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Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą skierowaną do składów i fi rm bu-
dowlanych usytuowanych na terenie Belgii. Nasz personel służy całą swą wiedzą 
i prawie 20-letnim doświadczeniem w zakresie profesjonalnego doradztwa doty-
czącego specjalistycznych wykończeniowych materiałów budowlanych na elewacje 
i do wnętrz.

Początki naszej fi rmy sięgają roku 2005, kiedy po wstępnym sukcesie fi rmy usługowej uruchomiliśmy niewielki 
skład oferujący materiały budowlane znane od wielu lat na polskim rynku wytwarzane przede wszystkim przez 
Grupę Atlas, której staliśmy się lokalnym dystrybutorem w Belgii. Dynamiczny rozwój rynku materiałów budow-
lanych wymusza na nas ciągłe wzbogacanie oferty handlowej, którą wciąż zwiększamy przystosowując się do 
potrzeb naszych klientów.
Oferujemy więcej niż konkurencja, która w większości ogranicza się do sprzedaży przez „cenę”. My oferujemy 
rzetelne doradztwo dotyczące produktów, ich zastosowania oraz przede wszystkim trwałości. Jakość materiałów 
oraz oferta z zakresu doboru odpowiednich rozwiązań są naszymi mocnymi stronami. Indywidualne podejście do 
każdego klienta jest dla nas priorytetem, bo to dzięki klientom możemy się ciągle rozwijać.

Znajdziesz nas również na przedostatniej stronie gazetki!                                                Kontakt: 0468 17 04 56
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Belgia kończy 191 lat. Dwusetnych 
urodzin może nie doczekać (cz. 1) 
Belgijskie święto narodowe przypada 21 lipca. Nie jest to jednak rocznica uzyskania 
niepodległości, ale dzień wyłoniony niejako w drodze eliminacji, nie kolidujący z 
niezależnymi obchodami we flamandzkiej i francuskojęzycznej części kraju. Przez 
ponad 190 lat od powstania państwa Belgowie musieli ćwiczyć się w trudnej sztuce 
kompromisu. Dzisiaj przychodzi im to coraz trudniej, a wątpliwości co do wspólnego 
świętowania kolejnych urodzin narastają. 

Kompromis pierwszy – 
świąteczny 
W 1830 r. mieszkańcom południo-
wych prowincji mocno doskwie-
rały rządy Wilhelma I panującego 
nad Zjednoczonym Królestwem 
Niderlandów. Absolutystyczny mo-
narcha antagonizował katolików, 
liberałów i francuskojęzyczne eli-
ty. Rewolucyjny duch unoszący 
się wówczas nad Europą dotarł 
również do Brukseli. Z końcem 
sierpnia 1830 r. wybuchły tam za-
mieszki, a 27 września belgijskie 
oddziały powstańcze pokonały ni-
derlandzkie wojska. To właśnie tę 
datę ogłoszono w tamtym okresie 
belgijskim świętem narodowym. 
Dziś ostała się ona jako Dzień 
Wspólnoty Francuskojęzycznej. 

Ostatecznie Holandia uznała nie-
podległość Belgii w 1839 r., a pełna 
normalizacja stosunków nastąpiła 
w latach 80. XIX w. Wtedy celebro-
wanie przepędzenia „elementu 
niderlandzkiego” stało się mało 
dyplomatyczne, zwłaszcza w kraju, 
którego większość mieszkańców 
posługiwała się na co dzień tym 
samym językiem, co sąsiedzi z pół-
nocy. Owi mieszkańcy kilkadzie-
siąt lat później będą hucznie świę-
tować średniowieczne zwycięstwo 
flamandzkich ochotników nad 
kawalerią króla Francji. I choć 
w „bitwie złotych ostróg” w 1302 
r. u boku Flamandów stali m.in. 
Walonowie z Namur, to podczas 
ustanowionego na jej cześć 11 lip-

ca Dnia Wspólnoty Flamandzkiej 
mało kto o tym wspomina. 

Co zatem wydarzyło się 21 lipca? 
Tego dnia w 1831 r. młode belgij-
skie państwo posiadało już wy-
łoniony w wyborach parlament, 
rząd, ustawę zasadniczą oraz 
przebywającego od niedawna w 
kraju króla. 21 lipca importowany 
z Anglii książę Coburga-Saksonii-
Gothy złożył przysięgę na konsty-
tucję i został oficjalnie Leopoldem 
I, królem Belgów. W tym momen-
cie belgijska państwowość stała 
się faktem geopolitycznym z cał-
kiem przyzwoitymi widokami na 
przetrwanie. 

Kompromis drugi – 
pozabelgijski 
Pomyślne perspektywy zagwaran-
tował splot okoliczności, na które 
sami Belgowie nie mieli większe-
go wpływu. Karykatura z lat 30. 
XIX w. przedstawia konferencję 
mocarstw europejskich, które 
symbolizują zwierzęta: rej wiedzie 
Wielka Brytania-lis, Francja jest 
zającem z nadwagą, Prusy to koń, 
Austria – małpa, a Rosja – niedź-
wiedź polarny (przygniatający łapą 
jedyną ludzką postać – Polskę). 

Debatują one nad losem ubezwła-
snowolnionej Belgii, nie wiedzieć 
czemu przedstawionej jako indyk. 

Karykatura Honoré Daumiera przedstawiająca Konferencję Londyńską z 1830 r., 
 na której mocarstwa europejskie zadecydowały o kształcie niepodległej Belgii



4 Flandria po polsku                                                                                                                    wrzesień 2021

Brytyjczycy za wszelką cenę chcie-
li zapobiec aneksji Belgii przez 
Francję i wywalczyli powstanie 
wieczyście neutralnego obszaru z 
położonym w jego granicach stra-
tegicznym portem w Antwerpii, za 
to już bez twierdz w Maastricht i 
Luksemburgu. Belgijski „bufor”, 
pod rządami wuja późniejszej 
angielskiej królowej Wiktorii 
skutecznie zahamował Francję w 
powrocie do imperialnych aspi-
racji. Próby odbicia Belgii przez 
Królestwo Niderlandów zniweczył 
natomiast brak realnego wsparcia 
sympatyzujących z Wilhelmem I 
Rosji i Prus – carat absorbowało 
powstanie listopadowe, a król 
Prus obawiał się rewolucji w ka-
tolickiej Nadrenii. 

Kompromis trzeci – 
potworny 
Podczas gdy zewnętrznych granic 
Belgii strzegły trzymające się w 
szachu mocarstwa, to wewnętrz-
ną spójność zapewniało, przynaj-
mniej początkowo, „potworne 
przymierze” (niderl. monsterver-
bond) dwóch najważniejszych sił 
politycznych. 

O wyzwolenie spod twardej rę-
ki Wilhelma I walczyli wspólnie 
katolicy i liberałowie, choć róż-
nie oni wolność interpretowali. 
Dla tych pierwszych oznaczała 
ona nieopresyjne państwo, dla 
drugich swobodę wyznania, czyli 
przywrócenie dawnych wpływów. 
Zasadniczo jedni i drudzy stali na 
stanowisku, że im mniej odgórnej 
interwencji, tym lepiej. 

Konstytucja Królestwa Belgii 
uwzględniła te postulaty, ale na-
pięcie między katolikami i libera-
łami udawało się rozładować tylko 
do połowy XIX w. Związek prze-
ciwieństw przepoczwarzył się w 
trwającą przez ponad sto lat walkę 
polityczną, przede wszystkimi na 
polu oświaty. Zakończył ją ma się 

rozumieć kompromis, czyli „pakt 
szkolny” z 1959 r. i m.in. dzięki nie-
mu w zgoła zeświecczonym dzisiaj 
państwie większość szkół wciąż 
formalnie podlega episkopatowi. 

Kompromisy kolejne – 
administracyjne 
W międzyczasie świat się indu-
strializował, demokratyzował i 
odsłaniał nowe linie wewnątrzbel-
gijskich podziałów. Na jednym 
froncie o godność walczył lud 
pracowniczy walońskich kopalni i 
hut (w 1869 r. Karol Marks nazwał 
Belgię „rajem dla kapitalistów”), 
a na innym odkrywający swą 
tożsamość Flamandowie żądali 
równouprawnienia języka, czyli 
de facto skruszenia zabetonowa-
nych frankofońskich struktur wła-
dzy. Belgijski socjalizm rozwijał się 
podobnie jak w całej 
Europie Zachodniej, 
więc skupmy się na 
tym drugim proce-
sie. 

D z i e w i ę t n a s t o -
wieczne państwo 
narodowe zakłada-

ło centralizację i przez długi czas 
Bruksela wierzyła, że promowanie 
prestiżowego skądinąd języka 
francuskiego scementuje młode 
królestwo. Stołeczne elity od wie-
ków posługiwały się francuskim i 
zwyczaj ten – niekoniecznie umo-
cowany prawnie – reprodukował 
się w urzędach, armii, sądownic-
twie i szkolnictwie wyższym. W 
miarę upowszechniania się praw 
wyborczych i rosnącego elektora-
tu we Flandrii rósł jednak kontrast 
między rządzącymi a ludniejszą 
częścią rządzonych. 

Wreszcie w 1912 r. waloński po-
lityk Jules Destrée oznajmił w li-
ście do króla: „Wasza Wysokość 
panuje nad dwoma narodami – 
Walonami i Flamandami. Belgów 
nie ma”. Co z dzisiejszej perspek-
tywy ciekawe, wtedy to z Walonii 
słychać było postulat „rozdziału 
administracyjnego”, no ale wte-
dy to właśnie z południa kraju 
wpływało więcej do centralnego 
budżetu. 
Działo się tak do początku lat 60. 
XX w., kiedy to jedna po drugiej 
zamykały się kopalnie w okoli-
cach Liège i Charleroi. Wówczas 
raz jeszcze walońscy liderzy wnio-
skowali o federalną Belgię, która 
chroniłaby ekonomicznie słabną-
cy region. 

W kolejnym numerze opubliku-
jemy drugą część artykułu, a w 
niej m.in. odpowiedzi na pytania 
dlaczego federalizacja Belgii pę-
dzi ulicą jednokierunkową, gdzie 
przebiegają granice kompromisu 
i kto chce unii z Holandią. 

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

Okładka broszury politologicznej z 1969 r. 
jak widać koniec Belgii wróżono już ponad 
50 lat temu
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Odkrywamy Flandrię 
Flandria to region Belgii chętnie odwiedzany przez turystów, o bogatej i ciekawej hi-
storii, kulturze i tradycji, urokliwych wioskach i miastach pełnych wspaniałej archi-
tektury i zabytków. 

W kolejnych numerach „Flandrii 
po polsku” zabierzemy Państwa na 
wycieczkę po Flandrii. Pokażemy 
znane i mniej znane miejsca, fla-
mandzkie tradycje i zwyczaje, 
które warto zobaczyć i o których 
warto wiedzieć. 

Na początek  
trochę historii 
Począwszy od XIII wieku Flandria 
była najbogatszym regionem w 
Europie. Słynęła także ze wspa-
niałej architektury, sztuki i ma-
larstwa. 

Życiem flamandzkich miast za-
rządzały gildie i to one zapew-
niały swoim członkom korzyści 
finansowe i kontakty handlowe. 
Przynależność do gildii dawała 
wyższy status społeczny i dostęp 
do wiedzy, który w tamtych cza-
sach nie był powszechny. Dawała 
także władzę. 
Okres rozkwitu tej bogatej krainy 
skończył się w XVI wieku, kiedy 
głównym ośrodkiem handlowym 
stała się Holandia. 
Do upadku gospodarczego 
Flandrii przyczynił się też konflikt 
religijny. Władcy miast byli katoli-
kami, podczas gdy ich obywatele 
skłaniali się ku protestantyzmo-
wi. Z powodu prześladowań reli-

gijnych tysiące kupców 
i rzemieślników uciekało 
z Flandrii. Ostatecznym 
ciosem dla rejonu było 
zamknięcie Scheldy pod 
koniec XVII wieku. 

Od tego czasu Flandria 
stała się regionem rolni-
czym, biednym i zacofa-
nym, gdzie zaledwie 3% 
ludności umiało czytać 
i pisać.  Sytuacja zaczę-
ła się zmieniać dopiero 
w latach trzydziestych 
XIX wieku, po powsta-
niu niepodległej Belgii. 
Dziś Flandria jest boga-
tym regionem, a jej mieszkańcy 
kultywują kulturową i językową 
odrębność. 

Hymnem Flandrii jest powstała 
w 1847 roku pieśń De Vlaamse 
Leeuw  (Flamandzki Lew). 
Szóstego lipca 1973 roku lokalny 
parlament przyjął ten utwór jako 
oficjalny hymn regionu. 

Flandria geograficznie  
i administracyjnie 
Flandria położona jest w północnej 
części Belgii pomiędzy Holandią 
a Francją. Największe miasta to 
Antwerpia, Gent, Brugge, Leuven 
i Mechelen. 

Flandria – inaczej Region 
Flamandzki (Vlaams Gewest) 
jest jednym z trzech regionów 
federalnych zamieszkałym głów-
nie przez ludność niderlandzko-
języczną. Siedzibą parlamentu i 
rządu Regionu Flamandzkiego 
jest Bruksela – leżąca w osobnym 
Regionie Stołecznym Brukseli. 

Region Flamandzki 
podzielony jest na  
5 prowincji: 
• Antwerpia (Antwerpen):  

stolica Antwerpia. 
• Limburgia (Limburg):  

stolica Hasselt. 
• Flandria Wschodnia (Oost-

Vlaanderen): stolica Gent. 
• Flandria Zachodnia (West-

Vlaanderen): stolica Brugge. 
• Brabancja Flamandzka (Vlaams 

Brabant): stolica Leuven. 

Flandria gospodarczo  
i ekonomicznie 
Ze względu na położenie Region 
Flamandzki jest kluczowym regio-
nem ekonomicznym w Europie. 
Według Światowej Organizacji 
Handlu Flandria należy do gro-
na największych eksporterów na 
świecie (surowce mineralne, far-
maceutyki, produkty chemii orga-
nicznej oraz sprzęt mechaniczny). 

Flandria jest liderem na europej-
skim rynku w zakresie biotechno-

Bruksela - Hans Hillewaert, wikimedia.org

wikipedia.org



7wrzesień 2021         Flandria po polsku 

katalog firm
praca w Belgii

ogłoszenia

co-gdzie-kiedy

wiadomości

poradnik emigranta

www.niedziela.be
Portal Polaków w Belgii



8 Flandria po polsku                                                                                                                    wrzesień 2021

logii, mikroelektroniki, multime-
diów czy informatyki. Ważną rolę 
w gospodarce regionu odgrywa 
przemysł tekstylny, petrochemia 
i sektor diamentowy. 

Ważnym elementem w gospodar-
ce regionu jest wysoki poziom 
wielojęzyczności wśród pracow-
ników i kadry zarządzającej. 
Mające doskonałą renomę na 
świecie flamandzkie uczelnie, co 
roku wypuszczają na rynek pracy 
wykwalifikowanych specjalistów 
i wysokiej klasy naukowców. 
Centra uniwersyteckie współpra-
cują z przemysłem i rządem. 

Flandria należy do czołówki regio-
nów najbardziej zaangażowanych 
w prowadzenie badań i wdrażanie 
innowacji w wielu dziedzinach i 
sektorach. Kilka Ośrodków Badań 
Strategicznych zajmuje się opraco-
wywaniem najnowocześniejszych 
technologii. 

Region Flamandzki słynie z do-
skonałej infrastruktury drogowej 
i systemu transportu. Należy do 
najlepszych na świecie pod wzglę-
dem gęstości dróg, sieci kolejowej 
czy sieci śródlądowych dróg wod-
nych. Z kolei Zaventem – między-
narodowe lotnisko w Brukseli, za-
pewnia łatwe połączenia z 
różnymi regionami świata. 
Ponadto Flandria ma swo-
je lotniska regionalne. 

Równie ważne są porty. W 
porcie w Zeebrugge przeła-
dowuje się rocznie ponad 
3 miliony samochodów. Z 
kolei centralne położenie i 
łatwy dostęp czynią port w 
Antwerpii kluczowym dla 
przemysłu chemicznego 
Flandrii. 

W lutym tego roku władze 
miast Antwerpia i Brugia 
osiągnęły porozumienie w 

sprawie połączenia swoich por-
tów. Powstanie kompleks pod 
nazwą „Port Antwerpia-Brugia”, 
który ma stać się największym w 
Europie portem kontenerowym, 
plasującym się też w pierwszej 
dziesiątce największych na świe-
cie. 

Niedaleko Flandrii znajdują się 
największe obszary przemysło-
wo-handlowe w Europie, takie 
jak tereny wokół Paryża czy 
Londynu, Zagłębie Ruhry czy 
rejon Amsterdam-Randstad. Na 
obszarze o promieniu 500 kilome-
trów wokół Flandrii zlokalizowa-
ne jest ponad 60% siły nabywczej 
całej Europy. 

We Flandrii zlokalizowanych jest 
prawie 800 europejskich centrów 
dystrybucji (ECD) co oznacza, że w 
tym rejonie jest najwyższy wskaź-
nik zagęszczenia tego typu obiek-
tów (ECD) w całej Europie. 

Bruksela, stolica Flandrii i Belgii, 
to europejska stolica lobbingu. 
Pracuje tu prawie 4 tysiące dy-
plomatów, a pod względem licz-
by wydarzeń miasto jest drugim 
największym na świecie centrum 
konferencyjnym. W Brukseli dzia-
ła największa grupa lobbystów i 

dziennikarzy zagranicznych (po 
Waszyngtonie). 

Wyjątkowe położenie Flandrii 
– na styku trzech europejskich 
kultur i obszarów językowych – 
sprawia, że większość mieszkań-
ców regionu jest wielojęzyczna. 
Wiele osób płynnie posługuje się 
językiem niderlandzkim, francu-
skim, część także niemieckim. 
Większość osób mieszkających 
we Flandrii może pochwalić się 
bardzo dobrą znajomością języka 
angielskiego. 

Flandria turystycznie 
Z wyjątkiem łańcucha niskich 
wzgórz w okolicach Ronse i cią-
gnących się wzdłuż wybrzeża 
wydm, północna część Belgii jest 
raczej płaska i monotonna, ale 
urokliwa. 

Morskie wybrzeże to rejon dosko-
nale zorganizowanej sieci tramwa-
jowej, łączącej wszystkie najważ-
niejsze miejscowości. Największe 
miasto wybrzeża to Ostenda, tęt-
niący życiem port i letnisko pełne 
barów oraz restauracji. 

Flandria to gratka dla turystów. 
Oferuje wiele. Wspaniale zacho-
wane miasta, kościoły skrywające 

skarby, muzea ze zbio-
rami dawnej sztuki fla-
mandzkiej, wyjątkowe 
procesje, parady karna-
wałowe i kwiatowe. 

Flandria pachnie cze-
koladą i skrywa wielką 
sztukę, zapierającą dech 
architekturę i smaczną 
kuchnię. 

Można tu dobrze zjeść i 
napić się kultowego bel-
gijskiego piwa. Warto to 
wszystko zobaczyć. 

Anna JanickaBrugge - Francisco Anzola, wikimedia.org



MIEJSCE NA  
TWOJĄ REKLAMĘ
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Bloemencorso 
We Flandrii bardzo popularne są różnego rodzaju parady, festyny czy lokalne jarmar-
ki. Praktycznie każda fl amandzka gmina ma swoje tradycyjne uroczystości i wyda-
rzenia. Jednym z nich są parady kwiatów. 
Zapraszamy do Loenhout! 

Parada kwiatów 
(Bloemencorso) 
Loenhout to wioska graniczą-
ca z Holandią, położona w gmi-
nie Wuustwezel w prowincji 
Antwerpia, zamieszkała przez 
około cztery tysiące osób. 
12 września, po rocznej przerwie, 
do Loenhout powraca największa 
w Belgii parada kwiatowa (jeśli 
sytuacja epidemiologiczna nie 
ulegnie zmianie). Główną ulicą 
przejadą kwiatowe platformy, a 
wioska stanie się tętniącą muzy-
ką, śmiechem i kolorami wesołą 
krainą. 

Początki 
Pierwsza parada kwiatów odby-
ła się z okazji oddania do użyt-
ku nowej drogi łączącej Brecht i 
Loenhout. Miało to miejsce w 1952 
roku, w drugą niedzielę września. 
W uroczystości, oprócz okolicz-
nych mieszkańców udział wzięli 
przedstawiciele władz, w osobach 
burmistrza i członków rady gminy. 

Główną ulicą wioski, przy akom-
paniamencie kapeli przejechało 
osiemnaście platform kwiato-
wych. Jury przyznało nagrody za 
najpiękniejsze kwiatowe dzieła, a 
wszystkie dzieci uczestniczące w 
paradzie otrzymały słodycze. Ta 
tradycja trwa do dziś. 
Impreza się udała, a mieszkańcy 
bawili się tak dobrze, że postano-
wiono, aby widowisko powtórzyć 
za rok. 

Z każdą kolejną edycją Bloemen-
corso zmieniało się i rozrastało. 
W 1957 roku powołano do życia 
specjalny komitet, na którego 

czele jako przewodniczący stanął 
Jan Verschraegen. Przez kolejne 
dwadzieścia pięć lat, wraz z kilku-
nastoma członkami zespołu, pra-
cował na rzecz rozwoju kwiatowej 
imprezy. 

W 1965 roku w regulaminie 
Bloemencorso nastąpiła znaczą-
ca zmiana. Oprócz mieszkańców 
Loenhout karty do głosowania 
otrzymali też widzowie z innych 
miejscowości, co znacznie rozsze-
rzyło możliwość wybierania zwy-
cięzcy. 

Po raz pierwszy została przyzna-
na ,,Nagroda Widza” („Prijs van de 
Toeschouwer”), a kilka lat później 
,,Nagroda dziecka” („Prijs van het 
Kind”). 

Z roku na rok parada kwiatów się 
rozrastała, powstawało coraz wię-
cej platform kwiatowych, budowa-
nych przez młodszych i starszych, 
małych i dużych, dlatego też w 1986 

roku wprowadzono trzy kategorie: 
Corsowagens, Bloemenwagens i 
Snoepstoet, a w 2013 roku katego-
rię Juniorwagens. 

Jak powstają projekty 
kwiatowych platform? 
Pomysł może podsunąć każdy, ale 
w zespole tworzącym dekoracje 
są ludzie uzdolnieni plastycznie, 
technicznie i szczególnie kreatyw-
ni. I to oni przygotowują projekty. 
Potem cała drużyna podejmuje 
ostateczną decyzję, jak w danym 
roku będzie wyglądać ich platfor-
ma. 

Praca zaczyna się już na wiosnę. 
To wtedy opracowywane są szcze-
gółowe projekty makiet, których 
akceptacja następuje na począt-
ku czerwca. W budowie platform 
biorą udział tylko mieszkańcy 
Loenhout, aczkolwiek zdarza się, 
że do zespołu dołącza ktoś z innej 
miejscowości. 

W czerwcu projekty są już goto-
we. Na przełomie czerwca i lipca 
drużyny, tworzące kilkumetrowe 
dzieła, budują odpowiedniej wiel-
kości namioty, w których muszą 
się pomieścić konstrukcje. 

Wtedy też powstają metalowe ste-
laże. Gotową konstrukcję okleja 
się gazetami i maluje farbami w 
kolorach odpowiadających dane-
mu projektowi. Ułatwia to moco-
wanie kwiatów, a poza tym, w razie 
ubytków kolor maskuje niedosko-
nałości. 

Tworzenie platformy jest czaso-
chłonne, najmniej czasu zabiera-



11wrzesień 2021         Flandria po polsku 

ją konstrukcje budowane przez 
dzieci w kategorii junior. Na zespa-
wanie konstrukcji potrzeba kilku 
dni, kolejny dzień zajmuje okleja-
nie papierem i malowanie. Jeszcze 
jeden na przymocowanie kwiatów. 
W przypadku dużych konstrukcji 
te dni zamieniają się w tygodnie. 

Większość kwiatów, potrzebnych 
do stworzenia platformy pocho-
dzi z przydomowych ogródków. 
Mieszkańcy Loenhout przez cały 
rok zajmują się uprawą kwiatów. 
Każdy sadzi taki rodzaj i kolor 
kwiatów, jakie będą potrzebne. 
W sytuacjach kryzysowych po-
magają przyjaciele z miejscowości 
Zundert w Holandii. 

W pierwszą niedzielę września od-
bywa się tam największa parada 
kwiatów na świecie. Specjalnie na 
tę okazję hoduje się około 600.000 
sadzonek kwiatów w około 50 

rodzajach i kolorach. Jeśli więc 
mieszkańcom Loenhout zabrak-
nie kwiatów, pomogą mieszkańcy 
Zundert. 

Co roku paradę kwiatów ogląda 
kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ulicami 
Loenhout przejeżdża ponad 34-35 
kwiatowych platform, a przynaj-
mniej połowa z nich ma średnio 
14 metrów długości i 8 metrów 
wysokości. 

Imprezie towarzyszą samochody 
przystrojone kwiatami, koncerty, 
jarmarki, stoiska gastronomiczne 
i wesołe miasteczko. 

W 2002 roku Bloemencorso otrzy-
mało ofi cjalny tytuł Królewskiej 
Parady Kwiatów, z czego miesz-
kańcy Loenhout są niesamowi-
cie dumni. Ale największą dumą 
organizatorów i uczestników jest 
uznanie w 2013 roku kwiatowej 

parady za niematerialne dziedzic-
two kulturowe UNESCO. 

Bloemencorso to impreza lokal-
na, możliwa w społecznościach 
dobrze zorganizowanych, przy-
wiązanych do tradycji – takich jak 
Loenhout. Dla wielu mieszkańców 
wioski, oprócz elementu rywaliza-
cji, jest to wydarzenie towarzyskie, 
dobry pretekst do spotkania się i 
pogadania z sąsiadami. 

Agnieszka Buniowska
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Przegląd prasy belgijskiej 
Mosty, tunele i wiadukty 
do remontu 
Lista mostów, tuneli i wiaduk-
tów, które pilnie trzeba wyremon-
tować, z roku na rok jest coraz 
dłuższa. W ubiegłym roku takich 
obiektów było 600, teraz jest ich 
już o 100 więcej. 

Władze Flandrii odpowiadają za 
stan 2.777 mostów, tuneli i wia-
duktów. Ponad 2.000 z nich jest w 
dobrym stanie, około 48 w bardzo 
złym stanie, a 205 w złym. W nie-
których przypadkach z naprawa-
mi nie można już czekać. 

Około połowy flamandzkich mo-
stów zbudowano w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Tego 
rodzaju betonowe konstrukcje po 
50 latach użytkowania często są 
już w złym stanie. Do tego docho-
dzi intensywny ruch drogowy, do 
czego mosty nie są przygotowane. 

Wszystko to może prowadzić do 
niebezpiecznych sytuacji, na przy-
kład spadających kawałków beto-
nu, a w skrajnych przypadkach 
nawet spowodować zawalenie się 
mostu czy wiaduktu. 

Ogromnym problemem jest także 
brak konserwacji. Trwała napra-
wa mostu wymaga czasu i pienię-
dzy. Flamandzka minister Lydia 
Peter zapowiedziała, że w nadcho-
dzących latach przeznaczy na re-
monty i naprawę mostów, tuneli 
i wiaduktów około 1,6 mld euro. 

vrt.be 

Test językowy w 
ostatniej klasie 
przedszkola 
Koalatest to sprawdzian języko-
wy, który dzieci w trzecim roku 
przedszkola we Flandrii muszą 
wykonać. Test opracowany przez 

naukowców z KU Leuven składa 
się z siedmiu zadań, za pomocą 
których sprawdzane będą umie-
jętności językowe maluchów. 

Po zakończonym teście dzieci 
otrzymają kolorową ocenę. Kolor 
zielony oznacza wystarczającą 
znajomość języka niderlandzkie-
go, przy pomarańczowym dzieci 
mogą potrzebować dodatkowego 
wsparcia, przy czerwonym – inten-
sywnej pomocy. 

Jeżeli pomimo tej dodatkowej 
pomocy dziecko nie nadrobi zale-
głego materiału, być może będzie 
musiało powtórzyć trzecią klasę 
przedszkola. Jeśli rodzice pomimo 
tego zdecydują, że dziecko ma roz-
począć naukę w pierwszej klasie, 
otrzyma ono specjalny „program 
integracji językowej”. 
Dzieci muszą przystąpić do testu 
między 10 października a 30 listo-
pada. Minister Weyts przeznacza 
na ten cel 12 milionów euro. 

vrt.be 

Flandria: nie będzie 
obowiązku głosowania 
w wyborach lokalnych 
W Belgii głosowanie w wyborach 
jest obowiązkowe (tzw. „przymus 
wyborczy”). Najczęstszą sankcją za 
nieprzestrzeganie tego prawa jest 
grzywna. 

Przymus wyborczy we Flandrii 
zostanie częściowo zniesiony. 
Flamandzki parlament zatwierdził 
nowe ustawodawstwo, dotyczące 
wyborów lokalnych, zgodnie z 
którym głosowanie nie jest już 
obowiązkowe. „Teraz będziemy 
musieli zmotywować ludzi, zapro-
ponować im wartościowe projekty 
i pomysły” – poinformował jeden 
z ustawodawców. 

niedziela.be 

Płatne kursy językowe  
i orientacji społecznej 
Jeśli parlament flamandzki osta-
tecznie zatwierdzi dekret mający 
zreformować politykę integracyj-
ną, od przyszłego roku we Flandrii 
w tym sektorze wiele się zmieni. 

Kurs języka niderlandzkiego i kurs 
orientacji społecznej będą płatne. 
Zapłacić trzeba będzie również za 
egzaminy. Zdanie egzaminu z ni-
derlandzkiego i orientacji społecz-
nej stanie się obowiązkowe. Każda 
powtórka oznacza kolejną opłatę. 

Wymagania  dotyczące języka 
niderlandzkiego dla niektórych 
grup społecznych staną się bar-
dziej restrykcyjne. Osoby, które 
nie będą uczęszczać na kursy w 
wystarczającym stopniu, mogą 
zostać ukarane grzywną. 

Nowoprzybyli do Flandrii bę-
dą kierowani na rynek pracy w 
ciągu dwóch miesięcy za pośred-
nictwem VDAB. Zostanie im przy-
dzielony „partner”, z którym co 
najmniej przez 40 godzin będą 
mogli ćwiczyć język niderlandz-
ki. „Partner” powinien im także 
pomóc w zaklimatyzowaniu się 
w społeczeństwie. 

vrt.be 

Wizyta u psychologa  
za 11 euro 
Od początku września wszyscy 
mieszkańcy Belgii będą mieli co 
roku prawo do 8 sesji u psycholo-
ga w cenie 11 euro za sesję. Osoby 
ze stwierdzonymi problemami 



15wrzesień 2021         Flandria po polsku 

psychicznymi będą miały prawo 
do 20 sesji w cenie 11 euro, a po-
zostali mieszkańcy do 8 takich 
spotkań. Sesje będą refundowane 
ze środków publicznych. Rząd w 
tym roku przeznaczy na ten cel w 
sumie 152 mln euro. To cztery razy 
więcej niż rok wcześniej. Za jedną 
konsultację psycholog otrzyma 75 
euro. 

Już przed pandemią wielu miesz-
kańców Belgii borykało się z pro-
blemami psychicznymi. Pandemia 
koronawirusa, kolejne lockdowny 
i związany z tym stres tylko po-
głębiły ten trend. W efekcie osób 
potrzebujących pomocy psycholo-
gicznej jest coraz więcej. 

niedziela.be 

Belgia: wysokie koszty 
zakwaterowania 
Z opracowania przygotowanego 
przez unijne biuro statystycz-
ne Eurostat wynika, że w Unii 
Europejskiej Belgia należy do 
państw z wysokimi kosztami za-
kwaterowania. 

Eksperci Eurostatu przyjrzeli 
się kosztom zakwaterowania we 
wszystkich krajach UE. Brano 
pod uwagę m.in. koszty wynaję-
cia mieszkania, wysokość czynszu 
oraz opłaty za wodę, prąd i gaz. 

Belgia znalazła się na siód-
mym miejscu w UE, jeśli 
chodzi o najwyższe koszty 
zakwaterowania. Wynoszą 
one 121,7% unijnej średniej. 
Najdroższymi pod tym względem 
krajami UE są: Irlandia (177,7% 
unijnej średniej), Luksemburg 
(170,1%), Dania (160,7%) i Holandia 
(135,7%). 

Zakwaterowanie w Belgii kosztuje 
mniej niż np. w Finlandii (134,9%) 
i Szwecji (127,7%), ale więcej niż 
we Francji (120,4%), w Niemczech 
(116%) i w Austrii (111,7%). 

Polska znalazła się wśród państw 
UE z najniższymi kosztami zakwa-
terowania. W 2020 r. wynosiły one 
jedynie 38,4% unijnej średniej. To 
ponad cztery razy mniej niż w 
Irlandii i Luksemburgu i ponad 
trzy razy mniej niż w Belgii. 

niedziela.be 

Wzrost liczby 
mieszkańców Belgii 
W ubiegłym roku liczba miesz-
kańców Belgii zwiększyła się o 
28,6 tys. – poinformował Belgijski 
Urząd Statystyczny Statbel. 

Pod koniec 2020 r. w kraju 
mieszkało około 11.521.000 lu-
dzi. Odpowiednio: we Flandrii 
6.653.000, w Walonii 3.648.000, a 
w Regionie Stołecznym Brukseli 
1.220.000 osób. 

Liczba mieszkańców Belgii zwięk-
szyła się w ubiegłym roku o 0,25%. 
W poprzednich latach wzrost ten 
był jednak większy. W okresie 
2014-2019 r. belgijska populacja 
rosła w tempie około 0,5% rocznie 
– wynika z danych Statbel. 

Wyhamowanie tempa tego wzro-
stu w 2020 r. to skutek pandemii. 
W ubiegłym roku zmarło o wiele 
więcej osób niż normalnie i po raz 
pierwszy od ponad 70 lat przyrost 
naturalny był ujemny. Liczba zgo-
nów była w 2020 r. o ponad 13 tys. 
wyższa niż liczba narodzin. 

Pandemia nie sprzyjała również 
imigracji. Podobnie jak w po-
przednich latach do Belgii prze-
prowadziło się co prawda więcej 
osób niż się z niej wyprowadziło, 
ale przyrost populacji w wyniku 
ruchów migracyjnych był niższy. 

W 2020 r. liczba osób przepro-
wadzających się do Belgii była 
o 41.800 wyższa niż liczba osób 
opuszczających ten kraj. W 2019 
r., w wyniku migracji liczba miesz-

kańców Belgii zwiększyła się jed-
nak aż o 55.000 – przypomina 
Statbel.

niedziela.be 

Bart De Wever chce 
zjednoczenia Flandrii 
i Holandii 
Przewodniczący N-VA Bart De 
Wever wypowiedział się na temat 
ponownego zjednoczenia Flandrii 
i Holandii. „Dążenie do Wielkiej 
Holandii nie jest zawarte w pro-
gramie partyjnym N-VA, ale jest 
marzeniem, które pielęgnowałem 
od dawna. Gdybym mógł umrzeć 
jako południowy Holender, umarł-
bym szczęśliwszy niż jako Belg” – 
powiedział burmistrz Antwerpii. 

(…) „Nigdy nie porzuciłem 
marzenia, że wszyscy, którzy 
posługują się językiem nider-
landzkim pewnego dnia znów 
zamieszkają razem w jednym 
kraju – w Holandii.  Bylibyśmy 
jedną z najsilniejszych gospoda-
rek na świecie. Porty w Antwerpii i 
Rotterdamie mogłyby się połączyć 
tworząc bramę gospodarki północ-
no-zachodniej Europy” (…). 

Wypowiedź przewodniczącego 
N-VA rozpętała burzę. W sieci za-
wrzało. Jeden z internautów napi-
sał: „Więc ostatecznym celem nie 
jest niepodległość Flandrii, ale 
zjednoczenie z Holandią? Czyli la-
ta walki o niepodległość były bez-
sensowne, skoro mamy ponownie 
poddać się Hadze? 

knack.be 

Opracowała: 
Karolina Morawska
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Żółw Jana Fabre 
Ogromny żółw a na nim jeździec, który patrzy w dal, to dzieło pt. Searching for uto-
pia antwerpskiego artysty Jana Fabre, które z okien swoich mieszkań mogą podzi-
wiać mieszkańcy kilku bloków w Nieuwpoort. 

Taki widok z okna to rzadkość i 
wyobrażam sobie, że jest to bardzo 
przyjemne, bo gigantyczny żółw 
poprzez swoją symbolikę skłania 
do wielu refl eksji. 

Tytuł dzieła nawiązuje bezpośred-
nio do  Utopii  Thomasa More’a, 
ale też do opowiadania Chłopiec, 
który rozmawiał ze zwierzęta-
mi (ang. The Boy Who Talked with 
Animals) Roalda Dahla. 

Rzeźba Searching for utopia pierw-
szy raz pojawiła się w Nieuwpoort 

w roku 2003 i była częścią wysta-
wy plenerowej organizowanej 
na belgijskim wybrzeżu. Rzeźba 
początkowo była ustawiona przy 

plaży, ale szybko okazało się, że 
to nie jest najlepsze miejsce, bo 
stała się placem zabaw dla dzie-
ci i dorosłych, którzy wdrapywali 
się na żółwia. 

Kolejnym zagrożeniem okazały 
się piasek i woda, które uszkodzi-
ły powierzchnię rzeźby. Podjęto 
wówczas decyzję o renowacji, 
która trwała kilka lat i nowej 

lokalizacji imponującego posągu, 
który waży ponad pięć ton. Od ro-
ku 2018 ogromny żółw Jana Fabre 
znajduje się na placu Fabreplein.

Dzieło sztuki w morzu w Nieuwpoort 
Men to dzieło autorstwa duńskiej artystki Niny Beier. Kilka rzeźb przedstawiających 
mężczyzn na koniach ustawiono na plaży w takim miejscu, że tylko podczas odpływu 
można blisko podejść i obejrzeć je dokładnie. 

W czasie przypływu rzeźby znajdu-
ją się w wodzie, i wydaje się jakby 
jeźdźcy wyłaniali się z morza albo 
toczyli bitwę z falami. 

Artystka wykorzystała niepo-
trzebne już i bardzo różne posągi, 
następnie ustawiła je w szyku na 
falochronie. Miejsce ekspozycji 
nie jest przypadkowe, bo morze 
dodaje tej scenie odpowiedniej 
dramaturgii. 

Historia pomników konnych się-
ga starożytnego Rzymu, tam też 
powstał pierwszy taki pomnik w 
VI wieku p.n.e. Jeźdźcy na koniach 
to był sposób upamiętnienia wo-
jowników, bitwy lub wojny. 

W sztuce, jak w każdej dziedzinie 
mamy do czynienia z trendami i 
modą. Pomniki konne wróciły do 
łask i były bardzo popularne w 

renesansie. Ludwik XIV Wielki, 
Król Słońce uważał, że mężczyźni 
na koniach, jeźdźcy są idealnym 
sposobem pokazania władzy i 
właśnie w czasie jego panowania 
tego rodzaju posągi były bardzo 
popularne. 

Lokalizacja dzieła Men:
Nieuwpoort, falochron na wysoko-
ści Lefebvrestraat. 
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Praca studencka w Belgii 
Wielu uczniów i studentów podejmuje pracę już w trakcie nauki. Niektórzy pracują 
w wolnym od nauki czasie, np. w weekendy, inni podczas wakacji. Dość atrakcyjną 
formą zatrudnienia na szczególnych warunkach jest umowa o pracę studencką: Ove-
reenkomst voor tewerkstelling van studenten / Convention pour l’emploi d’étudiants. 

Przedstawiamy prawa i obowiązki pracujących uczniów i studentów. 

W jakim wieku można 
podjąć pracę studencką? 
Można to zrobić dopiero po zakoń-
czeniu obowiązkowej edukacji w 
pełnym wymiarze godzin, czyli naj-
wcześniej po zakończeniu pierw-
szych dwóch lat szkoły średniej i 
po ukończeniu 15. roku życia. Jeśli 
ten warunek nie jest spełniony, 
obowiązkowa edukacja w pełnym 
wymiarze godzin kończy się dopie-
ro w wieku 16 lat. Następnie trze-
ba kontynuować naukę w pełnym 
lub w niepełnym wymiarze godzin. 

W niektórych przypadkach nie 
można podjąć pracy na zasadach 
umowy o pracę studencką: 
• jeśli uczeń pracował już dłużej 

niż 12 miesięcy u tego samego 
pracodawcy; 

• jeśli uczeń jest zapisany jedynie 
do szkoły wieczorowej; 

• jako student wykonujący nieod-
płatną pracę w ramach bezpłat-
nego stażu, który jest częścią 
programu nauki lub studiów. 

Młodzi ludzie, którzy na przemian 
uczą się i pracują, mogą zatem pra-

cować na umowę o pracę studenc-
ką, ale nie u pracodawcy, u które-
go odbywają staż. Jeśli jednak ci 
pracodawcy chcą ich zatrudnić po 
zakończeniu stażu, muszą zawrzeć 
z nimi zwykłą umowę o pracę. 

Pracę studencką można wykony-
wać przez cały rok kalendarzo-
wy, czyli w ciągu roku szkolnego 
i podczas wakacji. 

Umowa o pracę 
studencką 
Osoba podejmująca pracę stu-
dencką musi otrzymać i podpisać 
umowę i regulamin pracy najpóź-
niej w dniu rozpoczęcia pracy. 

Umowa musi zawierać następują-
ce informacje: 
• dane studenta/ucznia, 
• dane pracodawcy, 
• miejsce wykonywania pracy, 
• krótki opis pracy, 
• godziny pracy, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia 

umowy (maksymalnie 1 rok), 
• wysokość wynagrodzenia i ter-

min płatności. 

Wskazówka: model umowy moż-
na znaleźć na stronie ACV | Jong 
ACV | Jobstudent rechten en 
plichten (hetacv.be) Vous êtes aux 
études (lacsc.be). 

Warto zapoznać się z regulami-
nem pracy, ponieważ znajdują 
się w nim ważne informacje doty-
czące postępowania w przypadku 
choroby, spóźnienia do pracy itd. 

Okres próbny 
Pierwsze trzy dni robocze pra-
cy studenckiej stanowią okres 
próbny. W tym czasie zarówno 
pracodawca, jak i student mogą 
rozwiązać umowę bez zachowa-
nia okresu wypowiedzenia (na-
tychmiast). 

Płaca 
Pracujący uczeń/student powinien 
otrzymywać płacę odpowiednią 
do wykonywanej funkcji i wieku 
zgodnie z branżowym układem 
zbiorowym pracy lub układem 
zbiorowym w przedsiębiorstwie. 
Jeśli w sektorze lub w przedsię-
biorstwie nie podpisano układu 

Okresy wypowiedzenia w przypadku pracy studenckiej: 

Czas trwania umowy Wypowiedzenie ze strony 
pracodawcy

Wypowiedzenie ze strony 
pracownika

Podczas 3-dniowego 
okresu próbnego

Natychmiast Natychmiast

Umowa na 1 miesiąc 3 dni 1 dzień

Umowa na okres dłuższy niż 
miesiąc i krótszy niż 12 miesięcy

7 dni 3 dni
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zbiorowego, to uczeń/student, 
który przepracował minimum 
jeden miesiąc w systemie pracy 
studenckiej, ma prawo do mini-
malnej płacy gwarantowanej. Za 
godziny nadliczbowe (ponad 9 go-
dzin dziennie lub ponad 40 godzin 
tygodniowo) przysługuje dodatko-
wa płaca. Za godziny nadliczbowe 
w niedziele i święta przysługuje 
podwójna stawka. 

Rozwiązanie stosunku 
pracy (zwolnienie  
z pracy) 
W przypadku umowy o pracę stu-
dencką każda ze stron (pracodaw-
ca i pracownik) może zakończyć 
umowę o pracę pod warunkiem 
zachowania okresów wypowiedze-
nia. Wypowiedzenie musi zostać 
przekazane na piśmie. 

Ile godzin można 
pracować na umowie  
o pracę studencką? 
Uczniowie i studenci mogą pra-
cować 475 godzin, otrzymując 
płacę, od której jest odprowadza-
na niższa składka na ubezpiecze-
nie społeczne w wysokości 2,71%. 
Można pracować więcej godzin, 
ale wówczas pracodawca potrąca 
z płacy wyższą składkę w wysoko-
ści 13,07%. Osobisty licznik 475 
godzin można znaleźć na stronie 
www.studentatwork.be. 

Wskazówka: studenci pracujący w 
branży hotelarskiej mogą wybrać 
system 50 dni okazjonalnej pracy 
lub zdecydować się na kombinację 

dwóch systemów obli-
czania godzin pracy. 

Podatek 
dochodowy
Wysokość płacy ucz-
-nia/studenta może 
mieć wpływ na wyso-
kość podatku docho-
dowego jego rodziców 
i jego samego. 

Wpływ płacy 
ucznia/studenta na 
podatek dochodowy rodziców 
Aby uczeń/student mógł być trak-
towany jako dziecko na utrzyma-
niu, w 2021 r. (rozliczenia w 2022 
r.) może zarobić maksymalnie: 
• 7102,50 euro brutto podstawy 

do opodatkowania jeśli pracu-
jący uczeń/student mieszka z 
obydwojgiem rodziców pozo-
stających ze sobą w związku 
małżeńskim, 

• 8 990 euro jeśli pracujący 
uczeń/student mieszka tylko z 
jednym rodzicem, 

• 10  640 euro w przypadku 
ucznia/studenta z uznaną nie-
pełnosprawnością mieszkające-
go tylko z jednym rodzicem. 

Przy obliczaniu dochodów ucznia/
studenta z roku 2021 przy składa-
niu zeznania podatkowego w ro-
ku 2022 przysługuje jednorazowe 
zwolnienie wliczenia dochodów 
z miesięcy wakacyjnych: lipca, 
sierpnia i września, z powodu 
kryzysu spowodowanego pande-
mią Koronawirusa. W związku z 

tym od całorocznych dochodów 
ucznia/studenta, otrzymanych w 
roku 2021, należy odjąć te uzyska-
ne w 3 kwartale, aby obliczyć, czy 
student/uczeń dalej jest na utrzy-
maniu rodziców/rodzica i czy mo-
że być uzyskana zniżka podatko-
wa z tym związana. 

Jeśli wymienione kwoty zostaną 
przekroczone, uczeń/student nie 
może być już traktowany jako 
dziecko na utrzymaniu, a jego 
rodzice lub samotny rodzic będą 
płacić wyższe podatki. 

Jeśli w ciągu 2021 r. pracujący 
uczeń/student zarobi powyżej 
12 928,57 euro, również będzie mu-
siał zapłacić podatek dochodowy. 
W przypadku dodatkowych do-
chodów, takich jak alimenty lub 
dochody z innych źródeł, należy 
złożyć zeznanie podatkowe, wyka-
zując wszystkie dochody. W przy-
padku pracy studenckiej mają za-
stosowanie inne (korzystniejsze) 
metody obliczania podatku. 

Kwartał Dopuszczalna max. liczba godzin pracy

1. kwartał (styczeń, luty, marzec) max. 240 godzin

2. kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) max. 240 godzin

3. kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) bez ograniczeń

4. kwartał (październik, listopad, grudzień) max. 240 godzin
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Wpływ pracy studenckiej na 
prawo do świadczeń rodzin-
nych 
Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzo-
no reformę świadczeń rodzinnych 
we Flandrii. Są one teraz częścią 
tzw. „groeipakket”. Wysokość do-
chodu ucznia/studenta nie ma już 
wpływu na prawo do świadczeń 
rodzinnych/groeipakket. Prawo 
to zależy jedynie od liczby prze-
pracowanych godzin i od rodzaju 
umowy o pracę. 

Poniżej 18. roku życia: do miesią-
ca, w którym uczeń/student koń-
czy 18 lat, jest on bezwarunkowo 
uprawniony do świadczeń rodzin-
nych/groeipakket. 
Powyżej 18. roku życia: do miesią-
ca, w którym uczeń/student koń-
czy 25 lat, ma prawo do świadczeń 
rodzinnych/groeipakket za każdy 
miesiąc, w którym pracuje mniej 
niż 80 godzin. 

Pierwsze 475 godzin, przepraco-
wanych w ciągu roku w systemie 
pracy studenckiej na obniżonej 
składce na ubezpieczenie społecz-
ne, nie jest uwzględniane. Liczą 
się jedynie godziny na innych 
umowach o pracę. 

W Brukseli oraz Walonii obowią-
zuje wciąż tzw. „stary” system 
ograniczający pracę studencką w 
celu zachowania prawa do świad-

czeń rodzinnych. 

Wskazówki: 
• Absolwentów, którzy zakoń-

czyli lub przerwali naukę, obo-
wiązują inne przepisy. Można je 
znaleźć na stronie ACV | Jong 
ACV | Vakbond voor jongeren 
en jobstudenten (hetacv.be) lub 
Jeunes CSC (jeunes-csc.be). 

Święta państwowe 
W Belgii obowiązuje 10 usta-
wowych dni świątecznych. Jeśli 
święto przypada w dzień roboczy 
w okresie obowiązywania umowy, 
uczeń/student ma prawo do nor-
malnej płacy za ten dzień. Jeśli 
święto państwowe przypada w 
niedzielę, wówczas przysługuje in-
ny wolny dzień w normalny dzień 
roboczy. Jeśli uczeń/student musi 
pracować w dzień świąteczny, ma 
prawo do innego wolnego dnia 
przypadającego w dzień roboczy. 

Co w przypadku 
choroby? 
Trzeba wtedy natychmiast za-
wiadomić pracodawcę i w ciągu 
dwóch dni dostarczyć mu zaświad-
czenie lekarskie. Uczniowie/stu-
denci, którzy pracują dłużej niż 
miesiąc, mają prawo do płacy 
gwarantowanej. 

Wypadek przy pracy 
Jest to wypadek, który zdarzył się 
podczas wykonywania pracy lub w 
drodze do i z pracy. Gdy się zdarzy, 
należy natychmiast poinformować 
o tym pracodawcę oraz swoją kasę 
chorych. Prawo do świadczenia/
zasiłku chorobowego powstaje 
natychmiast. Wszystkie koszty 
leczenia, opieki medycznej, re-
habilitacji oraz leków są pokry-

wane przez ubezpieczenie pra-
codawcy. W przypadku 

trwałego uszczerbku 
na zdrowiu przysłu-
guje odszkodowanie. 

Studenci zagraniczni 
Uczniowie i studenci z krajów 
należących do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub ze 
Szwajcarii mają takie same prawa 
i obowiązki, jak studenci uczący 
się w Belgii, nawet jeśli tu nie 
mieszkają. 

ISA – linia informacyjna ACV dla 
pracujących uczniów i studentów 
we Flandrii 
Poprzez ISA można otrzymać 
odpowiedzi na bardzo konkret-
ne pytania dotyczące warunków 
zatrudnienia i płac dla uczniów i 
studentów. Z ISA można kontak-
tować się: 
• telefonicznie: 02 244 35 00 
• poprzez e-mail: isa@acv-csc.be 

Point Info Jobiste – linia infor-
macyjna CSC dla pracujących 
uczniów i studentów w Brukselii 
i Walonii: 
tel: +32 2 244 35 00 
gsm: +32 476 99 96 92 
pjobiste@acv-csc.be 

Jong ACV / Jeunes CSC 
Uczniowie i studenci w wieku od 
15 do 25 lat mogą bezpłatnie zrze-
szyć się w Jong ACV lub Jeunes 
CSC. Jest to specjalny projekt dla 
pracujących uczniów i studentów 
oraz dla absolwentów. Członkowie 
Jong ACV / Jeunes CSC otrzymują 
niezbędne informacje i wsparcie, 
aby bezpiecznie podjąć (pierw-
sze) zatrudnienie w systemie pra-
cy studenckiej lub na podstawie 
normalnej umowy o pracę, oraz 
informacje o stypendiach i o po-
mocy prawnej: 

ACV | Jong ACV | Vakbond 
voor jongeren en jobstudenten 
(hetacv.be) lub Jeunes CSC 
(jeunes-csc.be). 
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Kuchnia fl amandzka dla każdego 
Flandria to raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia fl amandzka jest 
bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować. 

Garnaalballetjes - 
Garnaalkroketten 
Oostduinkerke to jedyne miejsce 
na świecie, gdzie wciąż można 
spotkać ludzi, którzy regularnie 
wykorzystują konie do połowu 
krewetek. Tradycja konnych po-
łowów trwa w tym rejonie Belgii 
już od pięciu wieków. 

W połowach, które odbywają się 
dwa razy w tygodniu, z wyjątkiem 
zimy, uczestniczy kilkanaście ro-
dzin. Rybacy na koniach ruszają 
na połów o świcie. Ubrani w żółte 
sztormiaki, zaopatrzeni w specjal-
ne siatki i kosze ciągnięte przez 
ich rumaki, łowią krewetki w wo-
dach Morza Północnego. 

Konie, zanurzone w wodzie po 
piersi, idą wzdłuż brzegu, ciągnąc 
za sobą sieci przypominające sito. 
Rybacy przesypują złowione kre-
wetki do koszy umocowanych 
przy bokach koni. Po zakończeniu 
połowu krewetki przyrządza się i 
degustuje. 

Jednym z klasycznych i popular-
nych serwowanych dań są kro-
kieciki z krewetkami, podawane 
z sałatami jako danie główne, lub 
kuleczki z krewetkami jako przy-
stawka. 

Składniki: 
• ½ kg obranych krewetek 
• 125 gramów masła 
• 300 gramów mąki 
• 100 gramów startego sera 
• 1,5 żółtko 
•  0,5 litra bulionu rybnego 
• 0,25 litra śmietanki 
• 1,5 białka 
• bułka tarta 
• ½ cytryny 
• natka pietruszki 
• pieprz i sól 

Przygotowanie: 
Na małym ogniu rozpuszczamy w 
rondelku masło i dodajemy mąkę. 
Do powstającej masy stopniowo 
dodajemy bulion. Doprawiamy 
solą i pieprzem. 

Dokładamy ser, cały czas miesza-
jąc, aż powstała masa przestanie 
być lepka. Zdejmujemy garnek 
z ognia i dodajemy śmietanę, 
rozmieszane żółtka oraz krewet-
ki. Ostrożnie łączymy wszystkie 
składniki. 

Powstałe ciasto wałkujemy na 
paski o grubości około 2 cm. 
Wstawiamy do lodówki na około 
12 godzin. Po upływie tego czasu 
ciasto dzielimy na krokiety około 
4 cm, lub formujemy niewielkie 
kuleczki. 

Delikatnie ubijamy białko, przy-
gotowane krokiety ewentualnie 
kulki obtaczamy w białku, następ-
nie w bułce tartej. Odstawiamy do 
lodówki na 1 do 2 godz. 

Krokiety smażymy w oleju roz-
grzanym do 180 stopni przez oko-
ło 2 minuty. Następnie osuszamy 
je przez chwilkę na papierze ku-
chennym. Serwujemy posypane 
pietruszką z plasterkiem cytryny. 

Smacznego 
Agnieszka WojtysiakTradycyjny połów krewetek - David Edgar, commons.wikimedia.org



Nie rozliczyłeś się jeszcze z podatku 
za rok dochodowy 2020?

Nic się nie stało.

Prins Boudewijnlaan 321, 2610 Wilrijk 
TEL 0496/08.49.33 

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

Serdecznie zapraszam, 
Barbara Salwin

Accountant 
Nr licencji ITAA 11.080.9335

Wystarczy podejść do księgowego z dowodem ( ID kaart) i pinem do dowodu aby dać 
mu upoważnienie drogą elektroniczną. 
Księgowi mają czas do 21 października 2021, aby wysłać deklarację w imieniu swoich 
upoważnionych klientów. 

Umówić się na spotkanie można:
- dzwoniąc: od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00 na numer telefonu 

0496/08.49.33 lub 03/349 60 06
- przez stronę internetową: www.bs-boekhouding.be, w zakładce „umów wizytę” znajduje 

się agenda online do samodzielnego umówienia spotkania 
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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 rów-
nież posiada stały meldunek razem z rodziną w Polsce. Jest w Belgii tylko i wyłącznie ze wzglę-
dów 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 15 sierpnia 2021 do 2 grudnia 2021
- na formularzu papierowym do 4 listopada 2021

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 chorobo-

we, 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 „Zaświadcze-

nie 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)



24 Flandria po polsku                                                                                                                    wrzesień 2021

Przegląd prasy polskiej 
Domy do 70 m2 
bez pozwolenia 
i formalności 
Na razie znane są ogól-
ne zarysy pomysłu. 
Inwestor posiadają-
cy własną działkę 
budowlaną będzie 
mógł postawić dom 
o powierzchni zabu-
dowy (po obrysie) 
wynoszącej do 70 m2. 
Zostanie też wprowadzony górny 
limit powierzchni użytkowej – 
maksymalnie 90 m2.  Na każde 
1000 m2 działki można będzie po-
stawić jeden dom bez pozwolenia 
do 70 m2. 

Dom bez pozwolenia będzie mógł 
mieć maksymalnie dwie kondy-
gnacje z płaskim dachem lub z 
dachem pochyłym i niewielkim 
poddaszem. Zdecydują o tym za-
pisy miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego lub 
wydane warunki zabudowy. 

Przy okazji  rząd zwiększy z 35 
m2 do 70 m2 dozwoloną wielkość 
domku, który można postawić 
na działce rekreacyjnej. Zostanie 
utrzymany dotychczasowy limit: 
można postawić jeden domek o 
pow. 35m2 na każde 500 m2 te-
renu. W domku rekreacyjnym, 
tak jak dziś, zabronione będzie 
zamieszkiwanie na stałe. 
Nowe zasady dla budujących mają 
obowiązywać w 2022 r. 

money.pl  

Nowa ustawa abolicyjna 
Od 1 lipca 2022 roku będzie moż-
na jednorazowo zgłosić nieujaw-
niony majątek. Ci, którzy zdecydu-
ją się ujawnić nieopodatkowany 
majątek, zapłacą jednorazowo 
8  proc. jego wartości –  zamiast 
75 proc., które musieliby zapłacić, 

gdyby w czasie kontroli skarbo-
wej okazało się, że nie potra-

fi ą udokumentować źródeł 
jego pochodzenia. 

Ustawa obejmie 
zarówno osoby, 
które wyprowadzi-
ły majątek poza 
granice Polski i  te-
raz zdecydują się po 
latach wrócić wraz 

z pieniędzmi do kraju, jak i tych, 
którzy ukrywali swoje dochody, 
będąc cały czas w kraju. 

Na zgłoszenie będzie pół roku, po-
czynając od 1 lipca 2022 roku. Ci, 
którzy zadeklarują dodatkowo, że 
zainwestują pieniądze w określo-
ne w ustawie cele, np. kupią za-
bytek architektoniczny lub obiekt 
sportowy, będą mogli liczyć na do-
datkową ulgę. 
Warto pamiętać, że możliwości 
ścigania podatników z tytułu nie-
ujawnionego majątku nie prze-
dawniają się wraz z upływem 5 lat. 

money.pl 

Polsko-niemiecki 
konfl ikt o śmieci 
Chociaż Polska domaga się od 
Niemiec odbioru nielegalnie skła-
dowanych w naszym kraju śmieci, 
rząd w Berlinie robi niewiele, by 
rozwiązać ten problem. Niemcy, 
pionier w UE w dziedzinie se-
gregacji odpadów, jak 
dotąd nie zajęły się 
skutecznie procede-
rem wywożenia ich do 
Polski. 

Już w 2015 r. polskie 
władze odkryły, że 
przedsiębiorstwo z 
Saksonii nielegalnie 
składowało w Polsce 
żużel cynkowy. To nie 

była kwestia trzech czy czterech 
ciężarówek, ale tysięcy ton. 

Od 2015 roku nic się nie zmieni-
ło; niemieckie odpady, w tym gips, 
plastik i szkło, nadal trafi ają do 
Polski, a Niemcy dotąd nie podję-
ły żadnych starań, by to zmienić. 

Portal RND opisuje jako przykład 
problemu jedną z fi rm z Saksonii, 
która nielegalnie przewiozła do 
Polski 45 tys. ton żużlu cynkowe-
go. Po interwencji strony polskiej 
regionalne władze tego landu zo-
bowiązały się odebrać odpady w 
zastępstwie i na koszt producenta. 
Firma, która jest obecnie w stanie 
likwidacji, odwołała się jednak 
od tej decyzji do sądu. Władze 
Saksonii przekazały więc, że do 
czasu prawomocnego orzeczenia 
nie będą w stanie podjąć w tej 
sprawie żadnych działań. 

onet.pl 

Pacjenci w szpitalach 
dostaną opaski z 
imieniem i nazwiskiem 
Od 1 stycznia 2022 roku szpitale 
zyskają prawo do podawania na 
opaskach identyfikujących pa-
cjenta jego imienia, nazwiska oraz 
daty urodzenia. 

Nowe prawo wzbudza niepokój 
wśród ekspertów od przepisów 
o  ochronie danych osobowych. 

W  tym wypadku in-
formacje osobiste 
pacjenta mogą być 
dostępne dla każdej 
osoby, która przeby-
wa na terenie szpitala. 
Zatem nie tylko leka-
rze oraz osoby bezpo-
średnio opiekujące 
się pacjentem będą 
miały wgląd do jego 
danych osobowych. 

Domy do 70 m2 
bez pozwolenia 
i formalności 
Na razie znane są ogól-
ne zarysy pomysłu. 
Inwestor posiadają-
cy własną działkę 
budowlaną będzie 
mógł postawić dom 
o powierzchni zabu-
dowy (po obrysie) 
wynoszącej do 70 m2. 
Zostanie też wprowadzony górny 

gdyby w czasie kontroli skarbo-
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Ustawa obejmie 
zarówno osoby, 
które wyprowadzi-
ły majątek poza 
granice Polski i  te-
raz zdecydują się po 
latach wrócić wraz 

z pieniędzmi do kraju, jak i tych, 
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Zgodnie z projektem pacjenci bę-
dą otrzymywać opaskę identyfi-
kacyjną z imieniem, nazwiskiem 
i datą urodzenia. Ponadto warun-
ki, sposób i tryb zaopatrywania 
pacjentów w znaki identyfi kacyj-
ne określa w rozporządzeniu mi-
nister zdrowia. 

bankier.pl

Większość Polaków 
sprawdza, czy produkt 
jest polski 
84  proc. Polaków przynajmniej 
sporadycznie szuka informacji na 
temat tego, czy kupowany produkt 
jest polski. 

Zgodnie z wynikami badania, prze-
prowadzonego na zlecenie PGE, 
prawie co dziesiąta osoba dekla-
ruje, że zawsze szuka informacji o 
polskim pochodzeniu produktu, a 
co trzecia, że robi to często. 

Prawie trzy czwarte osób, które 
wzięły udział w badaniu, zwraca 
uwagę podczas robienia zakupów 
na oznakowania produktów, mó-
wiące o polskości produktu. 

Wyniki badania pokazują, że za-
pewnienie konsumentom łatwej 
identyfi kacji pochodzenia produk-
tu w momencie dokonywania za-
kupów może realnie wpłynąć na 
decyzję, co trafi  do ich koszyka 
zakupowego. 

PAP 

Po paszporcie 
covidowym portfel 
cyfrowy 
Komisja Europejska chce stwo-
rzyć tzw. cyfrowy portfel. Ma on za-

wierać dane z naszej karty kredy-
towej, prawa jazdy i obowiązywać 
na terenie całej Unii. Specjalna 
aplikacja ma umożliwić dostęp 
do różnych usług, prywatnych i 
publicznych, które wymagają po-
twierdzenia tożsamości, a korzy-
stanie z niej, jak zapewnia KE, ma 
być nieobowiązkowe. 

Jednym kliknięciem w telefonie 
obywatele będą mogli udowod-
nić swoją tożsamość i udostęp-
niać dokumenty elektroniczne z 
portfela tożsamości cyfrowej (np. 
prawo jazdy, dyplomy, rachunek 
bankowy). 

Komisja Europejska chce, aby cy-
frowe portfele zostały wdrożone 
jak najszybciej. Dlatego wezwała 
kraje członkowskie, aby porozu-
miały się w tej sprawie do wrze-
śnia 2022 r. 

„Europejska tożsamość cyfrowa 
pozwoli nam wykonywać te sa-
me czynności w każdym państwie 
członkowskim bez dodatkowych 
kosztów i przeszkód. Może to być 
wynajem mieszkania lub otwarcie 
rachunku bankowego poza na-
szym krajem pochodzenia. Będzie 
można tego dokonywać w sposób 
bezpieczny i przejrzysty. Będziemy 
więc mogli zdecydować o tym, ile 
informacji na swój temat chcemy 
przekazać, komu i w jakim celu” 
– mówiła Margrethe Vestager, wi-
ceszefowa KE. 

rmf24.pl 

Ponad połowa Polaków 
popiera ograniczenia 
dla niezaszczepionych 
53,7 proc. Polaków popiera 
ograniczenia dla osób, które 
nie przyjęły szczepionki prze-
ciw COVID-19 – wynika z sondażu 
przeprowadzonego dla Wirtualnej 
Polski. Jednak Polacy są mocno 
podzieleni w sprawie konkretnych 
ograniczeń dla niezaszczepionych. 

53,7 proc. ankietowanych jest 
przeciwko brakowi jakichkolwiek 
ograniczeń dla niezaszczepionych, 
zaś 41 proc. badanych uważa, że 
nie powinny ich spotykać żadne 
ograniczenia. 4,4 proc. badanych 
nie miało wyrobionej opinii. 

Jeśli chodzi o zakaz wstępu do 
restauracji i kawiarni, to opowie-
działo się za tym 40,1 proc. ankie-
towanych. Przeciwnego zdania 
było 54,6 proc. respondentów. 

Z badania wynika również, że 58,6 
proc. Polaków nie popiera zakazu 
wstępu do centrów handlowych 
dla osób, które nie przyjęły prepa-
ratu przeciw COVID-19. Za opowie-
działo się 34,1 proc. Odpowiedzieć 
na to pytanie nie potrafi ło 7,3 proc. 
pytanych. 

Według sondażu 76,3 proc. osób 
jest przeciwna restrykcjom w po-
staci zakazu wstępu do placówek 
medycznych dla niezaszczepio-
nych, a 20,8 proc. byłaby skłonna 
je zaakceptować. Niecałe 3 proc. 
nie miało w tej sprawie zdania. 

Natomiast zwolennikami zakazu 
wstępu dla osób bez certyfi katu 
covidowego do pociągów okaza-
ło się 30,2 proc. pytanych. Z kolei 
61,7 proc. z nich nie poparłoby 
takiego pomysłu. Nieco ponad 8 
proc. nie miało wyrobionej opinii. 

PAP 

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska

dla niezaszczepionych 
53,7 proc. Polaków popiera 
ograniczenia dla osób, które 
nie przyjęły szczepionki prze-
ciw COVID-19 – wynika z sondażu 
przeprowadzonego dla Wirtualnej 
Polski. Jednak Polacy są mocno 
podzieleni w sprawie konkretnych 
ograniczeń dla niezaszczepionych. 
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Rewolucyjne zmiany w prawie 
drogowym w Polsce 
Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zmiany mają wejść w ży-
cie na początku grudnia 2021 roku, ale najpierw projekt trafi pod obrady sejmu. 

Projekt przewiduje m.in. wprowa-
dzenie renty dla najbliższych osób, 
które zginęły w wypadkach drogo-
wych, niższe stawki OC dla osób 
jeżdżących bezpiecznie, podwyż-
szenie maksymalnej wysokości 
grzywny za wykroczenia drogowe 
do 30 tys. zł. 

Nowe kary za 
przekroczenie prędkości 
Maksymalny mandat za złamanie 
ograniczeń  prędkości będzie w 
myśl nowych propozycji wynosił 
nawet 5 tys. zł. Taka kara jest prze-
widziana w sytuacji, gdy kierowca 
przekroczy prędkość o 30 km/h. 
W przypadku kiedy jest to osoba, 
która na swoim koncie ma już ta-
kie wykroczenie, obligatoryjnie 
ma to być jeszcze mandat od 3 do 
5 tys. zł. 

Zmiany zakładają również podnie-
sienie grzywny w przypadku wy-
kroczeń drogowych do 30 km/h. 
Proponuje się też zaostrzenie kar 
dla pijanych kierowców oraz w 
przypadku niektórych innych 
wykroczeń. 

Oto lista zmian 
dotyczących grzywien: 
• Podwyższenie dolnej granicy 

wymiaru kar grzywny za za-
chowania, które zostały uznane 
za najbardziej niebezpieczne – 

m.in. naruszanie praw osób 
pieszych, niestosowanie się do 
znaków drogowych i sygnaliza-
cji świetlnej, czy naruszanie do-
puszczalnych prędkości jazdy; 

• Podwyższenie maksymalnej wy-
sokości grzywny z 5 tys. zł do 30 
tys. zł w przypadku wykroczeń 
drogowych; 

• Podwyższenie maksymalnej wy-
sokości grzywny do 3,5 tys. zł w 
postępowaniu mandatowym; 

• Podwyższenie mandatu karne-
go do 5 tys. zł za przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości jazdy 
o ponad 30 km/h, natomiast w 
przypadku recydywy wysokość 
mandatu będzie wynosiła od 3 
tys. zł do 5 tys. zł; 

• Wpływy z grzywien będą 
przekazywane do Krajowego 
Funduszu Drogowego. 

Ponadto planowane 
są podwyższenia kar  
w przypadku: 
• prowadzenia pojazdu mecha-

nicznego w stanie nietrzeźwo-
ści; 

• przestępstw drogowych popeł-
nionych w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środka odu-
rzającego; 

• przestępstw drogowych popeł-
nionych w stanie nietrzeźwości 
po raz kolejny. 

Ustawodawcy chcieliby 
także następujących 
zmian w systemie 
punktów karnych: 
• za naruszenie przepisów ruchu 

drogowego kierowca będzie 
mógł dostać nawet 15 punktów 
karnych (obecnie maksymalna 

liczba punktów za niektóre wy-
kroczenia to 10); 

• zniesienie szkoleń, po odbyciu 
których liczba punktów otrzy-
manych przez kierowcę ulegała 
zmniejszeniu; 

• uzależnienie wysokości składki 
OC od liczby punktów karnych. 
Udostępnienie podmiotom 
ubezpieczeniowym danych z 
CEPiK i dostosowanie stawek 
ubezpieczeń komunikacyjnych 
do historii wykroczeń kierowcy 
oraz otrzymanych przez niego 
punktów karnych; 

• punkty byłyby kasowane dopie-
ro po upływie 2 lat. 

Konfiskata 
samochodu – czasowe 
niedopuszczenie 
pojazdu do ruchu 
Wprowadzono czasowe niedo-
puszczenie do ruchu pojazdu 
(na okres  3 miesięcy), jeśli kie-
rowała nim osoba nieposiadają-
ca wymaganego uprawnienia. 
Wprowadzenie kary pieniężnej 
w wysokości 10 tys. zł. 

Renta dla najbliższych 
ofiary wypadku 
drogowego 
Zaproponowano obowiązek wy-
płaty renty przez sprawcę prze-
stępstwa umyślnego ze skutkiem 
śmiertelnym oraz możliwość orze-
czenia renty bezpośrednio w po-
stępowaniu karnym. Renty dla 
rodzin ofiar byłyby przyznawane 
w procesie karnym automatycz-
nie, bez konieczności wniosku 
pokrzywdzonych czy prokuratora. 

natemat.pl.





Logorytmika
Dla dzieci Naszych Pracowników:
Zajęcia prowadzone przez certyfikowanego
logopedę i pedagoga Panią Magdę Mrowczyk.
Zapisy na zajęcia: 0467 788 667

Rodzinna wycieczka
do Plopsland
Szczegóły oraz zapisy na naszym fb oraz
pod numerem telefonu: 0484 682 510 

Strefa Dobrego Czasu
Sensoplastyka® i Smyko-Multisensoryka® - zajęcia już od 18m życia
Plac zabaw różnych - zajęcia ogólnorozwojowe, Akademia Dzikich Dzieci,
Sensoryczne urodziny
Cool’ turalne dzieciaki – wycieczki do miejsc przyjaznych dzieciom,
Dobre Przedszkole – grupy zabawowo rozwojowe 

Zapraszamy na Drzwi Otwarte w Strefie Dobrego Czasu 
18 września, godzina 11 00 – 16 00, Rue Georges Simpson 34, 1083 Ganshoren
Szczegóły oraz zapisy na naszym fb oraz pod numerem telefonu: 0483 207 253

Back to school - MaxiClean is cool

 www.facebook.com/MaxiClean.be

www.facebook.com/MaxiClean.be

Skontaktuj się z nami już dziś i dołącz
do zadowolonych Kobiet,
które wybrały MaxiClean.
Bruksela: 0485 031 370

Antwerpia: 0492 840 633

Leuven: 0484 460 815

Waregem: 0491 569 544

Sprawdź, dlaczego warto pracować
w MaxiClean. 

Nie masz
własnych godzin?
W MaxiClean to nie problem!

Chcesz zmienić biuro?
Z MaxiClean to bardzo proste!

Pracuj
tak jak

lubisz
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Planszowy generał  #5 
W latach trzydziestych ubiegłego wieku dostrzeżono, jak wielką rolę w działaniach 
wojennych odgrywa lotnictwo i skupiono się na zwiększeniu przewagi nad wrogiem 
poprzez bombardowania celów strategicznych – niszczeniu np. fabryk uzbrojenia lub 
infrastruktury odpowiedzialnej za zaopatrzenie. 

W związku z tym opracowano pla-
ny ciężkiego bombowca dalekiego 
zasięgu. Mowa oczywiście o B-17, 
który nazwano również „latającą 
fortecą” ze względu na uzbrojenie 
i odporność na uszkodzenia. 

Dzisiaj zajmiemy się grą, która 
pozwala nam poczuć klimat na-
lotów bombowych i dreszczyk do-
wodzenia eskadrą samolotów. Do 
naszych decyzji będzie należało 
też: jak uzbroić maszyny, czy przy-
dzielić eskortę, które cele znisz-
czyć itd. Gra B-17 Flying Fortress 
Leader wydawnictwa DVG różni 
się od innych „lotni-
czych” produkcji z 
serii Leader, chociaż 
można znaleźć sporo 
podobieństw (żetony 
z uzbrojeniem, karty 
celów). 

Mamy tu możliwość 
rozegrania pełnej 
kampanii, pojedyn-
czej misji lub mini-
-gry. Skupię się na 

kampanii, co powinno barwniej 
pokazać uroki B-17 FFL. 

W trakcie przygotowywania 
kampanii należy zdecydować, 
czy będziemy korzystać z zasad 
opcjonalnych, które to pozwalają 
na zwiększenie realizmu (misje 
zwiadowcze, pogoda), lub też na 
zwiększenie poziomu trudności. 
Trzeba też wybrać samą kampa-
nię do rozegrania. Różnią się one 
okresem historycznym, dostęp-
nością samolotów i technologii, 
rodzajem uzbrojenia i wreszcie 
długością rozgrywania. 

Na karcie kampanii znajdziemy 
wszystkie te informacje, jak rów-
nież: które talie celów i zdarzeń 
będą używane, ile wynosi pula 
specjalnych punktów potrzebnych 
na zakup maszyn, werbowanie do-
wódców itp. 

Misja zaczyna się od odprawy, 
gdzie pozyskujemy samoloty i 
dowódców, wybieramy cele na da-
ny tydzień, następnie uzbrajamy 
bombowce zgodnie z ich ładow-
nością i zasięgiem, musimy też 
wyznaczyć najdogodniejszą trasę 

nad cel, pamiętając o sprawdzeniu 
sił Luftwaffe i artylerii przeciwlot-
niczej wroga. 

W trakcie lotu nad cel różne rze-
czy mogą nas spotkać. Do okre-
ślenia tego służą karty wydarzeń. 
Niektóre nam pomogą, inne są 
neutralne, a cała reszta nieźle nam 
namiesza. 

Podczas mojej pierwszej misji, 
kiedy to miałem zbombardować 
lotnisko w Antwerpii, wylosowa-
łem kartę z informacją, iż dowód-
ca eskadry myśliwców, eskortują-
cych mnie z Anglii nad Belgię, ma 
uszkodzone radio i musi wrócić 
na macierzyste lotnisko, zosta-
wiając mnie bez ochrony przed 
Szwabami. 

Kiedy to już uporamy się z psują-
cymi się radiostacjami czy inny-
mi cukiereczkami, powinniśmy 
znaleźć się nad wybranym przez 
nas celem, który będzie osłania-
ny przez FlaK-88 czyli działa prze-
ciwlotnicze. Następnie zwalniamy 
ładunek bomb na cel i obserwuje-
my efekt ataku tj.: za każdy żeton 
bomb rzucamy kością dziesięcio-
ścienną i po uwzględnieniu mody-
fikatorów porównujemy wynik z 
liczbą na żetonie. – W ten sposób 
otrzymujemy wynik naszego bom-
bardowania. 

Za całkowicie zniszczony cel otrzy-
mamy punkty doświadczenia, a 
w razie częściowego uszkodzenia 
najczęściej jest konieczne drugie 
podejście, chyba że wywołany 
przez nas pożar dopełni dzieła 
zniszczenia. karta kampanii
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Dobra, przyjmijmy, że cel jest za-
łatwiony, trzeba jeszcze wrócić do 
Anglii. Ponownie ciągniemy kartę 
wydarzeń, rozpatrujemy i wprowa-
dzamy efekt do gry. Kiedy poko-
namy drogę do bazy, czeka nas 
jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, a 
mianowicie: trzeba podliczyć strą-
cone samoloty, przyznać punkty 
doświadczenia, awansować pilo-
tów i sprawdzić, jak Trzecia Rzesza 

radzi sobie z tym całym 
bajzlem, który narobili-
śmy na kontynencie. – 
Z grubsza tak wygląda 
rozgrywka. 

Kilka zdań podsumo-
wania. Gra ma dosyć 
wysoki próg wejścia 
– sprawia to spora ob-
jętościowo instrukcja 
i liczba informacji nie-
zbędna do rozpoczęcia 
gry. Ale sądzę, że przy 

trzeciej/czwartej misji zdecydo-
wanie mniej będziemy zaglądać 
do zasad. Jednak to właśnie te 
zasady tworzą z tej gry niezwykle 
realistyczny symulator lotniczych 
sił zbrojnych. Na szczęście dostęp-
na jest broszurka z przykładowym 
przebiegiem misji. Sama instruk-
cja napisana jest jasno i zrozumia-
le. 

Po opanowaniu podstaw możemy 
się szarpnąć na zasady opcjonalne 
dodające realizmu i zapewniające 
spore urozmaicenie. B-17 FFL jest 
produkcją niezwykle regrywalną. 
Widać, że autor się nielicho naro-
bił, abyśmy nie cisnęli gry w kąt 
po kilku kampaniach. I kończąc 
– ta gra to kawał świetnej roboty, 
fani gier wojennych solo na pewno 
ją docenią. 

Konrad Gołębiewski

Opcje stałego kontraktu

okresie wprowadzającym
Wysokie wynagrodzenie
(€14.75/h - €18.38/h)
Dodatkowe świadczenia
branży budowlanej.
Docenienie Twoich
umiejętności.

w belgijskiej firmie po

Skontaktuj się ze mną:
patrycja.pompala@go4jobs.be
09 395 10 90

Poszukuję dekarzy, stolarzy, cieśli,
pracowników budowlanych z prawem jazdy

kat. C. Oferuję:
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Siła przytulania 
Pandemia uświadomiła mi, jak wielką moc ma dotyk. Z dnia na dzień straciliśmy 
bliski kontakt z drugim człowiekiem. Zalecany był dystans, brak uścisku dłoni oraz 
innej bezpośredniej formy przywitania. A przecież człowiek jest istotą stadną, przy-
stosowaną i przyzwyczajoną do życia w społeczeństwie, dlatego izolacja nie 
wpłynęła pozytywnie ani na psychikę, ani na ogólny stan zdrowia. 

Przytulanie: 
• uwalnia oksytocynę 
• uwalnia dopaminę 
• ułatwia bycie cierpliwym 
• łagodzi skutki stresu 
• zmniejsza lęk 
• wzmacnia poczucie wartości 
• pomaga przetrwać trudne chwi-

le 
• wzmacnia układ immunolo-

giczny 
• uspokaja układ nerwowy 
• daje dowód miłości i zaufania 

XXI wiek, świat gna do przodu, a 
my w jednym momencie zostali-
śmy ograniczeni do ścian naszego 
mieszkania czy domu. Sytuacja 
stawała się coraz bardziej nerwo-
wa, gdy liczba zachorowań i zgo-
nów bardzo szybko wzrastała. 
Każdy z nas musiał na nowo zor-
ganizować swój świat, „ogarnąć” 
home office, zdalne nauczanie 
dzieci, zakupy online. Miałam 
wrażenie, że nasze życie toczyło 
się w sieci, było bardziej wirtual-
ne niż realne. 

Pojawiło się pojęcie kwarantanny 
narodowej, zamknięto szkoły, skle-
py, kina, muzea, a nawet granice 
państw. Sytuacja ta doprowadziła 
do złego samopoczucia większo-
ści, gdyż przyszłość stawała się 
coraz bardziej niepewna. 

Lęk przed dotykiem stał się 
czymś normalnym, choć 
nadal czujemy, że nam go 
brakuje. Jedne z ostatnich 
amerykańskich badań wykazały, 
że 60 proc. respondentów tęskni 
za dotykiem, ale tylko 21 proc. z 
nich to osoby samotne. Pozostali 
mieszkali z bliskimi, ale mimo 
tego odczuwali brak fi zycznej bli-
skości. 

Wniosek jest taki, że dotykamy 
się coraz rzadziej. Obserwując 
ludzi na lotniskach czy dwor-
cach zauważyłam, że tylko nie-
wielka część wchodzi z osobą 
towarzyszącą w jakąś interakcję. 
Zdecydowana większość dotyka 
swoich telefonów czy laptopów. 
Słownik języka polskiego defi-
niuje dotyk jako zdolność odczu-
wania ucisków wywieranych na 
powierzchnię ciała. Jego właści-
wości są nieocenione, zwiększa 
się produkcja serotoniny, oksyto-
cyny i dopaminy, a one są odpo-
wiedzialne za poczucie szczęścia, 

bezpieczeństwa i spełnienia. Na 
etapie dorastania dotyk ma 
ogromne znaczenie, nie tylko 
dla samopoczucia, ale i prawi-

dłowego rozwoju. 

Głaskane, tulone i całowane 
dzieci rzadziej chorują, szyb-

ciej rosną, są weselsze, 
mniej agresywne, lepiej 
się uczą, w dorosłym 
życiu rzadziej spoty-
kają je przykre histo-
rie. 

Przystosowanie do 
określonego środowiska też od-
bywa się przez dotyk.
Kiedy rodzice karmią dziecko, 
uspokajają je lub pocieszają, za-
wsze je tulą. Dzieci wtedy widzą 
ich twarze, czują zapach. I właśnie 
te odczucia z ciała są połączone z 
tym, że uczymy się rozpoznawać, 
kim są osoby w naszym otoczeniu 
i jakie mają funkcje. Wtedy pozna-
jemy, co znaczy być bezpiecznym 
czy najedzonym – jest to bardzo 
cielesne doświadczenie. 

Nauka wyróżnia dotyk neutralny, 
który pozwala nam rozróżnić, ja-
kiego materiału dotykamy, czyli 
służy nam do orientacji w świecie. 
Dotyk afektywny z kolei daje nam 
informację o nas samych, co jest 
dla nas przyjemne, a co nie, dobre 
czy złe. 

Powoli zauważam, jak część lu-
dzi powoli wraca do kontaktu z 
innymi. Niektórzy wciąż stukają 
się łokciami lub knykciami. Inni 
zaczynają się przytulać, chociaż 
tylko z bliskimi, a jeszcze inni w 
dalszym ciągu noszą maseczki i 
trzymają się w bezpiecznej odle-
głości. 

stosowaną i przyzwyczajoną do życia w społeczeństwie, dlatego izolacja nie 
wpłynęła pozytywnie ani na psychikę, ani na ogólny stan zdrowia. 
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wania ucisków wywieranych na 
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wości są nieocenione, zwiększa 
się produkcja serotoniny, oksyto-
cyny i dopaminy, a one są odpo-
wiedzialne za poczucie szczęścia, 
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etapie dorastania dotyk ma 
ogromne znaczenie, nie tylko 
dla samopoczucia, ale i prawi-
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dzieci rzadziej chorują, szyb-
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Co zrobić, by zaspokoić 
potrzebę dotyku? 
Specjaliści proponują ćwiczenia 
fi zyczne lub sztukę automasażu, 
czyli uczą jak możemy się obejmo-
wać, głaskać lub masować różne 
części ciała. 

Osobiście polecam jogę, basen 
lub długie spacery. Warto też po-
myśleć o profesjonalnym masażu. 
Działa rozluźniająco i doskonale 
wpływa na nasze samopoczucie. 

Mam nadzieję, że z całego tego 
pandemicznego chaosu wycią-
gniemy wnioski, jak ważny jest 
dotyk – najbardziej pierwotny z 
naszych zmysłów. 

Barbara Giza-Parcz 

 

U nas pracujesz z uśmiechem! 
 

Lubisz wykonywać prace domowe?   
Cechuje Cię sumienność i staranność? 
 

Dołącz do nas!  
 

Pracuj w zaufanej  i stabilnej firmie.  
 

Już od 11 lat oferujemy:   
✓ Korzystne warunki pracy 
✓ Grafik według Twoich potrzeb 
✓ Wzajemny szacunek i zaufanie 
✓ Dobre samopoczucie 
✓ Pomoc i domową atmosferę 
✓ Dbałość o to co ważne 
✓ Pogawędkę przy kawie i uśmiech  

  

CZY WIESZ ŻE: 
• Czeki elektroniczne rejestrujemy za Ciebie.  

Zrelaksuj się po pracy. 
• Czeki papierowe oddajesz wtedy, kiedy Tobie najlepiej pasuje. 
• Twój grafik jest zawsze dostępny przez aplikację. 
• Każdemu dajemy szansę.  

Przyjmujemy również osoby bez własnych klientów. 
PONADTO ZAPEWNIAMY:   
• Kompetentną i uśmiechniętą obsługę w języku polskim.  
• Drobne tłumaczenia (przysięgłe) za darmo.   
• Poprawne i wierzytelne informacje.   
• Pomoc administracyjną. 

 

Mieszkasz w regionie Gent – Wetteren – Merelbeke - De Pinte - Deinze  - Nazareth - Gavere - Waregem…. 

 
 

Zadzwoń, przekonaj się  
i pracuj od jutra z uśmiechem! 

Dowiedz się szczegółów 

0465 08 86 07 
www.polishathome.be   

Biuro:  
Sint-Denijslaan 3 bus 202, 9000 Gent 

0478 78 77 77 • 09 292 75 21    
info@polishathome.be 

 

 

 

 

Miło będzie Ciebie poznać !  
Jolanta, Katelijn, Sylwia i Manuela 
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Wolni i (nie)szczęśliwi 
„Kiedyś życie było znacznie prostsze” – takie oto wypowiedzi słyszę w gabinecie. Je-
den zakład pracy przez całe życie, jeden mąż czy żona, co roku wakacje nad morzem. 
A teraz? A teraz jest inaczej. Dla jednych łatwiej, dla innych trudniej, ponieważ co 
rusz trzeba podejmować jakąś decyzję, a nie wszyscy w ich podejmowaniu (i braniu 
potem za nie odpowiedzialności) jesteśmy dobrzy. 

Kiedyś ludzie mieli w życiu cele, 
plany, marzenia, dziś coraz bar-
dziej widoczna jest w społeczeń-
stwie pustka emocjonalna i zapeł-
nianie czasu używkami. I bardzo 
przykre jest to, że po wszelkiej ma-
ści substancje odurzające sięgają 
ludzie coraz młodsi, przed którymi 
całe jeszcze piękne życie. Piękne, 
a już często zniszczone wszelkiej 
maści chemikaliami. 

Charakterystyczne dla naszych 
czasów jest też słabsze zakorze-
nienie: rodzinne, społeczne czy 
kulturowe. Nie ma jednego wzor-
ca, którym mógłby podążać młody 
człowiek mając jednocześnie pew-
ność, że jego życie będzie szczęśli-
we i spełnione. W złożonym i wy-
magającym dziś świecie o wiele 
bowiem łatwiej jest być nieszczę-
śliwym i zagubionym. Mało kto 
ma w sobie zgodę na niepewność. 

Kształtowanie swojego losu jest 
dziś znacznie trudniejsze niż za 
czasów choćby naszych rodziców, 
ponieważ wiąże się z ponoszeniem 
konsekwencji wynikających z do-
konanych przez nas wyborów, 
a także z odpowiedzialnością. 
Wolność bowiem to odpowiedzial-
ność. Za to co zrobimy, ale też i za 
to, czego nie zrobimy. 

Podróżujemy, wielokrotnie zmie-
niamy miejsca zamieszkania, 
miejsce i charakter pracy, coraz 
rzadziej mamy jednych i tych sa-
mych przyjaciół przez całe życie. 
Cóż, przeszliśmy długą drogę od 
stylu życia w miarę przewidywal-
nego, w jednym miejscu, z jasno 
określonymi zasadami, do życia 
szybkiego, mobilnego i nieustan-
nie się zmieniającego. 

Jest w tym wszystkim dużo nie-
pewności i poczucia zagubienia. 
Powiem więcej, do obecnego tem-
pa zmian nie zdążył się nam ewo-

lucyjnie dopasować mózg. Już mó-
wimy głośno o przebodźcowaniu 
naszego umysłu, o szumie infor-
macyjnym, który nieustająco nam 
towarzyszy i męczy naszą głowę. 
Dlatego ludzie mają teraz proble-
my, które wcześniej nie istniały 
albo występowały bardzo rzad-
ko. Jeśli dodamy do tego procesy 
przemian, zachodzące w zmie-
niających się rolach mężczyzny i 
kobiety, to można pokusić się o 
stwierdzenie, iż jesteśmy wszyscy 
współtwórcami ogromnego ekspe-
rymentu społecznego. 

Żyjemy coraz bardziej oddaleni 
od swoich korzeni, coraz częściej 
musimy polegać na samych sobie 
i stąd, mam wrażenie, czujemy 
się samotni chyba częściej niż 
nasi rodzice. Możemy swoje życie 
wymyślić i wykreować na tysiąc 
różnych sposobów, tylko rzecz w 
tym, że nie wszyscy mamy na nie 
pomysł. I w tym właśnie sensie 
jesteśmy samotni. Bo nikt nam 
za nas naszego życia nie wymyśli. 

Jeśli odsuwamy się od naszego 
klanu rodzinnego (albo go nie 
mamy lub z jakichś powodów zo-
staliśmy od niego odsunięci) czy 
od grupy społecznej i działamy we-
dług własnych reguł, to musimy 
zdawać sobie sprawę, że w trudnej 
sytuacji będziemy zdani sami na 
siebie. I jeśli nawet realnie nie 
doświadczamy samotności, to ona 
się gdzieś czai jako skutek naszej 
autonomii i naszych wyborów. 

I tak z jednej strony mamy wielką 
światową globalizację, a z drugiej 
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globalną indywidualizację, bo żyje-
my coraz bardziej indywidualnie, 
jako zupełnie niezależne jednostki 
wobec świata. Z ostatnio przepro-
wadzonych badań wynika, że po-
ziom zaufania społecznego jest w 
Polsce (w polskim społeczeństwie) 
zatrważająco niski. Oznacza to, że 
nie możemy się do nikogo zwró-
cić z prośbą o pomoc czy radę, 
bo po prostu nikomu nie ufamy 
i nie oczekujemy też, że ktoś nam 
szczerze pomoże. Jest to ogromnie 
przykre zjawisko i jako psycholog 
także je zauważam. 

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda 
na przykład w krajach skandynaw-
skich, gdzie ludzie mają do siebie 
o wiele więcej zaufania, życzliwo-
ści i szacunku. I może owo zaufa-
nie społeczne przyczynia się do te-
go, że kraje skandynawskie od lat 
królują na czele listy jeśli chodzi o 
poziom zadowolenia z życia i po-
czucie szczęścia ich mieszkańców. 

Polskie społeczeństwo zaś generu-
je poczucie, że jest się samotnym, 
bo świat dookoła jest zły i wrogi. 
Pojawia się też nastawienie na kla-
nowość, wyodrębnienie na „tych 
lepszych nas” i „tych gorszych in-
nych”, dzisiaj coraz mocniejsze i 
groźniejsze. O dialogu i wymianie 
myśli przy takich postawach nie 
ma mowy. 

W naszych związkach miłosnych 
sytuacja także nie przedstawia się 
różowo, ponieważ są one dzisiaj 
tak bardzo obciążone oczekiwania-
mi i wymaganiami, że mało która 
relacja jest w stanie to wytrzymać. 

Bo dziś związek ma nam dać i za-
pewnić absolutnie wszystko: mi-
łość, seks, bliskość, ekscytację, 
wierność, romantyzm, intymność, 
bezpieczeństwo, przyjaźń, zaanga-
żowanie, opiekę, rozrywkę, opar-
cie, bezpieczeństwo finansowe… i 
długo by tak wymieniać. 

Tylko jaki związek wytrzyma cię-
żar tych wszystkich wymagań, 
wzajemnych pretensji i roszczeń? 
Dlatego też i w związkach coraz 
częściej doświadczamy samotno-
ści. Decyzja o wejściu w długo-
trwałą relację ze wszystkimi jej 
konsekwencjami jest dzisiaj bar-
dzo trudna. 

A zważywszy na to, iż żyjemy coraz 
dłużej, ludzie w ogóle zaczynają za-
dawać sobie pytania w stylu: czy ja 
w ogóle chcę stałego związku i czy 
jestem w stanie świadomie podjąć 
decyzję na kolejnych pięćdziesiąt, 
sześćdziesiąt czy siedemdziesiąt 
lat wspólnego życia? 

Jako ludzie mamy w sobie jed-
nocześnie dwie przeciwstawne 
potrzeby: potrzebę więzi i potrze-
bę odrębności. Większość z nas 
potrzebuje bliskości, ale jedno-
cześnie ważne jest, by móc być 
oddzielnie. Związek bowiem powi-
nien opierać się na dojrzałej wza-
jemności, w której na pewno nie 
chodzi o to, że ludzie bez siebie nie 
mogą żyć (co się może zdarzyć w 
początkowym etapie zakochania), 
tylko że wybierają wspólne życie. 
Obie zatem osoby funkcjonują 
jako oddzielne podmioty, pełne i 
skończone jednostki. 

Oczywiste jest przy tym, że jak się 
jest oddzielnie, można doświad-
czyć czy też doświadczać samot-
ności, ale jak 
jest się z kimś 
„sklejonym” to 
tworzymy bar-
dzo niedobrą i 
niezdrową ilu-
zję, że nie jeste-
śmy samotni. 

Rozwianie tej 
iluzji bywa 
czasem bar-
dzo bolesne, 
jest jednak nie-

zbędnym elementem do dalszego 
rozwoju zarówno siebie jako czło-
wieka (już nie do kogoś „przyklejo-
nego”), a także związku jako pary, 
która nie że się kocha bo się po-
trzebuje, ale siebie potrzebuje bo 
się kocha. A to zasadnicza różnica. 

Jeśli się zatem tak głębiej przyjrzeć, 
to całe nasze życie jest nieustan-
nym konfliktem między bliskością 
i zależnością, a samodzielnością i 
wolnością. Najważniejsze jednak 
jest to, aby gdzieś pomiędzy tymi 
dwiema skrajnościami znaleźć 
swoje miejsce oraz zdrowe poczu-
cie bezpieczeństwa, które da nam 
możliwość zachowania naszej filo-
zofii życia w nieustannie zmienia-
jących się okolicznościach. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog
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(Nie) płacz kochanie 
Każdy rodzic jest zaprogramowany tak, aby za wszelką cenę chronić swoje dzieci. 
Gdy ja słyszę płacz swojej małej córeczki, cały mój organizm automatycznie mobili-
zuje się, aby przerwać jej ból, smutek czy frustrację. Przypuszczam, że to zupełnie 
naturalna reakcja dla każdego rodzica. 

Nic więc dziwnego, że najczęściej 
wypowiadane słowa, które słyszę, 
widząc płaczące dziecko i towarzy-
szącą mu mamę, tatę, babcię lub 
dziadka to… „Nie płacz”. 

Taka reakcja na płacz to nawyk 
tak silnie zakorzeniony w naszej 
kulturze, że mając pełną świado-
mość tego, jak szkodliwe są te sło-
wa, sam łapię się na tym, że cisną 
mi się na  usta, gdy  Aurelia do-
świadcza trudnych chwil. 

Tymczasem, w odpowiedzi na ko-
munikat „Nie płacz”, nasze dzieci 
uczą się negowania, wypierania 
i blokowania swoich naturalnie 
pojawiających się emocji. 

To schemat bardzo niekorzystny 
dla tych małych organizmów, po-
nieważ płacz jest jednym z nieod-
łącznych sposobów na regulację 
naszego układu nerwowego. 

Powody dla 
których słowa „Nie 
płacz” są szkodliwe dla 
świata wewnętrznego 
małych dzieci. 

1Dla dziecka zaprzesta-
nie płakania na  ko-

mendę rodzica nie  jest 
wcale takie łatwe. Jeśli 
jednak uda mu się to zro-
bić, wcale nie oznacza to, 
że  ładunek emocjonalny 
(dla którego  płacz jest 
mechanizmem regulacji) 
magicznie zniknie. 

Ten ładunek nadal 
tam jest, zostaje on 

po  prostu zamknięty w  skrzyni 
z napisem „złe rzeczy, nie otwie-
rać!”. Im mniejsze dziecko, tym ta 
skrzynia jest mniejsza – dlatego 
im więcej „negatywnych” emocji 
dziecko tam będzie chciało wci-
snąć, tym większe ryzyko spowo-
dowanych tym niewyrażonym na-
pięciem emocjonalnym zaburzeń 
psychologicznych. 

2Powody, dla których  płacze 
dziecko mogą wydawać Ci się 

trywialne i z Twojej perspektywy 
płacz w danej sytuacji może być 
zupełnie nieadekwatny. Jednak 
nie zapominajmy o tym, że z per-
spektywy dziecka płacz w danej 
sytuacji jest perfekcyjnie sensow-
ną reakcją. 

Pomyśl sobie o  czymś, co mu-
siałoby się stać, abyś się teraz 
rozpłakała lub rozpłakał. Jestem 
przekonany, że  to,  o  czym my-
ślisz, postrzegasz jako poważną, 
trudną sytuację, dla której płacz 
jest w pełni adekwatną reakcją. 
Dokładnie w ten sam sposób wi-
dzą swoje trudności i wyzwania 
dzieci. 

Wyobraź sobie teraz, ja-
kie to musi być uczucie, 
gdy  ktoś neguje ade-
kwatność Twojego pła-
czu, mówiąc Ci – nic się 

nie  stało, przestań pła-
kać, przecież to nic takie-

go. Pobądź sobie chwilę 
z tym uczuciem, a zro-
zumiesz, jak może 
czuć się małe dziecko 
słyszące żądanie „Nie 
płacz”. 

3Umniejszanie wagi tych wy-
darzeń nie pomaga dziecku. 

Wręcz przeciwnie. Dziecko, które 
słyszy, że reakcja jego ciała jest 
nie  na  miejscu, zaczyna wątpić 
w swoje naturalne instynkty. 

Zaczyna podważać adekwatność 
reakcji swojego organizmu, po-
wołując do służby tę część osobo-
wości, która w przyszłości będzie 
kontrolować trudne emocje, auto-
matycznie wkładając je do wspo-
mnianego wcześniej pudełka 
w piwnicy podświadomości. 

4Gdy  płaczemy z  powodu na-
pięcia emocjonalnego, nasze 

łzy wydzielają szereg toksyn i hor-
monów stresu, oczyszczając nasze 
ciało z nagromadzonych podczas 
stresującej sytuacji związków che-
micznych. 

5„Nie płacz” to narzędzie służące 
nie dziecku, ale rodzicowi, dla 

którego ten płacz jest trudny i nie-
komfortowy. Odpowiedzialność 
za ten stan ponosi rodzic i to on 
potrzebuje pracy wewnętrznej, 
aby sobie ze  swoimi reakcjami 
poradzić. 

Regulowanie swoich emocji po-
przez sterowanie zachowaniem 
dziecka jest nieetyczne i krzyw-
dzące dla tego małego człowieka. 

6Małe dzieci płaczą nie  tyl-
ko w odpowiedzi na smutek, 

ale reagują tak również na inne 
emocje – frustrację, strach, szok 
czy złość. 
Słysząc „Nie płacz” czują się nie-
zrozumiane i nieusłyszane. 

świata wewnętrznego 
małych dzieci. 

Dla dziecka zaprzesta-
nie płakania na  ko-

mendę rodzica nie  jest 
wcale takie łatwe. Jeśli 
jednak uda mu się to zro-
bić, wcale nie oznacza to, 
że  ładunek emocjonalny 
(dla którego  płacz jest 
mechanizmem regulacji) 
magicznie zniknie. 

Ten ładunek nadal 
tam jest, zostaje on 

dzieci. 

Wyobraź sobie teraz, ja-
kie to musi być uczucie, 
gdy  ktoś neguje ade-
kwatność Twojego pła-
czu, mówiąc Ci – nic się 

nie  stało, przestań pła-
kać, przecież to nic takie-

go. Pobądź sobie chwilę 
z tym uczuciem, a zro-
zumiesz, jak może 
czuć się małe dziecko 
słyszące żądanie „Nie 
płacz”. 
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Jeśli to uczucie będzie pojawiać się 
u niego regularnie, bez wątpienia 
wpłynie na jakość Waszej relacji. 
Bliska osoba, która nie wsłuchuje 
się w stany wewnętrzne dziecka 
i nie rozumie ich, powoli staje się 
coraz mniej bliska. 

Odwracanie uwagi 
Jest jeszcze jedna strategia, któ-
rą stosują rodzice, aby poprawić 
humor swoim dzieciom. Jest nią 
rozpraszanie, odwracanie uwagi. 
Sam to robiłem, dopóki nie dowie-
działem się, że to nienajlepszy po-
mysł. Gdy Aurelia płakała, macha-
łem jej przed oczami szeleszczącą 
zabawką w nadziei, że zapomni 
o tym, że chciała płakać. 

Takie odwracanie uwagi to  tyl-
ko inny sposób na zakomunikowa-
nie dziecku, że jego emocje nie są 
mile widziane. 

To  również utracona szansa 
na nawiązanie ważnego kontaktu 
z dzieckiem w trudnej dla niego 
chwili i na pokazanie mu, jak war-
to odnosić się do swoich emocji. 

Jednak nigdy nie jest za późno, aby 
to naprawić. Ludzki organizm jest 
niezwykły i to głęboko ukryte pu-
dełko z trudnymi emocjami moż-
na odnaleźć, i powolutku, jedna 
po drugiej, pozwolić tym emocjom 
wydostać się na powierzchnię. 

Jeśli zmienisz swoje podejście 
do płakania i trudnych emocji, już 
samo to na wiele sposobów zacznie 
wpływać na to, jak Twoje dziecko 
odnosi się do swoich stanów we-
wnętrznych. Pamiętaj, że  dzieci 
najbardziej uczą się obserwując 
swoich rodziców i dotyczy to rów-
nież relacji z samym sobą i swoimi 
emocjami. 

„Nie płacz” to tylko jeden z wie-
lu komunikatów, który  używa-
ny regularnie może sprawić, 
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że  Twoje  dziecko 
nie  będzie sobie ra-
dziło ze swoimi emo-
cjami. Wielu rodziców 
w swojej bezradności 
sięga po jeszcze więk-
szy kaliber, używając 
komunikatów, które 
wywołują u  dziec-
ka uczucie wstydu 
(np.  „Nie zachowuj 
się jak małe dziecko”, 
„Nic z Ciebie nie bę-
dzie”, itp.). 

Skoro nie „Nie płacz”, 
to co? 
Co mówić (lub robić) zamiast mó-
wienia „Nie płacz”? Oto zaledwie 
kilka propozycji: 
• Widzę, że jest to dla Ciebie trud-

ne. 
• To w porządku być smutnym. 
• Jestem przy Tobie. 
• Opowiedz mi o tym, jestem tutaj 

i słucham. 
• To musiało być dla Ciebie bar-

dzo rozczarowujące / zasmuca-
jące / denerwujące / itp. 

• Widzę, że  jesteś przytłoczona 
i to jest w pełni OK. 

• Kocham Cię, jesteś tu bezpiecz-
ny. 

To są słowa, które uprawomocnia-
ją stany wewnętrzne, których do-
świadcza dziecko. Taki komunikat 
pozwala mu na swobodny prze-
pływ tych emocji bez  wysiłków 
do  świadomego kontrolowania, 
negowania i blokowania ich. 

Czasami słowa nie są potrzebne 
– wystarczy, że przytulisz swoje 

dziecko i  pozwo-
lisz mu na  płacz 
tak  długo, jak tego 
potrzebuje. To, cze-
go Twoje  dziecko 
najbardziej wtedy 
potrzebuje, to Twoja 
empatyczna i pełna 
współczucia obec-
ność i uważność. 

Napady złości 
Sprawa jest nie-

co bardziej skomplikowana, 
gdy  Twoje  dziecko ma napady 
złości. Efektem takich napadów 
są często zachowania, które mo-
gą być nie tylko niekomfortowe, 
ale czasami nawet groźne dla sa-
mego dziecka czy jego rodziców. 

Po  pierwsze, warto pamiętać 
o  tym, że  napady złości są naj-
częściej efektem „przepełnionej 
skrzynki” z trudnymi emocjami. 
Najlepszym sposobem na  ra-
dzenie sobie z  nimi jest niedo-
puszczanie do wybuchu poprzez 
przyzwalanie na  trudne emocje 
(i tworzenie dla dziecka przestrze-
ni, w której może ono bezpiecznie 
ich doświadczać i je przetwarzać). 

Po drugie, gdy napad złości ma 
miejsce, jest ważne, aby zakomu-
nikować dziecku, że jego emocje 
są jak najbardziej mile widziane, 
ale  niektóre zachowania nie  są 
w porządku (np. uderzanie rodzi-
ca pięściami). 

Regularne napady złości mogą 
świadczyć o głębszym i bardziej 
skomplikowanym problemie i naj-

lepszą drogą do poradzenia sobie 
z nimi może być wizyta u psycho-
terapeuty, który ma doświadczenie 
w pracy z dziećmi. 

Wszystkie łzy są 
mile widziane 
Jako efekt uboczny nowego spoj-
rzenia na płacz możesz wkrótce 
zauważyć, że  będziesz się czuć 
bardziej komfortowo nie  tyl-
ko ze łzami swoich dzieci, ale rów-
nież… ze swoimi. Gdy to się stanie 
i gdy przyjdzie do Ciebie fala smut-
ku, pozwól sobie na pełny, długi 
i oczyszczający płacz. 

Zapewne wiele osób się z  tym 
nie  zgodzi, ale  mam przeświad-
czenie, że głęboki płacz przy takim 
wewnętrznym przyzwoleniu jest 
jedną z najpiękniejszych rzeczy, ja-
kich może doświadczyć człowiek. 
Nie odbieraj tego sobie i nie odbie-
raj tego swoim dzieciom. 

Choć przestawienie się na nowy 
sposób reagowania i komunikacji 
może być dla rodzica dużym wy-
zwaniem, to jednak jest to jeden 
z lepszych prezentów, jaki możesz 
dać swojemu dziecku jako mama 
lub tata (lub babcia, dziadek, cio-
cia czy przyjaciel). 

W  ten sposób przyczyniasz się 
do  tego, że  zamiast gromadzić 
wewnętrzny bagaż, emocjonalny 
ciężar, który trzeba byłoby nosić 
przez resztę życia, 
Twoje dziecko będzie mogło iść 
przez życie z lekkością i zdolno-
ścią do  doświadczania pełnego 
wachlarza emocji. 

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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Czas na wagę złota
Kiedyś chodziło się na dodatkowe zajęcia z muzyki, matematyki czy angielskiego. 
Dzisiaj dzieci uczęszczają na pozalekcyjne zajęcia z robotyki, programowania kom-
puterowego, uczą się japońskiego, gotowania, nurkowania, gry w tenisa, zgłębiają 
tajniki savoir-vivru. Przy okazji dzieciństwo ucieka im przez palce. A chwile z rodzi-
cami są na wagę złota. 

Rodzice z założenia chcą dobrze. 
Chodzi im o wszechstronny roz-
wój dziecka, ułatwienie startu w 
dorosłym życiu, danie kapitału na 
przyszłość. 

Ale często nie biorą pod uwagę 
zdania dziecka. Nie przyjmują 
do wiadomości, że dzieci nie mu-
szą mieć ochoty i motywacji, by 
uczęszczać na zajęcia wybrane 
przez dorosłych. Takie przymu-
szanie może w konsekwencji do-
prowadzić u dziecka do poczucia 
winy, ogromnego stresu i spadku 
poczucia własnej wartości. 

Dzieci, gonione przez rodziców z 
baletu na chiński, z chińskiego 
na zajęcia z gotowania, szycia i 
informatyki, są po prostu zmę-
czone. Jak się to ma do rozwoju 
kreatywności i wszechstronnego 
kształcenia? 

Uczęszczanie na zajęcia, które 
dziecko lubi i które je interesu-
ją, pozwoli na zawarcie nowych 
znajomości, przyjaźni, nauczy 
organizacji i planowania czasu, 
punktualności, odpowiedzialno-
ści i da szanse sprawdzenia się w 
różnych dziedzinach. A spełnianie 
niespełnionych ambicji rodziców 
poprzez dziecko, nie wyjdzie dziec-
ku na dobre. 

Dodatkowe zajęcia 
a czas wolny 
Dziecko powinno mieć możli-
wość wyboru zajęć, na które chce 
uczęszczać. Rodzice nie powinni 
planować mu całego dnia i wy-
chodzić z założenia, że jeżeli bę-

dzie miało wolny czas, to będzie 
to czas stracony. 

Zajęcia dodatkowe są wskazane, 
ale dziecko musi też mieć czas 
dla siebie, czas na nudę. Dziecko 
czasem musi się nudzić: pogapić 
się w sufi t, snuć się z kąta w kąt i 
odpoczywać. 

Rodzice powinni dać dziecku wol-
ny czas i na zabawę, i na wypo-
czynek. Jeśli zabraknie 
mu czasu na odrabia-
nie lekcji i będzie 
coraz bardziej zmę-
czone, dodatkowe 
zajęcia przyniosą 
więcej szkody niż 
pożytku. 

Zaś w dorosłym ży-
ciu zmęczone dziec-
ko stanie się człowie-
kiem, który odpoczywać 
nie potrafi  i nie będzie wiedział, 
co ze sobą zrobić w chwilach wol-
nych od pracy. Nie usiądzie tak 
po prostu w fotelu i nie odda się 
słodkiemu lenistwu. I ucierpi na 
tym cała jego rodzina. 

Czas na wagę złota 
Dorośli nie mają czasu. Zamienili 
go na pracę ponad normę, bo trze-
ba spłacać ratę za dom czy auto. 
Z wielu przyjemności rezygnują, 
bo nie mają czasu. Dla dzieci też 
go nie mają. 

Zawożą pociechy na przeróżne 
dodatkowe zajęcia. Widzą się z 
nimi w biegu, w samochodzie, na 
korytarzu przed zajęciami. Nie 

mają czasu na rozmowę, zainte-
resowanie się dzieckiem i jego 
problemami. 

Nie zdają sobie sprawy z tego, że 
ich własne dzieci w ich własnej 
hierarchii nie plasują się wysoko. 
Wyrzuty sumienia, które się od 
czasu do czasu pojawiają, zagłu-
szane są przez usprawiedliwienia: 
„przecież robię to dla jego dobra”, 

„nic się mu złego nie dzie-
je”, itp. 

Rodzice inwe-
stują w swoje 

dzieci sporo 
pieniędzy. Ale 
pieniądze nie 
zastąpią cza-
su spędzone-

go z dzieckiem, 
bo dla dziecka 

zawsze najważ-
niejsi są rodzice i 

wspólnie spędzony czas. 
A zadaniem dorosłych jest jak 
najczęstsze przebywanie z dziec-
kiem, poznawanie i obdarzanie go 
zaufaniem. 

Tymczasem rodzicom brakuje 
czasu na rozmowy z dzieckiem, 
na wysłuchanie opowieści o jego 
problemach, kłopotach w szkole, 
samotności. Na rodzicielską na-
ukę i zabawę, na rozbudzanie w 
dziecku wiary w siebie. 

Te braki uderzą w młodego czło-
wieka w dorosłym życiu. Będzie 
bardziej podatne na stres i może 
mieć kłopoty z porozumiewaniem 
się i tworzeniem relacji z ludźmi. 

odpoczywać. 

Rodzice powinni dać dziecku wol-
ny czas i na zabawę, i na wypo-
czynek. Jeśli zabraknie 
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więcej szkody niż 
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co ze sobą zrobić w chwilach wol-

czasu do czasu pojawiają, zagłu-
szane są przez usprawiedliwienia: 
„przecież robię to dla jego dobra”, 

„nic się mu złego nie dzie-
je”, itp. 

Rodzice inwe-
stują w swoje 

dzieci sporo 
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zastąpią cza-
su spędzone-
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bo dla dziecka 

zawsze najważ-
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A zadaniem dorosłych jest jak 
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Być może dorośli są szczęśliwi, bo 
uważają, że ich dzieci mają wszyst-
ko. Ale to szczęście ma różne ob-
licza. Z całą pewnością nie pole-
ga ono na zapisywaniu dzieci na 
wszystkie możliwe zajęcia dodat-
kowe i wmawianiu sobie, że to dla 
dobra dziecka. Dodatkowe zajęcia 
nie zrekompensują dzieciom bra-
ku czasu spędzonego z rodzicami. 

Dorośli nie mają czasu na to, że-
by czas marnować. Wydaje im się, 
że troska i opieka nad dzieckiem 
to zapewnienie mu odpowiedniej 
ilości zajęć, podanie posiłku, do-
pilnowanie odrobienia lekcji, umy-
cia zębów. – To jest ważne, ale nie 
najważniejsze. Najważniejszy jest 
czas dla dziecka, którego rodzice 
mu nie dają. 

(Nie)rozsądny wybór 
Czy nasze dziecko rzeczywiście 
potrzebuje dodatkowych zajęć z 
języka portugalskiego, grania na 
harfie, gotowania, stepowania? 
Czy chodzi tu o dobro dziecka, czy 
o spełnienie naszych niespełnio-
nych ambicji? Przecież nasz syn 
czy córka to tylko dziecko. Ile obo-
wiązków jest w stanie unieść i jesz-
cze dobrze się z nich wywiązać? 

W przedszkolu dziecko nie musi 
poświęcać dużo czasu na naukę, 
ma więc więcej wolnego czasu. 
Możemy zapisać je na dodatkowe 
zajęcia z języka, plastyki czy tańca, 
zwłaszcza jeżeli te zajęcia odbywa-
ją się w jego przedszkolu. 

Rozpoczęcie nauki w szkole jest 
dla dziecka ogromnym przeży-
ciem i stresem, nawet jeżeli nam 
o tym nie mówi. Niektóre z dzieci 
potrzebują czasu, żeby zaadapto-
wać się w szkole, dlatego lepiej 
nie dokładać im dodatkowych 
obowiązków. 

Kiedy minie trochę czasu, można 
pomyśleć o zajęciach pozalekcyj-

nych, pamiętając jednak o tym, że 
dziecko w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej jest ciągle małym 
dzieckiem i najważniejszy jest dla 
niego kontakt z rodzicami. 

Na ile zajęć zapisać dziecko? 
Trudno określić. Ważne, żeby nie 
przesadzić. Wybór odpowiednich 
zajęć jest bardzo ważny, bo te źle 
dobrane, zamiast sprawić dziecku 
przyjemność, staną się dla niego 
źródłem stresu i nieszczęścia. 

Przy wyborze należy wziąć pod 
uwagę to, co dziecko lubi robić 
najbardziej. Jeśli lubi rysować, 
poszukajmy zajęć plastycznych. 
Jeśli lubi tańczyć i śpiewać, najod-
powiedniejsze będą dla niego 
zajęcia muzyczne. Jeśli wy-
kazuje sporą ruchliwość, po-
winno uczęszczać na zajęcia 
sportowe. 

Nie można stawiać dzie-
ciom zbyt wysoko poprzecz-
ki, bo dziecko może jej nie 
przeskoczyć. To co robi, 
musi sprawiać 
mu radość. 
Każdy, na-
wet naj-
mniejszy 

sukces, zahartuje je, doda mu sił 
i motywacji do dalszej pracy. 

Dlatego czasem warto zrezygno-
wać z zajęć. Nawet wtedy, kiedy 
dziecko jest uzdolnione w danym 
kierunku. Czym innym jest rozwi-
janie dziecięcych pasji i zaintere-
sowań, czym innym wykonywanie 
poleceń rodziców i spełnianie ich 
niespełnionych ambicji. 

Najważniejsze, żeby dać dziecku 
czas, którego rodzice często dla 
niego nie mają. 

Malwina Komysznajbardziej. Jeśli lubi rysować, 
poszukajmy zajęć plastycznych. 
Jeśli lubi tańczyć i śpiewać, najod-
powiedniejsze będą dla niego 
zajęcia muzyczne. Jeśli wy-
kazuje sporą ruchliwość, po-
winno uczęszczać na zajęcia 
sportowe. 

Nie można stawiać dzie-
ciom zbyt wysoko poprzecz-
ki, bo dziecko może jej nie 
przeskoczyć. To co robi, 
musi sprawiać 
mu radość. 
Każdy, na-
wet naj-
mniejszy 

Malwina Komysz
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Etykieta ubioru 
Ubiór towarzyszy nam od czasów prehistorycznych, gdy ciało okrywano z powodu 
warunków atmosferycznych, z poczucia wstydu czy chęci podobania się innym. Po-
tem stopniowo ubiór spełniał nie tylko funkcję praktyczną (ochrona przed pogodą 
czy uszkodzeniem ciała), ale także reprezentacyjną (status społeczny, przynależność 
do danej grupy czy wykonywany zawód). 

Dzisiaj umiejętność ubierania się 
jest sztuką dopasowywania ubio-
ru do różnych życiowych sytuacji. 
Dlaczego sztuką? 
Niestety wiele osób ignoruje wagę 
ubioru. Szczególnie widać to przy 
różnego typu okazjach towarzy-
skich. Dziś już mało kogo dziwi 
swobodny strój na ślubie. Jeśli w 
przeszłości miałeś na sobie strój 
niedopasowany do okazji, na pew-
no czułeś się nie na miejscu. Nie 
jest to przyjemne doświadczenie… 

Dodatkowo świat mody próbu-
je wmówić nam, że ubrania są 
sposobem na wyrażenie swojej 
indywidualności, żeby wyróżniać 
się z tłumu. Jednak paradoks po-
lega na tym, że w rzeczywistości 
większość podąża za tym tłumem, 
modą, trendami, co prowadzi do 
rezygnacji z indywidualizmu i wy-
jątkowości. 

Dziś, w świecie 
bylejakości i by-
cia na bakier z 
zasadami, moż-
na jednak wy-
różnić się wła-
śnie poprzez 
przestrzeganie 
zasad. 

„Pozwól, że 
zasugeruję Ci 
żebyś ubrał 
się schludnie i 
czysto. Młoda 
osoba, która 
dobr ze się 
ubiera, zwykle 
zachowuje się 
dobrze. Dobre 
maniery i miła osobowość, na-
wet bez wyższego wykształcenia, 
zaprowadzą cię daleko”. 
– Cary Grant 

Jeżeli chcesz czuć 
się pewnie w tym, 
co masz na sobie 
i pokazać się 
światu z jak naj-
lepszej strony, 
najpierw trzeba 
oswoić podstawy; 
zdefiniować swój 
styl (pasujący do 
Twojej osobowo-
ści), wybrać ubra-
nia odpowiednie 
do typu sylwetki 
oraz dobrać kolo-
ry do urody. 

Znajomość ety-
kiety ubioru daje 

poczucie swobody w różnych sytu-
acjach. Dobre maniery są atrakcyj-
ne, dodają nam siły, usuwają nie-
pokój i minimalizują niezręczne 
sytuacje w towarzystwie. Etykieta 
pomaga zachowywać się w spo-
sób odpowiedni, pomaga zdobyć 
szacunek, zaufanie i uznanie in-
nych. Warto zadbać o poszerzenie 
swojej wiedzy na temat etykiety, 
w tym etykiety ubioru, aby wyglą-
dać i czuć się zawsze dobrze przy 
każdej okazji. 

Śluby, chrzciny, pogrzeby, rozmo-
wy o pracę, przyjęcia świątecz-
ne… lista wydarzeń jest długa. 
Wszystkie te wydarzenia wymaga-
ją przygotowania. Przyjęcie zapro-
szenia i przybycie na daną okazję 
jest oznaką szacunku, dobrych 
manier, więc warto włożyć trochę 
wysiłku, by ubrać się dobrze i sto-
sownie do okazji. To, co ubierzesz 

Zaproszenie na ślub księcia Williama i Kate Middleton. Ważna 
informacja na zaproszeniu: Dress, czyli informacja o stroju, w jakim 
powinni przyjść goście. Niewiele osób ma okazję, by ubrać się tak 
elegancko. Jednak warto wiedzieć, co powinniśmy założyć, jeśli 
dostaniemy takie zaproszenie. 

Royal Ascot (rok 2019) – jedne z najbardziej prestiżowych wyścigów 
konnych na świecie z ponad 300-letnią tradycją. Wydarzenie to słynie 
z formalnego i rygorystycznego dress code. 
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na którąkolwiek z uroczystości, za-
leży od wielu czynników: miejsca, 
stopnia formalności, pogody czy 
pory roku. 

Zasady ubioru wskażą Ci właściwy 
kierunek i ułatwią codzienne wy-
bory. Aby ubrać się odpowiednio 
do okazji, pamiętaj o podstawach 
i przestrzegaj zasad dress code. 

Zawsze upewnij się, że czujesz się 
komfortowo w tym, co masz na so-
bie. Sprawdź, czy Twoje ubrania są 
czyste i wyprasowane, a włosy czy-
ste i starannie uczesane. Zadbaj o 
schludny wygląd i czyste buty. 

Znajomość zasad odpowiedniego 
ubioru to Twój klucz do pewności 
siebie w każdej sytuacji. 

Dąż do umiaru i nie popadaj w 
skrajności. Unikaj radykalnych 
stylów, krojów i kombinacji ko-
lorów. Z drugiej strony nie noś 
nudnych i ponurych ubrań. Staraj 
się ubierać i wyglądać jak najle-

piej potrafi sz przy każdej okazji. 
Spraw, aby Twój wybór ubioru 
odpowiedniego do okazji odzwier-
ciedlał Twój szacunek do osób, z 
którymi się spotykasz. 

Cary Grant – legendarny aktor, dżentelmen 
i jeden z najbardziej stylowych mężczyzn 
wszech czasów. 

Anna Czechowicz
Doradca wizerunku i etykiety

www.annaczechowicz.com
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Pij kawę na zdrowie! 
Nic tak nie stymuluje komórek mózgowych jak fi liżanka kawy - mawiał Sherlock 
Holmes. Do jej słynnych amatorów należeli również Honore de Balcac, Wolter, Lu-
dwig van Beethoven, Jan Sebastian Bach, Księżna Diana, Søren Kierkegaard, Audrey 
Hepburn i wielu innych. 

29 września obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Kawy. 
Według statystyk aż 73% Polaków 
sięga po ten trunek każdego dnia. 
Filiżanka kawy zawiera ok. 75-80 
mg kofeiny. Z analiz naukowców 
z Queen Marry University wyni-
ka, iż dziennie bez uszczerbku na 
zdrowiu można wypić nawet 25 
porcji kawy. 

Europejski Urząd ds. Bezpie-
czeństwa Żywności stwierdził, że 
spożycie kofeiny, w wysokości 400 
mg dziennie (5 filiżanek kawy), 
może być częścią zdrowej, zbilan-
sowanej diety i aktywnego trybu 
życia. 

Jakie prozdrowotne 
właściwości ma kawa? 
• Walczy z wolnymi rodnikami, 

ponieważ zawiera antyoksydan-
ty, które zapobiegają starzeniu 
się tkanek. Największy poten-
cjał antyoksydacyjny wykazuje 
kawa arabica. 

• Jedna fi liżanka kawy zawiera 
nawet więcej antyoksydantów, 
niż szklanka soku z grejpfru-
tów, malin czy pomarańczy. 

• Zmniejsza ryzyko choroby 
Alzheimera. Alkaloidy obec-

ne w kawie hamują procesy 
zapalne w ośrodkowym 
układzie nerwowym. 
Badania dowodzą, 
iż kawa zdolna jest 
w pewnym stop-
niu cofnąć cho-
robę, a wypijanie 
3 filiżanek kawy 
dziennie sprawia, 
że zachorowalność na tę 
chorobę może spaść do ok. 30%. 

• Obniża ryzyko cukrzycy typu II. 
W walce z cukrzycą najskutecz-
niejsza jest kawa bezkofeinowa. 
Spożycie jednej fi liżanki kawy 
zmniejsza ryzyko cukrzycy aż 
o 11%, a każda dodatkowa fi-
liżanka ogranicza to ryzyko o 
kolejne 7% (to efekt poprawy 
wrażliwości tkanek na insulinę, 
obniżenia poziomu glukozy we 
krwi, ograniczenia przyswaja-
nia glukozy w jelitach). 

• Poprawia kondycję seksualną 
mężczyzn. 

• Chroni przed depresją. Dwie 
kawy w przypadku kobiet od-
dalają ryzyko depresji. 

• Kawa chroni przed stwardnie-
niem rozsianym i zmniejsza 
ryzyko wystąpienia choroby 
Parkinsona. Kofeina zawarta 
w kawie ma właściwości chro-
niące komórki nerwowe. 

• Działa moczopędnie zmniejsza-
jąc odkładanie się szczawianu 
wapnia (głównego składnika 
kamieni układu moczowego). 

• Kawa NIE jest winna nadciśnie-
niu. 

• Zmniejsza ryzyko nowotworów, 
ponieważ ma wpływ na to, jak 
organizm rozkłada cukry, oraz 
na poziom hormonów płcio-

wych, dzięki temu kawosze o 
60% rzadziej cierpią na 
agresywne nowotwory 
prostaty /macicy.

Kwas chlorogeno-
wy i inne prze-
ciwutleniacze 

zawarte w kawie 
zmniejszają znacznie 

ryzyko wystąpienia nowotwo-
rów jelita grubego, skóry, gruczo-
łu krokowego, okrężnicy, gardła. 

U chorych z rakiem jelita grubego, 
leczonych chemioterapią i spoży-
wających co najmniej 4 fi liżanki 
kawy dziennie, ryzyko zgonu jest 
mniejsze o 52%. 
• Kofeina obecna w kawie dzia-

ła na mięśnie gładkie oskrzeli 
i ułatwia oddychanie. 

• Chroni przed próchnicą, ponie-
waż zawiera mikroelementy, 
które utrudniają bakteriom osa-
dzanie się na szkliwie. Działa 
też przeciwbakteryjnie, spo-
walniając wzrost Streptococcus 
mutans wywołujących próchni-
cę. 

• Zmniejsza ryzyko kurczu po-
wiek. Dwie szklanki kawy 
dziennie pozwalają znacznie 
zmniejszyć ryzyko rozwoju tej 
choroby. 

• Wspomaga regenerację.
 Alkaloidy zawarte w kawie 

przyśpieszają odnawianie zapa-
sów glikogenu – węglowodanu 
stanowiącego główne zapasy 
paliwowe dla mięśni. Bóle mię-
śni po ćwiczeniach dokuczają 
mniej tym, którzy wypijają mi-
nimum dwie filiżanki kawy 
dziennie. 

ne w kawie hamują procesy 
zapalne w ośrodkowym 
układzie nerwowym. 
Badania dowodzą, 
iż kawa zdolna jest 
w pewnym stop-
niu cofnąć cho-
robę, a wypijanie 
3 filiżanek kawy 
dziennie sprawia, 
że zachorowalność na tę 

wych, dzięki temu kawosze o 
60% rzadziej cierpią na 
agresywne nowotwory 
prostaty /macicy.

Kwas chlorogeno-
wy i inne prze-
ciwutleniacze 

zawarte w kawie 
zmniejszają znacznie 

ryzyko wystąpienia nowotwo-



49wrzesień 2021         Flandria po polsku 

• Obniża ryzyko oty-
łości i pomaga w 
utrzymaniu prawi-
dłowej masy ciała. 
Wszystko za spra-
wą kwasu chlo-
rogenowego: 
przyspiesza on 
rozpad tkanki 
tłuszczowej i ko-
feiny, która ogra-
n i c z a 
p r z y -
swajanie 
k w a s ó w 
tłuszczowych 
i przyspiesza prze-
mianę materii. 

Badania wykazały, iż osoby pijące 
powyżej 3 fi liżanek kawy dziennie 
miały znacznie mniejsze ryzyko 
otyłości w porównaniu do osób 
pijących średnio mniej niż jedną 
fi liżankę na dobę. 
• Spożycie kofeiny (poniżej 200 

mg dziennie) nie jest czynni-
kiem prowadzącym do poro-
nień lub porodu przedwczesne-
go. Nie zaleca się przekraczania 
przez kobiety w ciąży 300 mg 
kofeiny na dobę. Żadne z prze-
prowadzonych badań nie wy-
kazały, aby picie kawy przez 
ciężarne miało wpływ na masę 
urodzeniową dziecka lub przed-
wczesny poród. 

Zaobserwowano wyższe ryzyko 
białaczki u dzieci kobiet, które 
w ciąży piły większe niż zalecane 

ilości kawy. Karmiąca piersią 
mama może wypić 1-2 fi liżanki 
kawy dziennie. 
• Kawa poprawia czujność 
i skraca czas reakcji, poprawia 

koncentrację, procesy ucze-
nia się, podejmowania 

decyzji oraz zmniej-
sza ryzyko popeł-
niania błędów. 
• Kombinacje le-

ków przeciwbó-
lowych z kofeiną 
są skuteczniej-

sze w łagodzeniu 
bólu niż leki bez jej 

dodatku. 
• Osoby pijące kawę mają niższe 

ryzyko rozwoju marskości wą-
troby. Wśród kawoszy z wiru-
sem wątroby typu C zauważono 
wolniejszą progresję choroby i 
zahamowanie włóknienia na-
rządu oraz niższe ryzyko rozwo-
ju raka wątrobowo-komórkowe-
go. Wystarczy dwa i pół kubka 
kawy dziennie. 

Osoby regularnie pijące kawę 
mają mniejsze stężenie enzymów 
wątrobowych we krwi, a co za tym 
idzie poprawia się funkcjonowa-
nie tego organu, co w rezultacie 
daje mniejszą zachorowalność na 
nowotwory wątroby. 
• Przedłuża życie, czego dowo-

dem są wyniki badań, z których 
wynika, że śmiertelność osób, 
które wypijały 2-5 fi liżanek ka-
wy dziennie, była ok. 12% niż-

sza niż osób niepijących kawy. 
Jeszcze niższa była śmiertel-
ność w gronie osób pijących 
6-7 porcji i wynosiła ona 16%. 

Pamiętaj, że uśmiech i kawa to 
zdrowia podstawa. 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa
AZ Rivierenland Rumst 

Pamiętaj, że uśmiech i kawa to 
zdrowia podstawa. 

• Obniża ryzyko oty-
łości i pomaga w 
utrzymaniu prawi-
dłowej masy ciała. 
Wszystko za spra-
wą kwasu chlo-
rogenowego: 
przyspiesza on 
rozpad tkanki 
tłuszczowej i ko-
feiny, która ogra-
n i c z a 
p r z y -
swajanie 
k w a s ó w 
tłuszczowych 
i przyspiesza prze-
mianę materii. 

ilości kawy. Karmiąca piersią 
mama może wypić 1-2 fi liżanki 
kawy dziennie. 
• Kawa poprawia czujność 
i skraca czas reakcji, poprawia 

koncentrację, procesy ucze-
nia się, podejmowania 

decyzji oraz zmniej-
sza ryzyko popeł-
niania błędów. 
• Kombinacje le-

ków przeciwbó-
lowych z kofeiną 
są skuteczniej-

sze w łagodzeniu 
bólu niż leki bez jej 

dodatku. 
• Osoby pijące kawę mają niższe 

Aktualności, porady, 
wydarzenia

- zapraszamy!
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Książka na dziś 
Nora Roberts, właściwie Eleanor Marie Robertson to amerykańska pisarka uro-
dzona w 1950 roku w Silver Spring w stanie Maryland. Jest pierwszą autorką, która 
została przyjęta do Romance Writers of America Hall of Fame. 

Pisze książki obyczajowe, roman-
se, kryminały, powieści sensa-
cyjne, psychologiczne, thrillery. 
Także pod pseudonimami: Sarah 
Hardesty, Jill March czy J.D. Robb. 

Urodzona w rodzinie pasjonatów 
czytania, zawsze coś czytała, al-
bo wymyślała własne opowieści. 
Kiedyś, podczas zamieci, spisała 
jedną z takich historii i tak rozpo-
częła się jej pisarska kariera. 

Pierwsza książka Nory Roberts 
„Irlandzka wróżka” została wyda-
na w 1981 roku przez amerykań-
skie wydawnictwo Silhouette. 
Dzisiaj Nora ma na swoim koncie 
dwieście powieści wydanych w na-
kładzie ponad pięciuset milionów 
egzemplarzy i jest absolutnym nu-
merem jeden na liście autorów 
New York Timesa. I chociaż nazy-
wana jest „królową romansów”, 
udowodniła, że romans nie musi 
być banalną historią z jeszcze ba-
nalniejszym zakończeniem. 

Zapraszam Państwa do poznania 
Nory Roberts jako autorki powie-
ści kryminalnej. Akcja „W ukry-

ciu” rozpoczyna się 
w zwyczajny wieczór 
w centrum handlo-
wym na obrzeżach 
Portland, gdzie do-
chodzi do strzela-
niny. Sprawcami 
okazują się nasto-
latkowie, którzy we-
szli do budynku w 
jednym celu – aby 
zabić jak najwięcej 
przypadkowych nie-
winnych ludzi. 

Ofi ar jest wiele. Napastnicy zosta-
ją zastrzeleni przez policję, ale ci, 
którzy przeżyli, już do końca życia 
będą się borykać z traumą, jakiej 
doznali. 

Wśród ocalałych jest Simone, któ-
ra jako pierwsza zawiadomiła poli-
cję o ataku. W strzelaninie straciła 
przyjaciółkę, zaś druga w stanie 
krytycznym trafi ła do szpitala. Po 
tych strasznych przeżyciach zo-
stała rzeźbiarką i poprzez sztukę 
wyrażała swoje emocje. 

Reed, po przeżytej tragedii posta-
nawia zostać policjantem. Przez 
lata gromadzi materiały na temat 
ofiar oraz osób, które przeżyły 
strzelaninę. Po kilku latach losy 
dwojga młodych ludzi się splatają, 
a oni zakochują się w sobie. 

Ale gdzieś ciągle czai się zło. Ktoś 
rozpoczyna polowanie na tych, 
którzy przeżyli. Nikt nie jest bez-

pieczny. Kto i dlacze-
go ponownie zabija 
niewinnych ludzi? 
Czy Reed zdoła oca-
lić swoich bliskich i 
ukochaną? 

Zachęcam do przeczy-
tania tej książki. Jest 
w niej wartka akcja, 
narastające napięcie, 
świetnie skonstru-
owani bohaterowie, 
wnikliwe psycholo-
giczne obserwacje i 

miłość. To wszystko składa się na 
pasjonującą lekturę. 

Polecam 
Agnieszka Buniowska 

noraroberts.com



Interesujesz się klasyką, czy wolisz dzieła współczesne? 
Wolisz thrillery od powieści? A może poezja? Biblioteka 
Couwelaar startuje od 1 października 2020 r. z polską 
kolekcją wymienną.

Więcej informacji
Meer informatie

Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

bib.couwelaar@antwerpen.be
Facebook: BibliotheekCouwelaar
Instagram: bib_couwelaar

Literatura
polska Poolse

literatuur

bib
couwelaar

Interesse in klassiekers, of heb je een voorkeur voor actuele werken? Liever thrillers 
dan romans? Of toch maar poëzie? Bib Couwelaar start vanaf 1 oktober 2020 met 
een Poolse wisselcollectie literatuur.

01  10
2020

z vanaf

Biblioteka Couwelaar

LITERATURA POLSKA
Więcej informacji:

Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

bib.couwelaar@antwerpen.be 
Facebook: BibliotheekCouwelaar 
Instagram: bib_couwelaar

Stowarzyszenie 1.Polskiej Dywizji Pancernej Belgia 
wraz z Grupą Rekonstrukcyjną Pierwszej Dywizji 
Pancernej „Antwerpia” ma przyjemność poinformować 
wszystkich chętnych o zbliżających się wydarzeniach 
związanych z upamiętnieniem 1 D. Panc. 

We wrześniu przewidywane daty to:
05.09.2021     Roeselare 
     Sint Niklaas 
     Antwerpia 
07.09.2021     Ieper 
09.09.2021     Lokeren
10-11.09.21    Żagań
11.09.2021     Rusielde 
12.09.2021     Adegem 
16.09.2021     Heikant (NL) 
17.09.2021     Axel (NL)
26.09.2021     Lommel

Po szczegółowe informacje dotyczące obchodów zapraszamy na facebooka grupy: 
Grupa Rekonstrukcyjna Pierwszej Dywizji Pancernej „Antwerpia”
Kontakt z grupą rekonstrukcyjną możliwy przez facebooka jak również pod 
adresem e-mail: info@rg1eppanc.be
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Słowo o byle czym 
Czytanie o pisaniu  
i pisanie o czytaniu
Precyzowanie pojęć użytych w 
wywodach ustnych lub pisem-
nych czasem wymaga procesu 
wciskania (np. progres pomiędzy 
przeszłość i przyszłość), który 
rzadko bywa dokończony. Kiedy 
się zagłębić w wywody (i w realne 
życie), bywają w nich różne niedo-
precyzowane pojęcia, a nawet ich 
niekompletne zestawy. 
Bez względu na objętość wywodu 
(mowa czy przemowa albo po-
wieść czy krótki artykuł), zawsze 
gdzieś drzemie bohater, gotów na 
jedno z kilkorga: 

Ślizganie i zagłębianie 
Zwykłe ślizganie to bezwładne 
przemieszczanie się po gładkiej 
powierzchni zagadnień po nabra-
niu impetu. Do nabrania najlepiej 
służy pranie i betonowanie (np. 
bielizny i butów) w starej misce. 

Ale Odbiorca może przejść na wyż-
szą formę ślizgania – kręcenie pi-
ruetów bez michy, kiedy to łyżwy 
pośród fontann lodowego pyłu tną 
zamarzniętą gładź wywodu zako-
sami przemyśleń – a to już jest 
powierzchowne zagłębianie się. 

Głębokie zagłębianie – tutaj 
Odbiorca uważa, że wywód rezo-
nuje z jego życiem lub poglądami, 
czyli: 
• albo wywód sprawia wrażenie 

autentycznych losów bohatera, 
• albo losy bohatera sprawiają 

wrażenie autentycznego życia. 

W obu przypadkach Osoba 
Czytająca: 
• albo nieśmiało identyfikuje się 

z postacią lub ideą, 
• albo doznaje bycia bohaterem 

z lejcami (wodzami) w lewicy i 
kopią (dzidą) w prawicy. 

Jak kto ma 
poukładane 
Czyli stałe postawy 
(uprzedzenia umysłu), 
które bywają efektem pra-
nia i betonowania. Jako 
już zafiksowane, nie pod-
legają ponownej ocenie, 
chyba że bohater – jeden 
lub grupa – dozna zagłę-
bienia i przemiany. 

Te postawy można trakto-
wać: 
• albo jak kłębowisko 

żmij, do którego lepiej 
się nie zapuszczać, bo 
odstrasza jadowitą ośli-
zgłością, 

• albo jako ciekawą złożo-
ność, która nęci ukryty-
mi powiązaniami jej 
elementów, bo mogą 
przynieść ich zrozumie-
nie. 

Przemiana bohatera 
Im dłuższy wywód, tym 
głębiej drzemie Drzemiący 
Bohater, który jednak naj-
czujniej drzemie w krótkich ar-
tykułach. Bywa, że Drzemiącym 
Bohaterem jest sama Osoba 
Wywodząca, gdyż bycie bohate-
rem zawsze jest atrakcyjne: czy to 
rycerz na rumaku, czy giermek na 
ośle, czy cel osiągnie, czy nie, oraz 
czy ulegnie przemianie, czy nie. 

Zwykle Osoba Pisząca nie ma 
zamiaru się przemienić, ale chęt-
nie przemieni Osobę Czytającą 
poprzez wbijanie jej do głowy te-
go, co dobre. Dla kogo dobre, to 
kwestia precyzowania. 

O tym, jaki jest człowiek, decydują 
cechy, które są stałe lub zmienia-
ją się o wiele wolniej, niż życiowe 
okoliczności. Dlatego czasem myl-

nie uważa się, że ktoś się zmienił, 
podczas gdy to tylko okoliczności 
się zmieniły i spowodowały inne 
reakcje w innej sytuacji. 

Precyzowania nigdy  
za wiele 
Tyczy reakcji na zachowania. Np. 
taki jeden nakradł ile wlazło, a 
drudzy za karę wyrzucili go z urzę-
du, aby mógł spokojnie oddawać 
się wyrzutom sumienia. Jest to naj-
wyższy wymiar kary, bo karzący 
myśli, że złodziej ma tak samo po-
układane, jak on, więc musi cier-
pieć z powodu pogardy ze strony 
strony odsuwającej go od koryta. 
Dlatego tacy drudzy nie rozliczą 
osoby, która się nachapała, bo dwa 
razy za to samo karać nie można. 

Pomnik Don Kichota i Sancho Pansy na tle pomnika 
Miguela Cervantesa na Plaza de España w Madrycie, 

wikipedia.org
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Ogólne odniesienie do słowa pi-
sanego, a co za tym idzie, do sło-
wa czytanego. Zwykle pisanie po-
przedza czytanie, ale czasami ktoś 
coś napisze i mówi, że to gdzieś 
przeczytał, podczas gdy są to jego 
własne wymysły, do czego się nie 
przyzna, a to źle. Okazałoby się bo-
wiem, że jest to jego samodzielna 
praca, co już jest zamachem na 
wolność wypowiedzi uznanych 
autorów źródeł. 

Próba wciśnięcia pojęcia 
Zastanawianie się, co i gdzie wci-
snąć, nie oznacza chęci wciskania 
kitu, gdyż: 

• albo ktoś ma poukładane jak 
sardynki w puszce i zaspawane, 

• albo ma rozgarnięte jak żwir 
na podjeździe i luz, żeby mógł 
sobie pochrzęścić pod kołami 
bentleya. Oba stany są dokona-
ne i żadnego novum już się nie 
wciśnie. 

• albo jednak uda się coś wci-
snąć. 

Np. system dziesiętny nie jest je-
dynie najlepszy. Jeśli spojrzeć na 
zegar: minut w godzinie i sekund 
w minucie jest 60, a nie 10 lub100. 
Ale kto patrzy na zegar w kontek-
ście systemu. 

Zastrzegam, że te rozważania do-
tyczą Drzemiącego Bohatera, a 
nie Sz. Os. Czytającej, bo jak kto 
ma poukładane, jego sprawą jest 
(dopóki to nie wpływa na innych). 
Czasem ktoś może udawać, że ma 
poukładane tak, choć ma inaczej, 
ale zawsze z wora wyjdzie szydło. 

Stan poukładania czyli stałe po-
stawy 
Są trzy składowe stanu poukłada-
nia: 

1- przeszłość oparta na obiektyw-
nym widzeniu zdarzeń (stan fak-
tyczny) albo wspomnienia czyli 

subiektywne widzenie przeszłości 
zmodyfikowanej poprzez widzimi-
się. 

2 - Wewnętrzne popędy i pragnie-
nia będące podświadomą podsta-
wą charakteru. Bohater często 
nie jest świadom tego, kim jest 
naprawdę. 

3 - Natychmiastowe impulsywne 
reakcje czyli instynktowna baza 
reakcji i postaw, która np. powo-
duje niestosowność czyjejś zasad-
niczej natury do sytuacji lub śro-
dowiska. Bohater (dalej: ON) ma 
wtedy cztery wyjścia: 
• albo trzyma na wodzy swoje 

tendencje, 
• albo ulepsza obszary, w których 

jest naturalnie słaby w rozumie, 
zdolnościach, emocjach lub in-
telekcie (czyli niekumaty jest), 

• albo wchodzi między wrony, 
• albo ulega depresji, czyli nie 

wie, co ze sobą począć. 

Wciskanie rozważań 
Powyższe trzy składowe mogą 
oznaczać pralnię, krochmal, ma-
giel i beton w jednym. Ale można 
tu wcisnąć czwarty element: 

4 - Rozważania uprzedzeń 
umysłu i sytuacji. Tu jest po-
trzebne zderzenie z betonem i 
cztery czynniki: 

• Wątpliwość – ON widzi, że 
coś jest inne, niż wygląda, że 
jest. Odczuwa niepokój „coś 
tu nie gra”, ale nic z tym nie 
robi. 

• Wstępna ocena – ON okre-
śla, które dowody powinien 
zbadać, a w które wątpi i je 
zignorować, choć jest ich 
za mało, więc obraz może 
się zmieniać w trakcie oce-
niania. Jednak, jak zwykli 
ludzie, ON jest pod wpły-
wem pierwszych wrażeń: 

może przywiązać się do oceny 
i zbłądzić, by uznać, że kierunek 
dowodów się zmienił. 

• Dochodzenie – ON stara się 
znaleźć i zebrać więcej dowo-
dów, aby wyciągnąć wnioski 
(oraz ustalić, gdzie szukać). 
Ale w trakcie poszukiwań może 
przeoczyć ważne informacje, a 
mały brakujący element może 
zmienić cały wniosek. 

• Ponowna ocena  – Po wstępnej 
ocenie (dokąd dowody wydają 
się prowadzić), czas na ponow-
ną ich ocenę, aby sprawdzić, 
czy kierunek wniosku się nie 
zmienił. Ale bohater, jak zwykli 
ludzie, jest pod wpływem tego, 
co wydarzyło się ostatnio. Przy 
ponownej ocenie może więc 
skupić się na dowodach, które 
w jego umyśle są najświeższe. 

Ale o co chodzi? 
O zawiłości dwuznaczności, czyli 
o ułatwienie włażenia w życie nie 
w kaloszach, lecz w baletkach bo-
hatera. 

Michał Nowacki 
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