego nie ma, nic nie da powtarzane jak mantra przez rodziców „zabierz się do nauki”. Wręcz
przeciwnie, zwiększa się niechęć
do szkoły i do nauki.

Szkoła
Nie każdy nauczyciel jest pedagogiem z zamiłowania, nie każdy
potrafi zainteresować uczniów.
Część z nich to ludzie wypaleni
zawodowo, niesympatyczni, nawet
opryskliwi. Potrafią zniechęcić do

Jakie wnioski należy wyciągnąć z
powyższych rozważań? Karanie,
naciski i groźby nic nie dają. O
wiele bardziej skuteczne niż karanie jest chwalenie. Dla dzieci jest
to sygnał, że dorośli zauważają ich
starania, doceniają je. Wzmacnia
to poczucie ich własnej wartości
i buduje pozytywną samoocenę.
Chwalić trzeba umieć. Należy unikać ogólników w stylu „dobrze”,
„świetnie” itp., ale doceniać konkretne zachowania, nazwać je i
uzasadnić, dlaczego są dobre.
Pochwały powinny padać od razu,
żeby dzieci wiedziały za jakie działanie zostały pochwalone. Nie wolno ich okłamywać i mówić, że coś
zrobiły dobrze, skoro nie zrobiły.
Należy doceniać nie tylko efekt
końcowy, ale i wysiłek włożony
w jego osiągnięcie. Nauczyć, że
wartościowa jest systematyczność
i wytrwałość. I o to zadbać.
A zamiast presji, by dzieci wzięły
się do nauki, rodzice powinni zapytać: „Czy mogę ci jakoś pomóc?”.
Aleksandra Dobiecka
Źródła:
mamadu.pl,
wkawiarence.pl,
psychologia.edu.pl

Nie rozliczyłeś się jeszcze z podatku
za rok dochodowy 2019?
Nic się nie stało.

Wystarczy podejść do księgowego z dowodem ( ID kaart) i pinem do dowodu aby
dać mu upoważnienie drogą elektroniczną.
Księgowi mają czas do 22 października, aby wysłać deklarację w imieniu swoich
upoważnionych klientów.
Najlepiej zrobić to do końca sierpnia, aby uniknąć upomnienia lub kary.

Umówić się na spotkanie można:

- dzwoniąc: od poniedziałku do piątku od 09:00 do 15:00 na numer telefonu
0496/08.49.33 lub 03/349 60 06
- mailem: podając wstępnie odpowiadające terminy i godzinę; info@bs-boekhouding.be
- przez stronę internetową: www.bs-boekhouding.be, w zakładce „kontakt” znajduje się
formularz
Serdecznie zapraszam,
Barbara Salwin
Nr licencji BIBF 30179023

Prins Boudewijnlaan 321, 2610 Wilrijk
TEL 0496/08.49.33
info@bs-boekhouding.be
www.bs-boekhouding.be

Nie-rezydenci podatkowi
1. Osoby niemające meldunku w Belgii, które osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu
w Belgii.
2. Osoby, które są zameldowane w Belgii, ale centrum ich życia znajduje się w innym kraju, tam,
gdzie mieszka ich rodzina. Na przykład mąż przebywa w Belgii, tutaj jest zameldowany, ale
również posiada stały meldunek razem z rodziną w Polsce. Jest w Belgii tylko i wyłącznie ze
względów zawodowych, nie tracąc więzi rodzinnych z żoną i dziećmi, które mieszkają w innym
kraju.

Nie-rezydenci podatkowi w Belgii mają inne terminy rozliczeń podatkowych.
Przez internet (z dowodem i pinem), od końca września 2020 do 3 grudnia 2020.
Jednak nie wszyscy nie-rezydenci mają możliwość wysłania deklaracji online i muszą wtedy rozliczyć się na formularzu papierowym. Jest tak np. kiedy mąż ma meldunek w Belgii i ‘id kaart’ a
żona nie ma.
Od końca września do końca października urząd skarbowy zacznie wysyłać formularze podatkowe
dla nie-rezydentów. Na dokumentach będzie data, do której urząd skarbowy powinien otrzymać z
powrotem uzupełniony formularz. Zazwyczaj jest to początek listopada.
Dla tych co będą rozliczać się pierwszy raz jako nie-rezydencji, urząd skarbowy nie wysyła
automatycznie formularzy podatkowych. Za pierwszym razem trzeba zarejestrować się w urzędzie skarbowym w Brukseli i poprosić o wysłanie formularza podatkowego. Robi się to przez internet. Rejestracją i prośbą o wysłanie formularza podatkowego dla nie-rezydentów też zajmuje
się nasze biuro.
Jak już przyjdzie formularz podatkowy trzeba go uzupełnić i odesłać.

Dokumenty potrzebne do dołączenia do deklaracji dla BNI:
1. Fiche 281.10 – roczny zestaw dochodów z Belgii oraz, jeśli było, też: wakacyjne, zasiłki chorobowe, premia końca roku
2. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego z Polski lub ich brak z podziałem na dochody
uzyskane w Polsce i innych krajach: druk „Zaświadczenie UE/EOG” albo zwykłe zaświadczenie
i tłumaczenie
Opcjonalnie:
3. Jeśli rozliczenie jest z żoną /mężem
a) Europejski akt ślubu (Urząd Stanu Cywilnego)
b) Zaświadczenie o dochodach współmałżonka: druk „Zaświadczenie UE/EOG”
c) Zaświadczenie z gminy o wspólnym zameldowaniu
(tłumaczenie)
4. Jeśli rozliczenie jest z dziećmi:
a) Europejskie akty urodzenia
b) Zaświadczenie z gminy o wspólnym zameldowaniu
(tłumaczenie)
c) Dla pełnoletnich dzieci dodatkowo zaświadczenie o dochodach
i zaświadczenia ze szkoły, że się uczą (tłumaczenie)
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Rozstać się z godnością
Co do tego, że ludzie ranią się w związkach nie ma żadnej wątpliwości. Rany są czasem niewielkie i rokują pełnym zagojeniem, są też i takie, nad gojeniem się których
para wykonuje ogromną pracę. Niektóre jednak zniszczenia w związku są nieodwracalne i nie dają się zabliźnić.
Pozwalamy sobie na raniące słowa, zachowania, pozwalamy na
nielojalność względem siebie
myśląc, że jakoś się z tego dźwigniemy. Tyle że czasami zniszczenia stają się zbyt obciążające, zbyt
upokarzające drugiego człowieka
i wtedy związek jest zatruty, a jego
naprawa okazuje się niemożliwa.
Nie pomagają już słowa „przepraszam” i „obiecuję”, wielokrotnie
zresztą powtarzane. Słowa potrafią zranić nieodwracalnie i nie
ma znaczenia, że ktoś się w tym
momencie potrzebował tylko wyładować albo chciał, żeby ta druga
strona poczuła się gorzej, więc palnął coś bez refleksji. Takie słowa
lub czyny wysycone pogardą, chęcią upokorzenia, a czasem nawet
odwetu trafiają celnie, mocno i
sprawiają, że nie chcemy już więcej być z tym drugim człowiekiem.
Następuje całkowite naruszenie
zaufania, przekreślenie intymno-

ści i wyjątkowości relacji. I to jest
moment, kiedy jedna ze stron decyduje się na rozstanie. I dzieje się
tak coraz częściej, a statystyki rozwodowe nieubłaganie pokazują
systematyczny rokroczny wzrost
rozpadu związków. I w samej decyzji o tym, że dwójka dorosłych
osób z różnych powodów decyduje
się na rozstanie, nie ma jeszcze niczego złego. Bo czasami rozejście
się jest najlepszym rozwiązaniem
dla dwóch stron. Bywa przecież,
że rozwód jest wynikiem tego, iż
ludzie się po prostu zmieniają i
zaczynają oczekiwać w związku
czegoś innego.
Dużo gorzej natomiast wygląda
sposób, w jaki do niego dochodzi,
jak również sam przebieg rozwodu, czy rozejścia. I tu właśnie zaczynają się prawdziwe dramaty.
Tak jak każdy proces detoksykacji po rozstaniu z używką wymaga
czasu i spokoju, tak po rozstaniu

trzeba na jakiś czas wycofać się
z życia, skupić się na sobie, pomyśleć, przeanalizować, zregenerować ciało i umysł. I tak samo
osoba po rozwodzie, szczególnie
jeśli był on długi, trudny i bolesny,
potrzebuje czasu dla siebie, czasu,
by wrócić do właściwego sobie stanu psychicznego.
Na liście bowiem najbardziej stresujących wydarzeń życiowych
rozwód zajmuje bardzo wysoką,
bo drugą pozycję, tuż za śmiercią
współmałżonka. Nie ma zatem
co do tego wątpliwości, że czas
w tym wypadku jest kluczowym
i leczącym czynnikiem. Nie trzeba pewnie nikogo przekonywać,
że psychiczne poradzenie sobie
po zerwaniu relacji miłosnej jest
zadaniem bolesnym, a dla wielu
wręcz traumatycznym.
Dla ogromnej rzeszy osób życie
po zakończeniu związku rozpada
się bowiem kompletnie i jest im
bardzo trudno sobie emocjonalnie
z taką sytuacją poradzić. Są przecież takie rozstania, w których
jedna strona porzuca i w ogóle
nie wyjaśnia swojego zachowania. Po prostu znika, ulatnia się
jak kamfora, pakuje rzeczy i wyprowadza się z domu (zdarza się,
że w czasie, gdy druga osoba jest
w pracy). Takie zachowania sieją
totalne i katastrofalne w skutkach
spustoszenie w psychice drugiego
człowieka, który zostaje w ten sposób potraktowany.
Brak umiejętności pożegnania się,
wyjaśnienia decyzji o odejściu to
niestety domena osób bardzo
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niedojrzałych,
a też i w mojej
ocenie egoi s t y c z n y ch
jednocześnie.
Takie osoby
nie chcą mierzyć się z cierpieniem, jakie
zadają drugiemu człowiekowi
i czasami po prostu
zwyczajnie uciekają.
Jest to całkowite zdjęcie
z siebie odpowiedzialności za
swoje zachowanie.
W inny sposób natomiast unieszczęśliwić potrafią wszelkiej maści
lawiranci i manipulanci. Ci z kolei wybierają opcję niedomówień.
Niby odchodzi, niby się rozstaje, a
jednak się nie rozstaje. Niby znika,
a jednak czasem pisze smsy, które
ja nazywam „przypominajkami”.
Trochę tak na zasadzie „odszedłem, ale nie dam Ci o sobie zapomnieć, siedź w szafie i czekaj na
mnie”. I partnerka (bo częściej są
to jednak kobiety) ma taką oto sytuację, że niby nic z tego związku
nie będzie, że w sumie to oni nie
są w relacji, a jednak jest ona tak
uwikłana, tak zaangażowana, jak
by cały czas emocjonalnie funkcjonowała w związku.
Ważne jest, aby każda z tych
kobiet miała świadomość, iż godzenie się na takie traktowanie,
pozwalanie na tego typu lawirowanie i emocjonalne oszustwa,
jednoznacznie wskazuje na problem tak zwanego „kochania za
bardzo”, czyli tendencję do wikłania się w związki, relacje, które są
toksyczne. Toksyczne, czyli takie,
które opierają się na cierpieniu i
takie, w których więcej jest smutku, goryczy i rozczarowania niż
wzajemnego szacunku, uśmiechu
i miłości. Bo to dokładnie odróżnia relację zdrową od toksycznej.

Najbardziej
traumatyczne są jednak
rozstania z
powodu osoby trzeciej.
Takie histor ie często
kończą się
dla jednej ze
stron diagnozą o
depresji i konieczności przyjmowania
leków antydepresyjnych.
Osoba zdradzona mierzy się
bowiem z bardzo silnym obniżeniem poczucia własnej wartości, zadaje sobie wciąż i wciąż
pytania o to, dlaczego tak się stało,
co w niej jest nie tak, dlaczego została zdradzona, załamuje się nerwowo, popada w apatię i niechęć
do życia z myślami samobójczymi
i pobytem w szpitalu włącznie.
Złość, agresja, gorycz, rozpacz i
poczucie złamanego życia to są
jedne z wielu negatywnych, destrukcyjnych emocji i uczuć, którymi przepełniona jest zdradzona
osoba.
I tu dochodzimy do tego, czego dla
własnego dobra nie powinniśmy
robić po rozstaniu, a co jest bardzo istotne, zwłaszcza wtedy kiedy zostaliśmy porzuceni. Jak się
z tym uporać, jak nie przyczyniać
się do tego, aby ból stał się nasza
chroniczną, destrukcyjną cechą
osobowości, jak nie zgorzknieć i
nie zatracić się w cierpieniu, które
położy się cieniem na naszym dalszym życiu i przyszłych wyborach.

Zemsta
Zemsta to czasami pierwsze, co
człowiekowi przychodzi do głowy.
Wydaje się najlepszym sposobem
na zamknięcie z hukiem tego nieszczęsnego rozdziału w naszym
życiu. Ale czy na pewno najlepszym? Czy zdrowym i przynoszącym ulgę? Otóż nie. To, co teraz
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napiszę, dla wielu będzie trudne,
ale tak naprawdę dopiero akceptacja stanu rzeczy i pogodzenie się z
rozstaniem wyzwalają z cierpienia.
Co więcej, uczą nas szacunku do
swojej przeszłości, do wspólnie
spędzonego czasu. Dla naszego
własnego dobra naprawdę nie
warto plugawić wszystkich wspomnień i złorzeczyć na człowieka,
którego przecież kiedyś kochaliśmy. To pozwala zachować szacunek do siebie samego.

Przyjaźń
Z przyjaźnią po rozstaniu, szczególnie jeśli rozstanie jest niedawne, bardzo bym uważała.
Dlaczego? Bo gdzieś głęboko w
nas jest ogrom nieprzepracowanego cierpienia, cierpienia bez odbytej żałoby po nim, bez refleksji. A
przecież po każdej stracie trzeba
przeżyć żałobę.
Równie niedobrym pomysłem
jest próba zaprzyjaźnienia się z
byłym partnerem kiedy on spotyka się już z kimś innym, a my
mamy druzgocącą świadomość,
jak szybko inny człowiek zajął nasze miejsce. I nie ma takiej osoby
na świecie, która ze spokojem
godnym mistrza medytacji jest
w stanie przyjaznym okiem i bez
nerwów obserwować rozkwitającą
nową miłość byłego partnera. Nie
róbmy sobie tego.

Inwigilacja
Uporczywe śledzenie życia byłego
partnera czy partnerki jest zdecydowanie złym pomysłem. Ciągle
odnawiające się rany bardzo trudno się goją, doszczętnie infekując
naszą psychikę. Wieczne sprawdzanie bowiem, czy on lub ona
już kogoś ma, czy dobrze sobie
radzi, czy tak jak i my cierpi, może
wpędzić nas w depresję, zwłaszcza
że dokładnie wiemy, jak bajkowo
i kolorowo (nie znaczy to jednak
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że realistycznie) przedstawiamy w
wirtualnych mediach nasze życie.
Aż chciałoby się powiedzieć: gdzie
prawda, a gdzie rzeczywistość.
Pamiętajmy o tym, że nie wszystko złoto, co się świeci.

Metoda na klina
Niektórzy próbują sobie radzić
z rozpaczą i pustką po rozstaniu
zapełniając ją jakkolwiek. I kimkolwiek. Na dłużej, na krócej, na
chwilę. I tak się nieprzerwanie
kręci karuzela randek i kolejnych
iluzji. Rozstanie boli, to pewne.
Jeśli jednak go nie przepracujemy, to z czym i w jakim stanie
psychicznym będziemy wchodzili
w kolejne relacje? Warto sobie zadać to pytanie.
Pamiętajmy też o tym, że kiedy jesteśmy w głębokiej nierównowadze psychicznej, to będąc w takim

wrzesień 2020

stanie z wielkim prawdopodobieństwem
napotkamy na
swojej drodze
również pokaleczone i cierpiące osoby, a
związek będzie
przypominał
raczej historię
pt. „prowadził
ślepy kulawego”.
I na koniec ostatnia już uwaga. W
życiu, kochani Państwo, niezależnie od tego, jak nam się układa i
w którą stronę prowadzi nas los,
warto coś mieć. Coś bardzo swojego i bardzo kochanego. Pasję,
sport, przyjaciółkę z dawnych lat,
jogę, życzliwego sąsiada, ukochany ogródek czy wesołego zwierza-

ka w domu. Cierpienie i poczucie
straty kiedyś minie, ale kiedy ma
się coś bardzo bliskiego swojemu
sercu, ten czas powrotu do równowagi i dobrostanu jest po prostu
znośniejszy.
Aleksandra Szewczyk,
psycholog
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Czego nie wiecie o supermarkecie
Supermarkety doskonale znają nasze upodobania i zachowania. Pracują nad tym
sztaby psychologów, psychomarketerów i socjologów. Robiąc zakupy jesteśmy przekonani, że mamy wszystko pod kontrolą. Czy aby na pewno?

Przed nami
warzywa
i owoce
Z przeanalizowanych
przez specjalistów
nagrań ze sklepowych kamer wynika,
że po wejściu na halę
najpierw patrzymy w
prawo (według badań,
robi to 95 procent z
nas). I właśnie po prawej stronie czekają na
nas pierwsze niespodzianki, czyli produkty w specjalnej promocji (czytaj: takie, których
sklep chce się pozbyć). Jest tam
wszystko, co ma nas utrzymać w
przekonaniu, że dany supermarket oferuje wyjątkowe okazje,
zniżki i promocje. Jest to ważny
czynnik psychologiczny, bowiem
już przy wejściu mamy się odprężyć i spokojnie robić zakupy.

Oleg Magni, pexels.com

cenach promocyjnych. Grzechem
byłoby zmarnować taką okazję,
dlatego przynajmniej kilka z nich
ląduje w naszych koszykach.

Marketingowe zakupy

Daria Shevtsova, pexels.com

W większości supermarketów
pierwszym napotkanym przez nas
segmentem są warzywa i owoce.
Dlaczego? Bo są to produkty zawierające witaminy i minerały
bardzo korzystne dla naszego
zdrowia. Jeżeli włożymy do koszyka pomidory, cebulę, kalarepę,
jabłka czy banany, od razu wzrasta nasze dobre samopoczucie, bo
kupujemy tylko zdrowe produkty.
Jesteśmy z siebie
zadowoleni i gdy
dorzucimy do koszyka chipsy albo
słodycze, wyrzuty
sumienia mamy
znikome.
Półki z podstawowymi produktami ulokowane
są bardziej na
końcu sklepu.
Żeby tam dojść,
pr zechodzimy
obok niezliczonej
ilości mniej lub
bardziej potrzebnych towarów,
z których wiele
jest do nabycia po

Jak to się dzieje, że wchodzimy
do supermarketu w celu uzupełnienia domowych zapasów, a
wychodzimy z mnóstwem niepotrzebnych produktów? Nie jesteśmy przecież ani rozrzutni, ani nieodpowiedzialni. Mamy przy sobie
listę zakupów, ale zamiast trzymać
się ściśle określonego planu, pakujemy do koszyka różne często
nieprzydatne towary. Odpowiedź
jest prosta. Naprzeciwko nas stanęły wyjątkowo sprytne techniki
marketingowe.
Proces sprzedaży zaczyna się,
zanim wejdziemy do sklepu.
Jesteśmy już tak nasiąknięci telewizyjnymi, internetowymi i
gazetowymi reklamami, że po
przekroczeniu progu supermarketu okazuje się, że zostaliśmy
przez reklamodawców „urobieni”. Zaczynamy wędrować długimi handlowymi alejkami, gdzie
na półkach królują towary umieszczone nieprzypadkowo. Każde ułożenie produktu ma swoje logiczne
uzasadnienie.
Towarzyszy nam relaksująca, wybrana przez specjalistów odprężająca muzyka, a rozpylane aromaty
wprawiają nas w dobry nastrój.
Kierując się zasadą „klient nasz
pan” szefowie supermarketów robią wszystko, abyśmy czuli się w
tym miejscu doskonale. Wyłożone
na półkach towary przyciągają
nasz wzrok, a z każdą mijaną wy-
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stawą znacznie maleją
nasze szanse na opuszczenie tego zakupowego raju z małą ilością
potrzebnych produktów.
Plan naszej sklepowej
podróży jest specjalnie
wymyślony. Dla nas. Nikt
nas do niczego nie namawia, ale wpadliśmy już w
tę machinę i jesteśmy jej
małymi trybikami.

Psychologia
zakupów
Duńczyk Martin Lindstrom, niekwestionowany „guru” marketingu, po przeprowadzonych badaniach na grupie
ponad dwóch tysięcy sklepowych
wolontariuszy z różnych krajów,
wyciągnął ciekawe wnioski.
Okazuje się, że mózgi osób patrzących na obrazy związane ze znanymi i cenionymi markami takimi
jak na przykład Apple, reagują w
ten sam sposób, jak mózgi osób religijnych na widok świętych figur
czy obrazów. Niektóre marki mają
swoje tłumy wiernych wyznawców
i według Linstroma ich uwielbienie dla danej marki można przyrównać z uwielbieniem do idola,
z którym są związani na dobre i
na złe.
Ogromny wpływ na robienie zakupów mają czynniki kulturowe. Mieszkańcy poszczególnych
części świata znacznie różnią się
od siebie w zakupowym procesie. Dotyczy to przede wszystkim
Europy i Azji.
Europejczycy centra handlowe
odwiedzają raz na tydzień, ewentualnie raz na dwa tygodnie, co
daje sklepom czas na zmianę
wystroju i przygotowanie się do
kolejnych promocji. Mieszkańcy
Azji w wielkich sklepach spędzają
o wiele więcej czasu, co oznacza
częstsze zmiany wystaw, obniżek
i promocji.
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poczucia, wywołują
wrażenie, że dzięki
obniżkom i okazjom
zrobiliśmy doskonały
interes. Niekiedy jedna markowa sukienka czy nowy tablet
mogą być dokładnie
tym, czego w danej
chwili potrzebujemy.
Kupując towary dobrej i cenionej na rynku marki z tak zwanej
wyższej półki, stajemy
się sami dla siebie
Mehrad Vosoughi, pexels.com bardziej atrakcyjni.
Większą radość z zakupów czerpią kobiety i na oglądanie produktów poświęcają dużo czasu.
Sprawdzają daty ważności na
produktach, czytają załączone
etykiety. Panów rzadziej interesuje cena wybranego towaru, często
ignorują metki i na ogół decyzje
podejmują racjonalnie.
Supermarkety dokładnie analizują nasze zachowania. Dawniej
monitorowano klientów
i analizowano dane z
kamer, aby jak najlepiej
poznać zachowania i
upodobania klientów.
Dzisiaj klientów można
od siebie odróżnić, nawet jeżeli w koszyku mają takie same produkty.
Kłania się video miting,
technika rozpoznawania
obrazów umożliwiająca
skanowanie poczynań
tysięcy osób. Program
powie, ile czasu dany
klient spędził w sklepie,
jak długo zastanawiał się
nad wyborem produktu,
jakie towary interesowały go najbardziej, co najdłużej oglądał, nad jakim
zakupem się wahał.
Zakupy pozwalają na
poprawę naszego samo-

Jeżeli wybieramy się do supermarketu, żeby uzupełnić domowe
zapasy, zostawmy lepiej w domu
kartę kredytową i weźmy ze sobą
określoną ilość gotówki. W przeciwnym wypadku po powrocie
z zakupów możemy się mocno
zdziwić.
Barbara
Kamińska

Jeremias Oliveira, pexels.com

Miejsce na twoją reklamę
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W naszym systemie edukacja
związana z wychowywaniem
dzieci nie istnieje
Wyglądam za okno, a tam dziecko idzie z mamą za rękę i płacze. Wygląda na to, że
przed chwilą upadło na ziemię. Mama patrzy na nie z dezaprobatą i mówi: „Powiem
panu doktorowi, że Tomek ma problem z uszami, bo nie słyszy, co ja do niego mówię”.
Efektem zawstydzania jest posłuszne dziecko,
które przestaje sobie ufać i
traci dostęp do
swojej intuicji.
Zaczyna wierzyć,
że będzie zasługiwać na miłość
i akceptację tylko
wtedy, gdy spełni
oczekiwania dorosłego.
Jakakolwiek forma wywoływania
u dziecka wstydu to podparta
dobrymi intencjami forma emocjonalnej przemocy, która będzie
miała swoje konsekwencje w tym,
jak się ukształtuje osobowość tego
dziecka. Wstyd jest równoznaczny
z myślą „coś jest ze mną nie tak”.
Gdy taki sposób myślenia powstaje w dzieciństwie, zadomawia się
bardzo głęboko w naszej podświadomości, a my utożsamiamy to z
prawdą na swój własny temat.

W jego psychice
kształtuje się cały zestaw mechanizmów mających na celu uciekanie przed uczuciem wstydu: bycie
„grzecznym” dzieckiem, ślepe podążanie za autorytetem, brak wyrażania swoich uczuć i opinii, itp.
Zdaję sobie sprawę z tego, że rodzicowi trudno o inną reakcję
w momencie, gdy jego własna
bezradność i frustracja przejmuje kontrolę. Brak umiejętności
radzenia sobie ze swoimi emo-

cjami i niejednokrotnie nawracające z przeszłości mechanizmy
prowadzą zmęczonego rodzica do
sięgania po najprostsze i najskuteczniejsze metody.
Jednak jako rodzice warto, abyśmy byli świadomi szkody, jaką
w ten sposób możemy wyrządzić.
Potrzebujemy przede wszystkim
wykonać pracę sami ze sobą.
Poradzenie sobie z uczuciami
bezsilności i bezradności wobec
wybryków naszych dzieci da nam
więcej cierpliwości i stworzy w nas
przestrzeń na spokojną rozmowę
z dzieckiem – rozmowę, która szanuje jego potrzeby eksperymentowania i odkrywania świata na
swój sposób.
Tylko w ten sposób zbudujemy
fundament zaufania, dzięki któremu dziecko będzie uważniej
słuchało tego, co mamy mu do
powiedzenia.
Bardzo łatwo jest ulec pokusie
krytykowania swoich rodziców,

Michał Pasterski jest założycielem Life Architect, Planets i Fundacji
Świadomej Edukacji. Na co dzień pracuje jako coach i trener rozwoju
osobistego.
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz edukacji. Uwielbia słowo pisane. Jest autorem 700-stronicowej książki “Insight.
Droga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z najpopularniejszych w
Polsce blogów na temat rozwoju osobistego i edukacji Michalpasterski.
pl. W ciągu ostatnich 8 lat napisał ponad 400 artykułów, które czyta więcej niż milion osób rocznie.
Jego celem jest zmiana systemu edukacji na świecie poprzez tworzenie
alternatywnych metod i narzędzi edukacyjnych.
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którzy sięgają po takie metody,
ale po pierwsze, krytyką nic nie
zdziałamy, a po drugie, nie możemy oczekiwać od rodziców, że
się będą dokształcać, podczas gdy
oni nawet nie są świadomi, że tak
ważna i przydatna wiedza gdzieś
tam jest.
Widzę tutaj raczej problem systemowy i kulturowy – w naszym
systemie edukacja związana z wychowywaniem dzieci nie istnieje.
Rządzący nie dostrzegają w tym
żadnej wartości, co jest bardzo
krótkowzroczne i kosztuje nasz
kraj ogromne pieniądze. Szkoła
wychowania powinna być obowiązkowa dla każdego, kto ma zostać rodzicem. To rząd – wspierany przez specjalistów: pedagogów,
psychologów i terapeutów – powinien wiedzieć, jak ważne jest, aby
rodzice uczyli się dobrych praktyk
w wychowywaniu dzieci.
Większość osób nie miała nigdy
nawet styczności z wiedzą na temat psychologii rozwoju dziecka,
a co za tym idzie, brakuje im świadomości, że można inaczej. Jak w
takim razie możemy od nich oczekiwać, że będą umieć inaczej? Oni
tylko powielają mechanizmy, które otrzymali w spadku po swoich
rodzicach.
To smutne, że mało który rodzic
jest zainteresowany warsztatami z
wychowywania dzieci. Dlaczego?
Znowu, brak świadomości, że to
naprawdę może pomóc. Źródło
tego problemu tkwi w edukacji,
która na żadnym etapie nie przewiduje zainteresowania dzieci psychologią, oraz demonstracji, jak
zrozumienie psychiki człowieka
może być pomocne na różnych
obszarach życia, w tym w wychowywaniu dzieci.
Michał Pasterski

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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AC_EDUKACJA - szkoła przyszłości
Centrum edukacji i rozwoju AC_EDUKACJA zaprasza dzieci polonijne do swojej interaktywnej akademii I@MAMO - INTERNETOWA MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA
MŁODEGO.
Nazwa naszego nowego projektu
nawiązuje do wartości jakimi kierujemy się podczas kreowania i
prowadzenia naszych zajęć.
Oto one:
I
M
A
M
O

INSPIRACJA
MOTYWACJA
ASPIRACJE
MISTRZOSTWO
ORYGINALNOŚĆ

Główne cele akademii:
• inspirowanie uczestników do
odkrywania w sobie indywidualnego potencjału
• wyposażenie młodych ludzi w
narzędzia, dzięki którym odkryją swoje talenty mocne stron i
aspiracje, do których podążają
• motywowanie do konsekwentnego działania
• wspieranie rozwoju samodzielnego myślenia i kreatywności
• budowanie indywidualnego języka, systemu wartości i tożsamości uczestników
• promowanie wielojęzyczności i
wielokulturowości
• dzielenie się doświadczeniem i
informacjami
• słuchanie potrzeb uczestników i
stwarzanie ich odpowiedniego
środowiska edukacyjnego
O NAS – nasze centrum powstało z pasji do edukacji. Inspiracją
dla nas stały się słowa mistrza
Tolkiena, profesora Oksfordu
„Biorąc od drzwi swój początek,
droga bieży wciąż przed siebie.
Hen, rozwinął się jej wątek:
czas więc teraz i na Ciebie.”.
Nawiązując do tych słów uważamy, że uczenie się jest niesamowitą przygodą, drogą, która
nieważnie gdzie i kiedy się za-

czyna, ważne, że nią idziemy, doświadczamy bogactwa informacji
i rozwijamy swoje umiejętności
odkrywając to, co zakryte.

Oferta naszego centrum:
• opieka nad dziećmi do lat 3 –
żłobek „Pandzik”
• I@MAMO – internetowa szkoła
przedmiotów ojczystych i języka polskiego dla osób z całego
świata
• kursy języka angielskiego na
różnych poziomach
• kursy języka polskiego jako obcego
• indywidualne konsultacje dla
dzieci i rodziców
• warsztaty edukacyjne dla dzieci
i dorosłych

Jak uczymy co jest
dla nas ważne:
• Inspiracja, motywacja, rozwój.
• Nowoczesne technologie komunikacji.
• Indywidualne podejście do każdego uczestnika.
• Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych.
• Metody kształcenia oparte na
doświadczaniu.
• Promocja wielojęzyczności i wielokulturowości.
• Autentyczność i oryginalność.
• Strategia ciągłej ewolucji oparta
na ponad 20 letnim doświadczeniu.

Internetowa akademia
dla dzieci
z całego świata
Program:
• język polski – budowanie i rozwijanie kompetencji językowych
(słuchanie, mówienie, czytanie i

pisanie na różnych poziomach),
• poznawanie literatury i poezji
polskiej na wybranych przykładach,
• elementy historii, geografii i
przyrody Polski,
• wiedza o kulturze i tradycjach
polskich.

Forma zajęć i
organizacja roku
szkolnego
• sesje 2 razy po 45 minut prowadzone interaktywnie online,
• zadania w formie @e-nauczania/e-learning na platformie
edukacyjnej z dostępem dla
rodziców,
• zajęcia od września 2020 do
czerwca 2021, 30 sobót w roku,
• każdy trymestr obejmuje 10 grupowych sesji po 90 minut.

Zapisy i informacje:
Tel. +48667256764
lub +447930182577
www.acedukacja.com
email: info@acedukacja.com
FB @edukacjawzrost
mgr Agnieszka Haremza
edukator, mentor, lingwista,
praktyk i doradca holistycznego
stylu życia, nauczyciel nowej ery.
mgr Cecylia Wilk
filolog, wychowawca, podróżnik,
trener dzieci i dorosłych, nauczyciel z pasją.
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Diament „Kobiecego Challenge’u”
„Kobiecy Challenge” wspiera, motywuje i inspiruje kobiety na emigracji do rozwoju,
działania i realizacji swoich celów. Jedną z nich jest polskojęzyczna Ukrainka – Irina
Makara. Od 12 lat mieszka w Antwerpii i właśnie spełniła swoje marzenie o własnym
biznesie.

Na co dzień pracuje na etacie.
Po godzinach wykonuje ręcznie
robione świece, które wyglądają
jak małe dzieła sztuki. Zachwycają
fantazyjnymi kształtami, kolorami, wzorami. Są nie tylko przedmiotami użytkowymi, ale również
dekoracją nadającą wnętrzu wyjątkowego klimatu. Jak mówi Irina,
świece to ciepło, nastrój, dlatego
właśnie je postanowiła tworzyć.

Spełnione marzenie
Do niedawna pomysł założenia
własnej działalności był dla Iriny
tylko marzeniem. Przy wsparciu,
„Kobiecego Challenge’u” posta-

nowiła je spełnić. Jak sama przyznaje, motywacja ze strony Izabeli
Tomiczek-Pitlok (twórczyni projektu) pomogła jej uwierzyć w siebie,
swoje możliwości i zacząć działać.
Dziś prowadzi własny biznes i już
planuje jego rozwój. Kolejny cel to
otwarcie własnego sklepu ze świecami na różne okazje, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie.

Uważa, że kobiece „diamenty” są
wśród nas. Spotykamy je na co
dzień. Mają swoje pasje, talenty i
marzą o własnym biznesie.

Diamenty są wśród nas!

Niedawno Irina została ambasadorką projektu w Belgii. Jest żywym dowodem na to, że marzenia
są do spełnienia. Przy odpowiednim wsparciu wszystko staje się
prostsze i łatwiej uwierzyć w siebie.

Izabela nazywa Irinę diamentem
„Kobiecego Challenge’u”, bo odkryła jej talent podczas warsztatów w Antwerpii. To wtedy postanowiła wspierać ją w działaniu.

Więcej informacji o „Kobiecym
Challenge’u” znajdziecie na stronie kobiecychallenge.com.

48

Antwerpia po polsku

wrzesień 2020

Wszystkie drogi prowadzą…
na Korsykę!
Francuzi twierdzą, że Korsyka to l’Ile de Beaute – piękna wyspa stworzona przez
Boga w siódmym dniu tygodnia, kiedy zmęczony Stwórca nie miał już sił na wymyślanie kolejnych cudów. Wybrał więc to, co najpiękniejsze i umieścił na Korsyce. Chciałabym opowiedzieć Wam o korsykańskich drogach: poskręcanych niczym wąż wijący
się w konwulsjach, nierzadko wiodących nad przepaścią i zdecydowanie podnoszących ciśnienie! Zapraszam do samochodu! Proszę zapiąć pasy, ruszamy w podróż!

Skupimy się na północnej części
wyspy, choć nie wątpię, że i na południu nie brakuje efektownych
tras. Na dobry początek (moim
zdaniem) proponuję przejażdżkę najbardziej efektowną korsykańską drogą. Panie i Panowie,
oto droga D81 i słynne…

Les Calanches de
Piana! – Zachwyt pełen
adrenaliny
Na zachodnim wybrzeżu Korsyki
powodów do zachwytów nie brakuje. Droga numer 81, wiodąca
z Calvi w okolice Ajaccio, jest z
pewnością jednym z nich, a na
szczególną uwagę zasługuje odcinek przebiegający w okolicy
zatoki Porto. Przemierzając tę
trasę będziecie mieli okazję podziwiać niesamowite skalne formacje w kolorze czerwono-pomarańczowym – w sumie to trochę
taki labirynt między skałami, które próbują wedrzeć się na drogę.

Mile widziany dobry refleks, bo
kto powiedział, że na korsykańskiej drodze dwa samochody powinny mieć możliwość łatwego
wyminięcia się?
Będąc w tej okolicy warto zajrzeć
także do miasteczka Porto, skąd
w sezonie możemy wybrać się
na rejs, by podziwiać czerwone
skały z poziomu wody. Polecam
także spokojną, a przez to przeuroczą mieścinę Piana, a także
położone nieco bardziej na południe (ale wciąż przy drodze nr
81) Cargèse.
Można wybrać się na krótki spacer (bo trekking to chyba za dużo
powiedziane) w otoczeniu nieco
psychodelicznych, czerwonych
skał. Wycieczka do Chateau
Fort (tak nazwano jedną ze skał)
rozpoczyna się przy parkingu położonym w połowie drogi między
Porto a Pianą i powiem Wam w

sekrecie, że ten spacer powinien
być punktem obowiązkowym wycieczki w te rejony!

Restonica – wąwóz
dla kierowców
o stalowych nerwach
Restonica to okazały wąwóz, położony w samym sercu Korsyki,
rzut beretem od miasta Corte. To
właśnie tutaj rozpoczyna się przepiękny szlak wiodący nad jeziora
Melo i Capitello, ale aby dotrzeć
do początku szlaku, najpierw musicie pokonać 15-kilometrowy odcinek drogi D623.
A cóż to jest za droga! Po prawej stronie ostre skały, po lewej
niezbyt zachęcająca przepaść i
wąwóz, na dnie którego oczami
wyobraźni już widzicie swój samochód. Wyminięcie się z samochodem jadącym z naprzeciwka
wymaga nieco precyzji, a sprawy
nie ułatwiają krowy, które potrafią
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się tu przechadzać. Nie chcę nawet myśleć, jak wyglądałoby tu
wymijanie się z autobusem, których w sezonie zapewne tu nie
brakuje. Zresztą patrzcie sami.
Tylko błagam, zapnijcie pasy.
Pod Monte Cinto, czyli droga do
Asco
Jeśli zamarzy Wam się wejście na
najwyższy szczyt Korsyki – Monte
Cinto – i na dodatek postanowicie
zrobić to od strony Asco, to nie ma
siły – będziecie zmuszeni przejechać się drogą D147. Czekają tam
na Was przepiękne widoki i droga
zawieszona nad rzeką Asco, która
płynie dnem wąwozu. Co jeszcze?
Ostre zakręty, krowy, osły i konie
na ulicach, szybsze tętno i pełna
napięcia cisza w samochodzie…
Zdecydowanie warto! Nawet jeśli
nie planujecie mozołów wysokogórskich, i tak nie będziecie się tu
nudzić – polecam zajrzeć do miasteczka Asco, oraz zobaczyć urokliwy most genueński.

Kanion Scala
di Santa Regina
To kolejna zapierająca dech w
piersiach korsykańska droga.
Zapewne podniesie Wam ciśnienie, ale raczej nie będziecie żałować! Scala di Santa Regina, czyli
Schody Królowej Niebios, to efek-

towny kanion i całkiem prawdopodobne, że przemierzając tę wąską
dróżkę samochodem, będziecie
nieraz wzywać imiona świętych.
Droga D84 wiedzie z nadmorskiego Porto w głąb wyspy i w całości
jest małym dziełem sztuki, ale na
szczególne zachwyty zasługuje jej
fragment przebiegający przez dolinę Niolu (na wschód od jeziora
Calacuccia). To miejsce do końca
XIX wieku uważane było za najbardziej niedostępne na Korsyce
i trudno się dziwić. Droga wykuta
jest w skale, a nieodłączną towarzyszką naszej podróży jest przepaść i rzeka Golo płynąca na dnie
kanionu.
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na Punta Cuccula, a nieco niżej,
przy hotelu Castel de Vergio,
przebiega szlak GR20. Cały czas
wspinamy się po wąskich, serpentynowatych drogach, a dookoła
podziwiać możemy imponujące,
korsykańskie pagóry.
Uwaga! Na tej trasie spotkać można świnie, które uwielbiają wylegiwać się przy drodze, a czasem
i na niej. Dalsza droga do Porto
przebiega przez zawieszone w
połowie góry miasteczka Ota i
Evisa. Niekończące się zakręty,
głębokie wąwozy i niepokojące
przepaście – sama radość! Warto
zajrzeć też do opuszczonej wioski
Tassu. Droga D84 zdecydowanie
warta jest przejażdżki!

I pozostała część
drogi D84 – od jeziora
Calacuccia do Porto

Speloncato i przełęcz
Bocca Di à Battaglia

Kiedy już przeżyjecie podróż przez
kanion Scala di Santa Regina, jadąc drogą D84 ze wschodu na zachód, czekają Was kolejne atrakcje! Okolice jeziora Calacuccia to
miła sceneria do wypicia szybkiego espresso, a most Ponte Altu w
Albertacce to obowiązkowy punkt
na postój i sesję fotograficzną.
Jadąc dalej na zachód przekroczycie przełęcz Col de Vergio, położoną na wysokości 1478 m. n.p.m.
z wielkim posągiem Chrystusa.
Tutaj rozpoczyna się m.in. szlak

No dobra, tak naprawdę mogłabym podać tu nazwę dowolnej
korsykańskiej wiochy uwieszonej gdzieś w połowie góry i z całą
pewnością dojazd do niej będzie
przeżyciem niemal ekstremalnym. Speloncato wybrałam, bo
serpentyna wiodąca z tej mieściny na wyżej położoną przełęcz
jest niemal idealna, wzorcowa
i powinna zostać doceniona. W
samym Speloncato przejedziecie
przez centrum miasta uliczkami
tak wąskimi, że ludzie siedzący w
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kawiarni i sączący espresso będą
zaglądać wam do samochodu.
A na przełęczy poczujecie wiatr
we włosach, zachwycicie się rozległą panoramą, a jeśli chcecie,
to możecie nawet ruszyć na San
Parteo – tutaj rozpoczyna się jeden
ze szlaków. Droga D63 poleca się
Waszej uwadze!
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wybrać się tam na przechadzkę
(my postanowiliśmy). D81 to jedna wielka serpentyna.

Do Saint-Florent od
zachodu drogą D81

W 2019 roku jeden z etapów rajdu WRC przebiegał właśnie tędy.
Siedząc gdzieś w krzakach miałam okazję przyglądać się, jak
kierowcy z niepokojącą prędkością pokonywali kolejne zakręty.
Nie próbujcie tego w domu. Jeśli
przeżyjecie, nie zapomnijcie napić
się kawy w kurorcie Saint-Florent!

Jeśli cierpicie na chorobę lokomocyjną, nie wybierajcie tej drogi! (Uwierzcie mi, znam kogoś, kto
wybrał, a potem żałował). Zresztą
jeśli nie czujecie się najlepiej w
samochodzie, lepiej zostańcie na
plaży. Droga D81 daje możliwość
podziwiania Les Agriates – pustynnego rejonu Korsyki, gdzie
łatwo można pobłądzić w makii,
jeśli nierozważnie postanowicie

To oczywiście jedynie skromny
subiektywny wybór korsykańskich dróg, które zrobiły na mnie
wrażenie. Wierzcie mi, że mogłabym dorzucać kolejne przykłady,
jak chociażby drogę do Nonza na
Cap Corse, nadmorską aleję wiodącą do l’Ile Rousse czy widokowe
drogi wiodące do Bonifacio na południu. Prawda jest taka, że każ-

Wojtek Pałac

SKUTECZNA
TERAPIA
DLA PAR

INDYWIDUALNE
KONSULTACJE
MAŁŻEŃSKIE

Bezpieczeństwo

Profesjonalizm

Efektywność

Moi klienci mówią,
że czują się
"zaopiekowani".
Ich problemy są w
najlepszych rękach

Pracuję tylko
sprawdzonymi i
fachowymi
metodami

Pomagam pokonać
konkretne problemy.
Dzięki temu odzyskasz
zadowolenie ze
związku

Zadzwoń lub napisz, aby dowiedzieć się więcej
+48 485 653 204
kontakt@wojtekpalac.pl
www.wojtekpalac.pl

da przejażdżka samochodem po
korsykańskich drogach dostarcza
niezapomnianych wrażeń i podnosi ciśnienie.
Chciałabym Wam życzyć szerokiej
drogi, ale w przypadku Korsyki
jest to raczej pobożne życzenie.
I tak będzie wąsko, ciasno i nad
przepaścią! Powodzenia!
Serdecznie zapraszam
do śledzenia mojego bloga:
www.musmozolu.com!
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Książka na dziś
„Apartament w Paryżu” to powieść obyczajowa z wątkiem kryminalnym autorstwa
francuskiego pisarza Guillaume Musso (ur. 1974). Z wykształcenia ekonomista, z
zawodu nauczyciel, przez kilka lat wykładał w liceum w Lotaryngii i na uniwersytecie w Nancy. Jako pisarz zadebiutował w 2001 powieścią „Skidamarink”. Jego druga
książka, zatytułowana „Potem”, w krótkim czasie osiągnęła status bestsellera.
Na skutek pomyłki Madeline
i Gaspard wynajmują ten sam
dom w Paryżu. Miejsce wyjątkowe. To dom, a zarazem pracownia
przedwcześnie zmarłego, znanego
na całym świecie malarza Seana
Lorenza. Wspólne mieszkanie nie
jest naszym bohaterom na rękę.
Nie są zachwyceni spotkaniem,
żadne z nich nie chce ustąpić i
zrezygnować z wynajmu.

fr.wikipedia.org

Powieści Musso przełożone zostały na 34 języki, a ich nakład
przekroczył 25 milionów egzemplarzy. Autor od kilku lat utrzymuje się na pierwszym miejscu listy
najpopularniejszych francuskich
pisarzy.
Madeline Greene to była policjantka, kobieta po przejściach. Po porzuceniu pracy w policji i nieudanych próbach założenia rodziny,
podejmuje decyzję o wyjeździe do
Paryża, aby tam, w samotności poukładać swoje życie na nowo.
Gaspard Coutances to znany na
całym świecie ceniony dramatopisarz, żyjący w odosobnieniu,
nielubiący ani świata, ani ludzi,
cynik, nieradzący sobie z poczuciem winy. Przybywa do Paryża,
aby w ciszy i spokoju stworzyć
nowe dzieło.

Dziwnym zbiegiem okoliczności
zostają wplątani w poszukiwania
bezcennych zaginionych prac
artysty namalowanych tuż przed
jego śmiercią. Mimo początkowej
niechęci podejmują współpracę,
prowadzą dochodzenia, zbierają informacje i dowody.
Zagłębiając się w życie
i twórczość Lorenza
odkrywają wiele tajemnic. Dowiadują
się o osobistej tragedii, jaka dotknęła
artystę, o porwaniu
i morderstwie jego
synka. Okazuje się, że
pomimo tego iż matka
dziecka była świadkiem śmierci Juliana,
ojciec gromadził dowody stwierdzające,
że chłopiec nadal żyje.
Do tego dochodzi
jeszcze sprawa trzech
ukrytych obrazów,
stworzonych tuż przed
śmiercią ar tysty.
Madeline i Gaspard

odkrywają kolejne fragmenty z życia malarza, walcząc jednocześnie
z własnymi słabościami i demonami przeszłości. Czy uda im się odkryć prawdę? Czy mały Julian rzeczywiście przeżył porwanie? Jeśli
tak, to co działo się z dzieckiem
przez ostatnich kilka lat?
Barwne postacie, zagadkowe historie, zaskakujące zwroty akcji.
Opowiedziana przez Guillaume
Musso historia wciąga z każdą
kolejną przeczytaną stroną.
Polecam,
Agnieszka Buniowska
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Słowo o byle czym
Sekundy, minuty, godziny, dni… objęcia matki, szkoła, dorosłość, wiosna, lato,
jesień… sukcesy, porażki… to i jeszcze więcej składa się na nasze życie.

Los a przeznaczenie

cę tego, którego kochała.
Ale chodziła dlatego, bo on
jej zagroził, że jak nie będzie
przychodzić, to wyjdzie za dobre sprawowanie i ją „zabije
na śmierć”, po czym dał na
zapowiedzi w więziennej kaplicy.
– Takie przeznaczenie, zwierzyła się kiedyś koleżance.
– Taki los, odparła koleżanka.

Różnica rzadko nas interesuje, jesteśmy bowiem
poganiani przez czas, który
wraz z przestrzenią tworzy
arenę naszych zmagań. Nie
zwracamy uwagi na wiele
spraw, które albo pomijamy
dla naszej wygody, albo są
obśmiane dla cudzej wygody, albo leżą poza zakresem
pojmowania jak np. siódmy
wymiar.
Pewne dziecko skrobało paznokciem tapetę, żeby zobaczyć, co za
nią jest. Może uważało, że ściana
coś mu zasłania? Może ten świat,
na który niedawno przyszedł,
wydawał mu się dziwny z jego
twardymi meblami? Dzieci czasem mówią dziwne rzeczy… Czy
istnieje tylko to, co widać, słychać
i czuć? Ponadto kiedy się rodzimy,
nie tworzymy sobie daty i środowiska, lecz je zastajemy już gotowe.
Czy ktoś tę arenę nam wytyczył?
Skoro już jesteśmy przy ulotnej
materii, zadajmy twarde pytanie:

jest gupia» ”, co oznacza, że Staś
się w Ewce zakochał, bo chodzili do jednego przedszkola, więc
Ewka głupia nie jest, lecz pociągająca, gdyż ma fajne warkoczyki.
Teraźniejszość – Zależnie od perspektywy też bywa elastyczna.
Może być np. dniem wczorajszym,
który mieści się w obecnej dorosłości (pomiędzy młodością a starością). Im szybsza migawka, tym
bardziej „teraźniejsza” teraźniejszość, bo nawet przez moment coś
staje się przeszłością: mam samochód, bum! – miałem samochód.

Co siedzi w czasie?

Przyszłość

Przeszłość – jest na kartach historii, w naszych wspomnieniach i
w faktach. Jeśli „historię piszą
zwycięzcy”, jest ona zmienna
w zależności od tego, kto pisze.
Wspomnienia też się zmieniają
(nawet gwóźdź w pośladku wspomina się czasem z rozrzewnieniem) lub stają się ponowną oceną
tego, co było, i zmieniają rozumienie tego, co jest teraz lub będzie w
przyszłości.
Jedynie fakty są niezmienne, ale…
Choć Jaś wypowiedział słowa „a
efka jest gupia”, tak naprawdę powiedział: „Staś powiedział «a efka

– Jest przedmiotem zainteresowania od zarania. Można ją traktować jak wyrok w zawieszeniu,
albo jako coś, co być może, ale
nie musi, bo każdy jest kowalem
swojego losu, ale…
Taki jeden pracował na pierścionek dla narzeczonej, kupił go, a
tacy drudzy go napadli i okradli,
bo też mieli narzeczoną, gdyż ona
nie wiedziała, kogo z nich wybrać – jednego kochała, drugiego
się bała. Potem się o nią pobili i
Paweł zabił Gawła. Ona chodziła
do więzienia odwiedzać morder-

Ale o co chodzi?
O wyjaśnienie, gdyż sami nie zawsze umiemy powiedzieć, co jest
czym, a i wiele źródeł mętnie rzecz
tłumaczy, nawet myli oba pojęcia
twierdząc, że „Los to przeznaczenie, fatum”. – Pyszne!
Mała uwaga. Nikt nie lubi, żeby
ciągle go „tykać” i czepiać się jego
życia, proponuję więc spojrzenie
na rzeczy oczami fikcyjnego bohatera (Boh) i autora, który wie, jak i
co umieścić w opowieści, aby była soczystą porcją cudzego życia,
z którego wycięto nudne kawałki.
Twierdzi się, że dla mózgu nie ma
znaczenia, czy przetwarza nasze
faktyczne życie, czy marzenia, czy
wydarzenia w fikcyjnej lub autobiograficznej opowieści. Tak czy
owak mózg przetwarza dane dostarczone przez zmysły, a emocje
są takie same lub podobne.
Oczywiście tylko dotkniemy tu tematu, aby zachęcić do własnych
rozważań i poszukiwań w tej materii.

A co to?
• Przeznaczenie to kierunek, w
jakim musi iść życie. Czyli jest
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to droga do określonego losu
lub poprzez serię losów.
• Los to każda chwila na drodze
do przeznaczenia. Czyli konkretna sytuacja w danych okolicznościach.
Można mieć wiele losów na drodze do jednego przeznaczenia. Ale
konkretne przeznaczenie może
być jednym z wielu „przeznaczeń”,
które po pomyślnym przejściu
przypisanych mu losów, da bohaterowi upragniony, choć chwilowy
spokój. Ale rzeczy nie „dzieją się
same”.

wrzesień 2020

dzą go do tego losu. Jeśli uważa,
że może dojść do swojego przeznaczenia omijając „trudny los”,
ten los będzie się za nim wlókł tak
długo, aż go dopadnie.
Boh może nawet próbować odrzucić swoje przeznaczenie przeskakując na inną życiową drogę, ale
w końcu przekona się, że „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”.
Podczas gdy Boh nie ma pojęcia,
co go czeka, autor musi to wiedzieć.

Żeby gdyby
Gdybyśmy dokładnie znali naszą przyszłość, oznaczałoby
to zupełny brak wolnej woli.
Podobno nie mamy wolnej
woli, jedynie możliwość
wyboru, co daje tylko
złudzenie wolnej woli i
wiedzie ku przeznaczeniu oraz do rozważań
poniewczasie: „ach,
gdybym wtedy miał ten
rozum, co teraz”.

Przykład
Jeśli on wpakował się w tarapaty, nie powinien uważać, że natrafił na swoje przeznaczenie
i szlaban. Boh może skoczyć
z mostu, wpaść w apatię, upić
się, może winić siebie, innych,
lub swoje… przeznaczenie. Ale
jest to raczej jedna z sytuacji na
drodze do jego przeznaczenia.
Szukanie winnych problemu nie
rozwiąże, musi więc pomyśleć: co
mam teraz zrobić?
To autor decyduje „co będzie dalej”, ale też wie, że każda sytuacja
jest skutkiem jakiejś przyczyny,
a zarazem przyczyną kolejnych
skutków, czyli musi „słuchać”
tego, co mówią mu bohaterowie
i ich realia. Tak więc Boh stanął
wobec losu na drodze przeznaczenia, ale czeka go…

Inna rozterka
Będzie prognozował „jak sprawy
się potoczą”, a jeśli prognoza będzie niepomyślna, podejmie próby
zmiany swojego przeznaczenia.
Lecz natura przeznaczenia jest
taka, że nawet jeśli człowiek jest
świadom natury i miejsca niepożądanego losu, cokolwiek by
zrobił, nie zmieni to jego drogi.
Wszystkie opcje działań, które
może podjąć boh, i tak zaprowa-

od przeznaczenia i zechce się
zmienić, może pójść na kurs PR,
zmienić wizerunek, fryzurę i zestaw garderoby. Ale przemiana
jest dłuższym i bolesnym procesem, w którym musi przejść
przez kolejne losy, co dopiero doprowadzi go do uwolnienia się od
danego przeznaczenia. Przemiana
musi się dokonać wewnątrz osoby. Wtedy – jak w realu – lekcja
życiowa zostanie zaliczona. Boh
może też pozostać zatwardziały w
swojej postawie i odebrać jeszcze
większe życiowe cięgi.

Życiowa
lekcja

Jest jeszcze inne wyjście.
Odkładamy bohatera do szuflady i wymyślamy nową postać w
innym świecie. W fikcji jest to
marnowanie papieru, a w realu
oznacza… rezygnację z życia.

Przeznaczenie bywa określane jako ograniczenie wolnej woli, które
zmusza, aby człowiek doszedł do
swojego losu bez względu na to,
jak doraźnie zmieni to, co robi, lub
to, jaki jest.

Rozważania w oparciu o fikcyjnego bohatera są bardziej „neutralne”, ale ktoś kiedyś powiedział,
że „nasze życie jest już napisaną
książką”.

Każdy z nas kiedyś „samodzielnie” uczynił krok, który spowodował długotrwałe i istotne skutki.
Potem „obudził się”, aby stwierdzić, że już jest w nowej sytuacji.
Daremne są refleksje i tupanie „co
ja zrobiłem” lub „rozum mi odebrało”. Ale można to potraktować
jako wejście na drogę wiodącą do
przeznaczenia.
Jeśli jednak Boh spróbuje uciec

Oto przykładowa końcówka prologu mojego autorstwa.
Przeznaczenie oddali kochanków,
rzuci ich do innych światów i pogmatwa losy, ale w sercach pozostawi tajemne miejsce, do którego
będą powracać, aby wyżalić się
wspomnieniom.
Michał Nowacki

