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Belgia kończy 191 lat. Dwusetnych 
urodzin może nie doczekać (cz. 2) 
W poprzednim numerze rozpoczęliśmy opowieść o trudnej sztuce kompromisu, w 
której wewnętrznie podzieleni Belgowie musieli się ćwiczyć od samego powstania 
ich państwa. Dwudziesty wiek uwypuklił różnice między Flamandami a Walonami, 
a dzisiaj przyszłość Belgii przedstawia się jeszcze mniej wyraźnie niż kiedykolwiek 
wcześniej. 

Efekt domina 
W dwudziestoleciu międzywojen-
nym język i kultura flamandzka 
doczekały się ustawowych zabez-
pieczeń, a w 1962 r. wytyczona 
została biegnąca wszerz Belgii 
granica językowa. Ten kompro-
mis nie przetrwał jednak burzy 
strajków i protestów lat 60. i w 
1970 r. ogłaszający zmianę kon-
stytucji premier Gaston Eyskens 
wypowiedział słowa o końcu uni-
tarnego państwa, które poległo w 
konfrontacji z rzeczywistością. 

Pierwsza wielka „reforma pań-
stwowa” przewróciła klocki do-
mina: od lat 70. XX w. w systemie 
zakotwiczono nowe organizmy 
wspólnot kulturowych (flamandz-
kiej, francuskojęzycznej i nie-
mieckojęzycznej) oraz regionów 
(flamandzkiego, walońskiego 
i brukselskiego). W następnej 
dekadzie otrzymały one 
własne organy wykonaw-
cze – parlamenty i rządy. 
Zakresy ich kompetencji 
rosły z każdą kolejną refor-
mą i objęły m.in. kulturę, 
oświatę, opiekę zdrowot-
ną. Od 1993 r. belgijską 
konstytucję otwiera arty-
kuł o federalnej struktu-
rze państwa. Ostatnia, szó-
sta wielka reforma z 2014 
r. scedowała na regiony 
politykę socjalną i od tego 
momentu dysponują one 
większymi budżetami niż 
władze federalne. 

Bezkompromisowy 
zamach stanu 
Jeśli współczesna belgijska scena 
polityczna jest spolaryzowana, to 
w postępującej federalizacji należy 
upatrywać zarazem skutku, jak i 
przyczyny tego stanu rzeczy. Z jed-
nej strony federalna architektura 
zinstytucjonalizowała podziały, a z 
drugiej to kokietujące wyborców 
partie regionalne parły do kolej-
nych reform. 

Jedynym obecnie ogólnopaństwo-
wym ugrupowaniem parlamentar-
nym jest nosząca łatkę „komuni-
stów” Partia Pracy (Partij van de 
Arbeid van België). Pozostałe od 
lat 70. XX w. w najlepszym przy-
padku mają partie siostrzane po 
drugiej stronie językowej granicy. 
Frustrujące może być poszukiwa-
nie grafik z wynikami wyborów 
federalnych dla całej Belgii, gdy 

większość serwisów ogranicza się 
do rezultatów na poziomie regio-
nu. 

Motorem, który napędza Belgię 
w jednokierunkowym ruchu ku 
dezintegracji są od blisko pół 
wieku partie nacjonalistów fla-
mandzkich. Aktualnie występują-
ce jako Nowy Sojusz Flamandzki 
(N-VA, Nieuw-Vlaamse Alliantie) 
oraz Interes Flamandzki (Vlaams 
Belang) według najnowszych 
sondaży mogą liczyć na blisko 
połowę głosów w swoim regionie. 
„Niepodległa republika Flandrii” 
oraz priorytetowa współpraca z 
Holandią od 20 lat rozpoczynają de-
klarację programową N-VA (Belgii 
tenże dokument nie wzmiankuje 
ani razu). Podczas niedawnej wizy-
ty premiera Holandii w Antwerpii 
przewodniczący N-VA (oraz bur-
mistrz portowego miasta) Bart De 

Wever wyraził nadzie-
ję, że kiedyś dostąpi za-
szczytu podejmowania 
w mieście jego „prawo-
witego suwerena” czy-
li… Króla Niderlandów 
Wilhelma-Aleksandra. 

W okolicznościowym 
wywiadzie przed świę-
tem 11 lipca br. De 
Wever kontemplował 
potrzebę „nowego za-
machu stanu” oraz 
wieszczył „niepokoje 
społeczne”, jeśli kolej-
ne wybory w 2024 r. 

Opuszczony belgijski przystanek autobusowy.  
Fot. Maciej Bochajczuk.
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zakończą się politycznym patem 
(tworzenie trzech ostatnich rzą-
dów federalnych trwało w Belgii 
średnio 325 dni). Wywiadu udzie-
lał w zamku Loppem, gdzie w 1919 
król i namaszczeni przez niego 
przedstawiciele głównych partii 
zdecydowali o wprowadzeniu po-
wszechnego prawa wyborczego, 
obchodząc tym samym parlament 
i konstytucję. 

Kto zje wrzącą zupę? 
Ofensywną retoryką N-VA licy-
tuje się z Vlaams Belang, który 
prócz jasnych deklaracji separa-
tystycznych gra na sentymentach 
antyimigranckich i antyestablish-
mentowych. Jeśli szukać źródeł 
popularności obu ugrupowań, to 
raczej w umiejętnym rozgrywaniu 
przez nie tematów dla Flamandów 
najważniejszych, a do takich we-
dług ostatnich badań należą kwe-
stie ochrony zdrowia, podatków, 
migracji, bezpieczeństwa oraz 
emerytur. Niepodległość Flandrii 
priorytetem zdecydowanie nie jest 
i blisko dwie trzecie ankietowa-
nych (w tym więc znaczna część 
elektoratu N-VA i Vlaams Belang) 
oczekuje dzisiaj większej decyzyj-
ności na poziomie federalnym. 

Czy zatem, odwołując się do nider-
landzkiego przysłowia, „nigdy nie 
je się zupy tak gorącej jak została 
zaserwowana”? Wypowiedzi po-
lityków regularnie i z premedyta-
cją rozgrzewają debatę medialną, 
tak jak choćby dwa lata temu, gdy 
podczas ceremonii zaprzysięże-
nia na premier Flandrii Liesbeth 

Homans – ponoć żartobliwie – 
nazwała belgijską flagę „szmatą”. 
Ta sama polityk wyraziła nadzieję, 
że w procesie kolejnych reform do 
2025 r. Belgia zaniknie niejako w 
sposób naturalny. 

Kompromis ostatni – 
rozwód 
Najnowszym pomysłem na zbli-
żenie się do takiego scenariu-
sza jest konfederacja czterech 
krajów związkowych: Flandrii, 
Walonii, Brukseli i malutkiej 
Wspólnoty Niemieckojęzycznej. 
Bezdyskusyjnie największym wy-
zwaniem – tak jak i przy poprzed-
nich zmianach systemowych – po-
zostaje status regionu stołecznego, 
czyli miasta Brukseli i 18 przyle-
gających do niego gmin. Obszaru 
politycznie i historycznie zdomi-
nowanego przez frankofonów, lecz 
geograficznie otoczonego przez 
Flandrię. Generującego zdecydo-
wanie najwyższy średni dochód 
na mieszkańca, choć w 40 proc. 
jest ten wskaźnik zasługą dojeż-
dżających codziennie do pracy 
Flamandów i Walonów. 

Uwzględniając jeszcze jej między-
narodową rangę, stołeczna aglo-
meracja to wyjątkowo intratna 
inwestycja-dziecko rozwodzącego 
się od lat małżeństwa. Jak dotąd 
żaden z partnerów nie był w sta-
nie pogodzić się z oddaniem go 
w opiekę i wychowanie drugiej 
stronie. Wybicie się Brukseli na 
niezależność miałoby uzasadnie-
nie w krzepnącej multikulturowej 
odrębności miasta, ale musiałoby 
zostać poprzedzone wyjątkowo 
żmudną intercyzą. 

Wieki przed naro-
dzinami Belgii całe 
Niderlandy pielę-
gnowały kulturę par-
tykularyzmu, który 
choć powszechnie 
kojarzy się nie najle-

piej, to na tym obszarze oznaczał 
tradycję żarliwego negocjowania, 
kolektywnych metod zarządzania i 
ostatecznie wynajdywania rozwią-
zań dla całej wspólnoty. Belgia, 
państwo bez (jednego) narodu i z 
bardzo krótką prehistorią powsta-
ła w ramach takiego rozwiązania 
dla Europy pierwszej połowy XIX 
wieku. Niecałe 200 lat później siły 
odśrodkowe – język, politycy, in-
teresy ekonomiczne i społeczne 
– zdają się rozsadzać eksperymen-
talną konstrukcję. 

Z drugiej strony wydajna demo-
kracja już od dawna nie jest rów-
noznaczna z nacją. Gdy na mapie 
Starego Kontynentu kreślono i wy-
mazywano kolejne granice, Belgia 
trwała. Wprawdzie nie jako wzór 
urody, ale mistrz przystosowania 
– jako być może najlepsza ilustra-
cja dla europejskich dylematów, 
napięć pomiędzy tożsamościami, 
„pięknym różnieniem się” a po-
trzebą współpracy i stabilnego 
przywództwa. Jeśli więc miejsce 
Belgii jest w muzeum, to niechże 
trafi tam jako rekordzista i wzo-
rzec kompromisów. 

Maciej Bochajczuk 

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. 
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„Poległy astronauta”  
– jedyna rzeźba na Księżycu 
Flamandzki artysta Paul Van Hoeydonck stworzył miniaturową aluminiową rzeźbę 
„Poległy astronauta”. Jak dotąd jest to jedyna instalacja artystyczna, która trafiła na 
Srebrny Glob. 

Rok 1969 był przełomowym mo-
mentem w historii ludzkości. 
20 lipca na Księżycu wylądował 
pierwszy statek kosmiczny – 
Apollo 11. Na jego pokładzie byli: 
dowódca Neil Armstrong, Buzz 
Aldrin i Michael Collins. 

Kilka godzin później 
Armstrong zszedł ze statku 
po drabince i jako pierwszy 
człowiek w historii stanął 
na Księżycu, wygłaszając 
słynne zdanie: „To jest ma-
ły krok dla człowieka, ale 
wielki skok dla ludzkości”. 

Od tego czasu okolice 
Księżyca odwiedziło 24 
astronautów z różnych 
krajów, ale zaledwie 12 
osób miało okazję postawić 
swoją stopę na Srebrnym 
Globie. Spacerowali po 
Księżycu, czasami nawet 
w kilku turach, przepro-
wadzając też na jego po-
wierzchni różne eksperymenty. 

„Fallen Astronaut” 
2 sierpnia 1971 roku pewien nie-
wielki przedmiot został pozosta-
wiony na powierzchni Księżyca 
przez  Davida Scotta  i  Jamesa 
Irwina z misji Apollo 15, jako hołd 
dla wszystkich amerykańskich 
oraz radzieckich kosmonautów i 
astronautów, którzy stracili życie 
w misjach kosmicznych przed roz-
poczęciem startu Apollo 15. 

„Poległy astronauta” (Fallen 
Astronaut), znany również jako 
„Upadły astronauta”, to wykona-

na z aluminium rzeźba (8,9 cen-
tymetra wysokości), przedstawia-
jąca astronautę w kombinezonie 
kosmicznym. 

Historia tego niewielkiego przed-
miotu i jego losów jest bardzo 

ciekawa. Przed  misją księżyco-
wą  Apollo 15  astronauci  David 
Scott i James Irwin spotkali się na 
przyjęciu z flamandzkim artystą 
Paulem Van Hoeydonck, którego 
prace były wówczas wystawiane w 
Waddell Gallery w Nowym Jorku. 
Belg, zafascynowany podróżami 
kosmicznymi, od dawna marzył 
o pozostawieniu na Księżycu 
dzieła sztuki. Panowie uzgodnili, 
że Van Hoeydonck stworzy małą 
statuetkę, którą Scott umieści na 
Srebrnym Globie.

Rzeźba miała być niewielka i tak 
zaprojektowana, aby nie przed-

stawiała żadnej rasy ani płci. Aby 
wytrzymać ekstremalne zmiany 
temperatury, powinna być lekka 
i wykonana z aluminium. I tak się 
stało.  

Astronauci przed wylotem w ko-
smos nie poinformowali swoich 
szefów w NASA o zamiarze po-
zostawienia rzeźby na Księżycu. 
Cały projekt został przeprowa-
dzony w tajemnicy i istnienie 
rzeźby ujawniono dopiero po 
tym, jak Apollo 15 bezpiecznie 
wylądował na Ziemi. 

Pierwsza instalacja 
artystyczna na 
Księżycu 
Misja Apollo 15 była wyjątkowa, 
ponieważ po raz pierwszy w hi-
storii miała miejsce jazda po 
powierzchni Srebrnego Globu 
łazikiem księżycowym. Mało 
kto wie, że „księżycowe auto” 
skonstruował – przy współpracy 
swojego zespołu – mieszkający w 

USA polski inżynier Mieczysław 
Bekker. 

W ostatnim dniu misji na po-
wierzchni Księżyca Scott i Irwin 
odbyli trzecie długie wyjście na 
zewnątrz. Podczas tego space-
ru Scott zainstalował statuetkę 
„Poległego astronauty”. Jako hołd 
pamięci poległych astronautów 
położył ją pomiędzy kilkoma śla-
dami stóp twarzą w dół, czyli ina-
czej niż chciał Van Hoeydonck, ale 
o tym za chwilę.

Tuż obok aluminiowego astronau-
ty znalazła się tablica z nazwiskami 

commons.wikimedia.org
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czternastu zmarłych astronautów 
i kosmonautów (8 amerykańskich 
i 6 sowieckich), którzy w latach 
1964-1971 stracili życie badając 
przestrzeń kosmiczną. 

Później Scott dowiedział się, że w 
tym okresie zginęło jeszcze dwóch 
sowieckich kosmonautów, ale ich 
nazwiska były utrzymywane w ta-
jemnicy przez program kosmicz-
ny ZSRR, więc nie zostały one 
umieszczone na liście. 

Kontrowersje 
Chociaż astronauci ze statku 
kosmicznego Apollo 15 w spra-
wie pozostawienia na księżycu 
„Poległego astronauty” postawi-
li swoich szefów z NASA przed 
faktem dokonanym, ci – o dziwo 
– byli zaskakująco podekscyto-
wani całą sprawą. Po ujawnieniu 
istnienia rzeźby skontaktowali się 
z belgijskim artystą i poprosili go 
o przesłanie im repliki figurki, 
aby umieścić ją w  Narodowym 
Muzeum Lotnictwa i Kosmosu. 

Po latach, szczegóły spotkania 
na przyjęciu panowie pamiętali 
inaczej. Według  Scotta celem 
umieszczenia rzeźby na Księżycu 
było upamiętnienie tych astro-
nautów i kosmonautów, którzy 

stracili życie podczas eksploracji 
kosmosu. Astronauta twierdził, 
że uzgodniono, iż nazwisko Van 
Hoeydoncka nie zostanie upu-
blicznione do momentu zakoń-
czenia misji, aby uniknąć komer-
cyjnego wykorzystania programu 
kosmicznego rządu USA. 

Van Hoeydonck inaczej opisuje 
zawarte z Amerykanami porozu-
mienie. W wywiadzie udzielonym 
belgijskiej gazecie Le Soir powie-
dział, że „posąg miał być repre-
zentacją całej ludzkości, nie tylko 
poległych astronautów, a nazwa 
nadana dziełu nie została przez 
niego wybrana ani zatwierdzo-
na. Jego rzeźba miała stanąć na 
powierzchni Księżyca pionowo, a 
nie na leżąco”. 

Zaprzecza również uzgodnieniom, 
że jako autor pozostanie anonimo-
wy. Ponadto astronauci z Apollo 
15 umieścili obok posągu tablicę 
z nazwiskami zmarłych astronau-
tów, co też nie było konsultowane 
z Belgiem. 

Jako że Van Hoeydonck inaczej 
rozumiał porozumienie zawarte 
z astronautami, próbował sprze-
dać kopie swojej rzeźby. W lipcu 
1972 roku zamieścił całostroni-

cowe reklamy w amerykańskich 
gazetach  oferując 950 replik 
„Poległego astronauty”, za każdą 
życząc sobie 750 dolarów. 

Działania Hoeydoncka, który w 
końcu ustąpił pod presją NASA, 
wywołały masowy sprzeciw opinii 
publicznej. Amerykanie byli znie-
smaczeni tym, że pieniądze podat-
ników miałyby być wykorzystane 
do wzbogacenia się jednej osoby, 
która nie miała nic wspólnego 
z Amerykańskim Programem 
Kosmicznym. 

Na dodatek działania Belga były 
jawnym naruszeniem surowej po-
lityki NASA przeciwko komercja-
lizacji amerykańskiego programu 
kosmicznego. 

Van Hoeydonck nigdy nie zdobył 
tak wielkiej sławy, jakiej oczeki-
wał po księżycowym pomniku. 
Prawie wszystkie repliki, które 
zamierzał sprzedać, musiały być 
dystrybuowane za darmo. Jedna 
z nich od 1972 roku znajduje 
się w  National Air and Space 
Museum w Waszyngtonie. 

Paul Van Hoeydonck 
To flamandzki artysta urodzo-
ny 8 października  1925  roku w 
Antwerpii. 
Rzeźbiarz, grafik, malarz, rysow-
nik i twórca kolaży. Wystawy je-
go prac organizowano na całym 
świecie. Od 1955 roku mieszka w 
Wijnegem i w tym roku został ho-
norowym obywatelem tej gminy. 

50 lat po umieszczeniu „Upadłego 
astronauty” na powierzchni 
Księżyca, powstała ogromna repli-
ka jego dzieła. Znajduje się ona w 
WM Gallery w Antwerpii. 

Anna Janicka 
Źródła: vrt.be, ichi.pro.pl,  

pl.great-spacing.com,  
nauka.rocks

Artysta Paul Van Hoeydonck (po lewej) oraz właściciel galerii Patrick Declerck  
(po prawej) podczas odsłonięcia powiększonej repliki rzeźby, vrt.be
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 Odkrywamy Flandrię 
Północna część Belgii przyciąga architekturą, zabytkami, miastami z brukowanymi 
uliczkami emanującymi historią, malowniczymi wioskami, nadmorskimi plażami, 
znakomitym piwem i sklepami z pralinkami. Słynie też z najgęstszej w Europie sieci 
żeglownych dróg śródlądowych z ponad 900 km kanałów. 

„Biała wioska” – ukryta 
perełka Flandrii 
W zachodniej Flandrii, w gmi-
nie Brugia znajduje się wioska 
Lissewege, uznana swego czasu za 
jedną z najpiękniejszych wiosek 
we Flandrii. Dawniej było to miej-
sce odpoczynku dla pielgrzymów, 
obecnie jest to miejsce, gdzie czas 
się zatrzymał. 

Lissewege była niezależną gmi-
ną do 1 stycznia 1971 roku, kie-
dy to stała się dzielnicą Brugii. 
Urokliwe miejsce znane jest jako 
„biała wioska”, gdzie od wieków 
małe domki budowane z cegły 
porowej zabezpieczano przed wil-
gocią malując je białym wapnem. 

Położona z dala od turystycz-
nego szlaku wioska zachowała 
swój dawny unikatowy charak-
ter. Wygląda jak przed 
wiekami, a przy małych 
uliczkach, w niewielkich 
białych domach nadal 
mieszkają ludzie. 

Spacerując po Lissewege 
trzeba koniecznie od-
wiedzić XIII-wieczny, 
wznoszący się wysoko 
ogromny kościół Onze-
Lieve-Vrouw-Visitation. 
Miejscowa legenda głosi, 
że w miejscu, w którym 
kościół został zbudowa-
ny, przed wiekami rybacy 
znaleźli cudowną fi gurę 
Matki Boskiej. Zabrali 
ją ze sobą do domu, ale 
następnego dnia zoba-
czyli, że fi gurka zniknęła. 
Odnaleźli ją dokładnie w 

tym samym miejscu – w stawie, w 
którym łowili ryby. Na brzegu sta-
wu stanął kościół. Budowano go 
przez kilka lat (1225-1275). 

Jak to się stało, że w ubogiej wio-
sce powstała tak monumentalna 
świątynia z wieżą o wysokości 
50 metrów? Hipotez jest kilka. 

Być może kościół zbudowany 
został pod nadzorem Rycerzy 
Templariuszy, którzy mieli chro-
nić pielgrzymów w drodze do 
Santiago de Compostela, Rzymu 
i Jerozolimy. 

Mówi się też, że kościół sfi nanso-
wano z darów ofi arnych od licz-

nych pielgrzymów, którzy 
mijali to miejsce, albo się 
w nim zatrzymywali. 
W 1586 roku, podczas wo-
jen religijnych kościół zo-
stał uszkodzony. Naprawy 
i renowacje przeprowa-
dzono dopiero kilkadzie-
siąt lat później. 

We wnętrzu Onze-Lieve-
Vrouw-Visitation znajduje 
się cudowna fi gura Maryi, 
imponujące organy, ob-
razy słynnych malarzy i 
antyczna ambona. Po po-
konaniu 264 stopni wieży, 
można z góry, z około 50 
metrów nad ziemią po-
dziwiać wyjątkową pano-
ramę okolicy, zobaczyć 
Ostendę i Brugię. 

brugseommeland.be

commons.wikimedia.org
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Tradycją pielę-
gnowaną od wie-
ków w Lissewege 
jest procesja ma-
ryjna „omme-
gang” w każdą 
pierwszą niedzie-
lę maja. Procesja 
odbywa się od 
czasów średnio-
wiecza. W ko-
ściele przecho-
wywane są dwie 
srebrne pozłaca-
ne korony: jedna 
dla Matki Bożej i 
mniejsza dla Jej 
Syna. 

Od kościoła wiedzie trasa space-
rowa Ter Doest, prowadząca do 
XIII-wiecznej stodoły opactwa Ter 
Doest, założonego w 1106 roku. 
Gotycka monumentalna stodoła 
to najstarszy zachowany budynek 
dawnego opactwa cystersów. 

W trakcie konfliktów religijnych 
opactwo Ter Doest zostało znisz-
czone, ale stodoła ocalała i dalej 
służyła do przechowywania plo-
nów. Jej powierzchnia wynosi 
około 1340 m2. Fasada ma około 
16,5 m wysokości. 

Niedaleko Ter Doest znajduje się 
bagno Monnikenmoere – miejsce 
lęgowe rzadkich ptaków łąko-
wych. Obecnie jest to rezerwat, 
który można zwiedzać z przewod-
nikiem. 

Będąc w Lissewege koniecznie 
trzeba zobaczyć posąg mnicha 
Willema van Saeftinghego. To 
jeden z bohaterów bitwy pod 
Courtrai (1302), znanej jako „bi-
twa złotych ostróg”. Historia gło-
si, że mężny mnich ściągnął z ko-
nia dowódcę wojsk francuskich, 
który na polu bitwy siał grozę. 
Jego śmierć ocaliła życie wielu 
Flamandów.

W wiosce mieści się unikato-
we Muzeum Świętych – Het 
Heiligenmuseum. Znajduje się 
tam wyjątkowa kolekcja 150 po-
sągów świętych patronów z XIX i 
XX wieku. 

Kolejną lokalną atrakcją jest cu-
kiernia „De Soete Paepe”, nietu-
zinkowy staromodny sklep z 60 
rodzajami słodyczy z początku XX 
wieku. Jest to miejsce wyjątkowo 
klimatyczne, które obowiązkowo 
powinien odwiedzić każ-
dy, nie tylko miłośnik 
słodyczy. 

Miejscowa opowieść gło-
si, że sklep założył w 1882 
roku pastor Meerseman, 
który uwielbiał tworzyć 
cukierki, piec ciasta i 
wyrabiać dżem z owoców 
ze swojego dużego ogro-
du. Dlatego to jego zdję-
cie zdobi logo sklepu, a 
portret pastora wisi nad 
kominkiem. 

Co roku, w trzeci pią-
tek i sobotę sierpnia, 
Lissewege zmienia się w 
bajkową wioskę. Odbywa 
się tam wtedy Lichtfeest 

Lissewege – Festiwal 
Światła – święto ognia, 
światła, muzyki, sztuki i 
spektakli ulicznych oraz 
koncertów organowych. 
Przez dwie letnie noce 
białe domki, ulice i pla-
ce oświetlają setki świec. 

Lissewege znana jest 
obecnie jako wioska arty-
stów. W średniowiecznej 
scenerii można oglądać 
prace ponad 100 między-
narodowych i krajowych 
współczesnych artystów, 
z których część na stałe 
zamieszkała w białej wio-
sce. Posągi są ustawione 

na wiejskim placu, na ulicach, 
wzdłuż kościoła i Ter Doest. 

Upływ czasu nie ma wpływu na 
Lissewege. Zabytkowe białe domy 
w starym centrum wsi wyglądają 
jak pejzaż rodem ze starej pocz-
tówki. Jeśli lubisz spacerować i 
spędzać dzień relaksując się w 
pięknej wiosce, to miejsce jest 
dla Ciebie. 

Agnieszka Buniowska 

Sklep ze słodyczami, users.telenet.be/lissewege01

Lissewege, od strony Ter Doest, wikimepia.org, LimoWreck 
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Kamery termowizyjne 
na całym wybrzeżu 
Gubernator Flandrii Zachodniej 
Carl Decaluwé chce rozwiązać pro-
blem nielegalnej imigracji na bel-
gijskim wybrzeżu. Do monitorowa-
nia całej linii brzegowej i morza w 
promieniu do 35 kilometrów mia-
łyby zostać zainstalowane kamery. 
„Nie mamy długiej linii brzegowej, 
a dzięki kilku kamerom możemy 
mieć pod kontrolą całe belgijskie 
wybrzeże. I natychmiast reago-
wać” – powiedział De Caluwé w 
Radio 1. 

Kamery mogą być używane do 
różnych celów. Urzędy celne i po-
licja federalna mogą wykorzystać 
je w walce z handlem narkotyka-
mi na morzu. Mogą być również 
przydatne dla Morskiego Centrum 
Ratownictwa i Koordynacji. 

W ciągu ostatnich sześciu mie-
sięcy 60 procent więcej osób niż 
w zeszłym roku przekroczyło nie-
legalnie zewnętrzne granice UE. 
„Problem się pogłębia. 

Przemytnicy ludzi stają się coraz 
bardziej pomysłowi, więc i my 
musimy używać bardziej pomy-
słowych narzędzi” – powiedział 
De Caluwe. 

vrt.be 

Usługi ślusarskie 
z certyfi katem 
Od przyszłego roku fi rmy zajmu-
jące się usługami ślusarskimi, 
dorabianiem kluczy i wymianą 
zamków będą musiały posiadać 
specjalny certyfi kat. 

Obecnie na rynku działa wielu 
„niegodnych zaufania” przedsię-
biorców oferujących tego rodzaju 
usługi. Firmy te żądają zbyt wy-
sokich opłat za usługi, nie wy-

konują dobrze zleconych prac, a 
często domagają się też płatności 
gotówką. 

W dodatku to właśnie te firmy 
często ogłaszają się w Google, a 
ich strony wyświetlają się na wy-
sokich miejscach w tej wyszuki-
warce. W efekcie trafi a do nich 
wielu klientów. 

Belgijskie władze skontaktowa-
ły się z Google i zapowiedziały 
wprowadzenie systemu certyfi ka-
tów. Będzie on obowiązywał od 1 
stycznia 2022 r. Dzięki niemu bę-
dzie można odróżnić uczciwych 
dostawców usług ślusarskich od 
fi rm z podejrzaną reputacją. 

Aby uzyskać certyfi kat, przedsię-
biorca będzie musiał wykazać się 
odpowiednim wykształceniem, 
doświadczeniem i umiejętnościa-
mi technicznymi oraz podpisać 
deklarację, w której zobowiąże się 
do przestrzegania szeregu zasad. 
Chodzi tutaj np. o informowanie 
klienta o cenie usługi przed jej 
wykonaniem oraz o wystawianie 
faktur. 

niedziela.be 

Belgia odchodzi od 
atomu, Flandria 
niekoniecznie 
Belgijski rząd zdecydował o odej-
ściu Belgii od atomu i zastąpie-
niu go za pomocą OZE oraz 
elektrowni gazowych. Nie 
zgadzają się na to jednak 
niektóre regiony Flandrii. 
Przykładem może być 
projekt budowy elek-
trowni gazowej w 
Vilvoorde, który nie 
uzyskał zezwolenia 
od prowincji Brabancja 
Flamandzka. Teraz tę spra-
wę będzie musiała rozstrzy-

gnąć fl amandzka minister ochro-
ny środowiska Zuhal Demir. 

Sytuacja wokół Vilvoorde oraz 
wcześniejsze problemy z budową 
innych elektrowni gazowych skło-
niły rząd federalny do rozważenia 
ewentualnej kontynuacji pracy 
elektrowni atomowych w Doel i 
Tihange po 2025 roku. Decyzja 
ma zostać podjęta w listopadzie, 
mimo że właściciel belgijskich ato-
mówek, fi rma Engie/Electrabel, 
wykluczył już kontynuację pro-
dukcji prądu w obu zakładach po 
ustalonej dacie ich zamknięcia. 

biznesalert.pl 

Z lotniska w Charleroi 
do Poznania 
W nadchodzącym sezonie zimo-
wym tanie linie lotnicze Ryanair 
zamierzają uruchomić 11 nowych 
połączeń z portu lotniczego w 
Charleroi, m.in. loty do Poznania. 

Uruchomienie lotów do nowych 
lokalizacji doprowadzi do stwo-
rzenia około 200 nowych miejsc 
pracy przeznaczonych głównie dla 
pilotów, personelu pokładowego i 
inżynierów. 

niedziela.be 

Flandria: zmiany w 
prawie adopcyjnym 

Minister ds. rodziny Wouter 
Beke przedstawił rządowi 
flamandzkiemu propozycję, 

w myśl której przez okres 
dwóch lat zawieszone zo-

stałyby wszelkie adopcje 
dzieci. 

Eksperci, którzy przy-
gotowali raport na temat 

adopcji międzynarodowej, 
twierdzą, że cały system ad-
opcyjny wymaga naprawy.

Belgijski rząd zdecydował o odej-
ściu Belgii od atomu i zastąpie-
niu go za pomocą OZE oraz 
elektrowni gazowych. Nie 
zgadzają się na to jednak 
niektóre regiony Flandrii. 
Przykładem może być 
projekt budowy elek-
trowni gazowej w 
Vilvoorde, który nie 
uzyskał zezwolenia 
od prowincji Brabancja 
Flamandzka. Teraz tę spra-
wę będzie musiała rozstrzy-

Flandria: zmiany w 
prawie adopcyjnym 

Minister ds. rodziny Wouter 
Beke przedstawił rządowi 
flamandzkiemu propozycję, 

w myśl której przez okres 
dwóch lat zawieszone zo-

stałyby wszelkie adopcje 
dzieci. 

Eksperci, którzy przy-
gotowali raport na temat 

adopcji międzynarodowej, 
twierdzą, że cały system ad-
opcyjny wymaga naprawy.



13październik 2021         Flandria po polsku 

 Agencje adopcyjne stały się zależ-
ne od dotacji. 
Im więcej adopcji, tym więcej pie-
niędzy, co doprowadziło do „błę-
dów i nadużyć”, których ofiarami 
padło wiele dzieci. 

Należy to zmienić i na pierw-
szym miejscu postawić dobro 
dziecka, a nie adopcyjnych rodzi-
ców. Według ekspertów adopcja 
międzynarodowa, w której dziecko 
jest usuwane ze swojego środowi-
ska kulturowego i religijnego, nie 
jest dla niego dobra. Powinna być 
możliwa tylko wtedy, gdy nie ma 
innego wyjścia. 
Liczba krajów powinna zostać 
poważnie ograniczona, prywatne 
agencje adopcyjne zlikwidowane 
i zastąpione jedną centralą adop-
cji międzynarodowej zarządzaną 
przez rząd. 

„Aby dokonać tak dalekosiężnej 
reformy, konieczna jest przerwa 

w adopcji. Żadne nowe procedu-
ry dla kandydatów na rodziców 
adopcyjnych nie powinny się roz-
począć” – mówi Beke. Ale rodzice, 
którzy już rozpoczęli procedurę, 
powinni ją dokończyć. Dotyczy to 
zarówno adopcji międzynarodo-
wej, jak i krajowej. 

hln.be 

Flandria: surowsze  
kary za okrucieństwo  
wobec zwierząt 
Mieszkańcy Flandrii, którzy do-
puszczą się przemocy wobec zwie-
rząt, narażą się na karę pozbawie-
nia wolności do 5 lat. Osoby, które 
wielokrotnie będą znęcały się nad 
zwierzętami, mogą zostać skazane 
nawet na 10 lat pozbawienia wol-
ności – poinformował flamandzki 
minister ds. dobrostanu zwierząt, 
Ben Weyts. 

Wcześniej osoby skazane za znę-
canie się nad zwierzętami lub 

zaniedbywanie ich, mogły zostać 
ukarane grzywną w wysokości do 
16 tys. euro oraz karą pozbawie-
nia wolności do trzech miesięcy 
(w przypadku pierwszego takiego 
wykroczenia). 

Osoby, które wielokrotnie dopuści-
ły się wykroczeń wobec zwierząt, 
narażały się na karę w wysokości 
100 tys. euro oraz 18 miesięcy po-
zbawienia wolności (jeśli w okre-
sie trzech lat doszło do kilkakrot-
nych aktów poważnej przemocy 
lub zaniedbania). 

Weyts poinformował, że obowią-
zujące środki nie były skuteczne 
i nie odstraszały w wystarczają-
cym stopniu sprawców przemo-
cy. Wraz z zaostrzeniem prawa 
wzrośnie też wysokość grzywien. 
Za pierwsze poważne nadużycie 
względem zwierząt sąd będzie 
mógł nałożyć karę do 5 lat pozba-
wienia wolności oraz grzywnę do 
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800 tys. euro. W przypadku wie-
lokrotnych aktów przemocy kara 
może sięgnąć 10 lat pozbawienia 
wolności oraz grzywny w wysoko-
ści 1,6 mln euro. 

Po wprowadzeniu zmian policja 
będzie mogła od razu aresztować 
osobę podejrzaną o nadużycia 
wobec zwierząt i natychmiast 
rozpocząć śledztwo w tej sprawie. 
Co więcej, sędzia będzie mógł za-
mknąć na okres 5 lat (lub nawet do 
odwołania) fi rmy, które dopuściły 
się znęcania nad zwierzętami. 

Dotychczas sąd mógł zamknąć 
przedsiębiorstwa na okres do 
trzech lat. Firmy, które zostaną 
zamknięte na dłużej niż 5 lat, to 
te, które dopuszczą się wielokrot-
nych aktów przemocy wobec zwie-
rząt. W indywidualnych przypad-
kach możliwe będzie nałożenie 
dożywotniego zakazu posiadania 
zwierząt. 

niedziela.be

Transfery fi nansowe 
do regionów 
Każdego roku z budżetu federalne-
go i z funduszu ubezpieczeń spo-
łecznych do Walonii przepływa 7,1 
mld euro. Z tego ok. 6,2 miliarda 
pochodzi z Flandrii, 800 milionów 
z Brukseli. 

Każdy Walończyk otrzymuje 
średnio 1900 euro, mieszkaniec 
Flandrii 900 euro, mieszkaniec 
Brukseli 800 euro. Takie wylicze-
nia podał Bank Narodowy, który 
zbadał przepływy fi nansowe mię-
dzy regionami w Belgii. 

Według banku podstawą takich 
przepływów fi nansowych są różni-
ce demografi czne i społeczno-eko-
nomiczne. Na przykład Bruksela 
ma młodszą populację, dlatego 
stosunkowo mniej pieniędzy tra-
fi a do tego regionu na emerytury 
i opiekę zdrowotną. 

Flandria ma bardziej kwitnącą go-
spodarkę, a wskaźnik aktywności 
ludności jest wyższy. W rezultacie 
flamandzcy podatnicy płacą o 
wiele więcej podatków i składek 
na ubezpieczenia społeczne, a w 
mniejszym stopniu korzystają z 
zasiłków dla bezrobotnych. 

Dlatego Vlaams Belang chce sys-
tematycznie ograniczać  transfe-
ry do Walonii. „Bank Narodowy 
zbadał przepływy fi nansowe z bu-
dżetu federalnego i ubezpieczenia 
społecznego, ale nie brał pod uwa-
gę spłat odsetek od długu publicz-
nego” – powiedziała posłanka VB 
Barbara Pas. „W rezultacie poda-
na przez bank kwota transferu do 
Walonii jest zaniżona”. 

„Od lat obserwujemy te sa-
me problemy” – kontynuuje 
Pas. „Flandria ma dochodową go-
spodarkę, ale musi swoje dochody 
przekazywać nieaktywnej gospo-
darczo Walonii, która boryka się 
z dużym bezrobociem, długotrwa-
łymi chorobami itd. 

Wszystkie te pieniądze nie po-
magają Walonii stanąć na wła-
snych nogach, wręcz przeciwnie. 
Przecież ostatnie katastrofalne 
reformy państwa uniemożliwiły 
pociągnięcie Walonii do odpo-
wiedzialności, a politycy waloń-
skiej PS nigdy nie są karani za 
niegospodarność. Więc to nie jest 
solidarność , ale zorganizowana 
kradzież”. 

„Sama PS już przyznała, że transfe-
ry są jedynym powodem dalszego 
istnienia Belgii” – podsumowuje 
Pas. „Nie chcemy jednak uchylać 
się od odpowiedzialności i pozwa-
lać, aby transfery nagle się 
skończyły. W oczekiwa-
niu na niepodległość 
Flandrii chcemy dać 
Walonii niezbędny 
czas na wprowadze-

nie koniecznych zmian w polityce 
i gospodarce, aby stanęła na nogi”. 

knack.be, vlaamsbelang.org 

Prowincja Antwerpia 
na czele w walce 
z marnotrawieniem 
żywności 
Bezpłatna aplikacja Too Good To 
Go uratowała przed wyrzuceniem 
nie mniej niż 5 milionów posiłków 
w 3,5 roku (około 4000 posiłków 
dziennie). To zasługa ponad 1,5 
mln użytkowników i ponad 4500 
fl amandzkich, walońskich i bruk-
selskich fi rm gastronomicznych, 
supermarketów, producentów 
żywności i marek spożywczych 
powiązanych z Too Good To Go. 

W walce z marnotrawieniem 
żywności w Belgii przewodzi pro-
wincja Antwerpia – odpowiada 
za 16,22% z 5 milionów zaoszczę-
dzonych posiłków (817 645). Za 
Antwerpią uplasowała się prowin-
cja Flandria Wschodnia z 812.853 
i Region Stołeczny Brukseli z 
793.168. 

hln.be 

Wkrótce otwarcie 
Plopsa Station Antwerp 
W październiku ma zostać otwar-
ty nowy park Plopsa Group na 
Dworcu Centralnym w Antwerpii. 
„Będzie to jeden z najpiękniej-
szych parków, jakie kiedykolwiek 
zbudowaliśmy” – mówią przedsta-
wiciele grupy Plopsa. 

W grudniu 2019 r. Plopsa Group 
przejęła upadły park rozrywki 
Comics Station, który przetrwał 
zaledwie kilka lat. Dotychczasowa 
renowacja kosztowała 6 milionów 
euro. Nowy park rozrywki na 

dworcu w Antwerpii skierowa-
ny będzie głównie do dzieci 
w wieku do 11 lat. 

atv.be  

Opr.: Karolina Morawska
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Polak na stanowisku Dyrektora 
Generalnego Międzynarodowego 
Sztabu Wojskowego NATO
18 września br. generał broni 
Janusz Adamczak został wybra-
ny na stanowisko Dyrektora 
Generalnego Międzynarodowego 
Sztabu Wojskowego NATO, któ-
re jest jednym z najważniejszych 
stanowisk wojskowych w Sojuszu 
Północnoatlantyckim. Generał 
Adamczak, od lata 2022 r., będzie 
m.in. zapewniał wojskowe do-
radztwo oraz wsparcie sztabowe 
dla Komitetu Wojskowego NATO. 
Wybór Polaka na to stanowisko 
jest wielkim osiągnięciem, a gra-
tulacje generałowi Adamczakowi 
złożyli m.in. Prezydent Andrzej 
Duda i Minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak. 

Generał broni Janusz Adamczak 
w latach 2014-2017 był sze-
fem sztabu Sojuszniczego 
Dowództwa Sił Połączonych 

(JFC) NATO w Brunssum w 
Holandii, a wcześniej dowódcą  
2. Korpusu Zmechanizowanego 
w Krakowie oraz 11. Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancernej w 
Żaganiu, jak również 12.Brygady 
Zmechanizowanej w Szczecinie. 

Pełnił też służbę w Sztabie 
Generalnym Wojska Polskiego. 
Generał służył także w mi-
sjach zagranicznych w Iraku i 
Afganistanie. 

Od 16 kwietnia 2018 jest Polskim 
Przedstawicielem Wojskowym 
przy Komitetach Wojskowych 
NATO i UE w Brukseli.
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 Kościół i muzeum, czyli katedra 
w Antwerpii 
Najwyższy od kilku stuleci budynek w mieście przetrwał liczne wojny i rewolucje 
– francuską i belgijską, dziś jest wpisany na listę UNESCO, bo to jeden z najważniej-
szych zabytków Antwerpii. 

Budowla, która jest symbolem mia-
sta, dumą mieszkańców, nieustan-
nie zachwyca tysiące turystów. 
Antwerpska Katedra Najświętszej 
Marii Panny – De  Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal, dziś pełni dwie 
ważne funkcje jednocześnie – mu-
zeum i kościoła. 

Nadal odbywają się tu msze i 
dlatego katedra dla turystów jest 
otwarta w określonych dniach i 
godzinach. Nawet jeśli ktoś wej-
dzie podczas mszy i będzie próbo-
wał zwiedzić kościół, pracownicy 
dyskretnie zwrócą mu uwagę, że 
to nie jest czas na zwiedzanie, bo 
właśnie jest msza i nie można prze-
szkadzać wiernym. Zdarza się, że 
nawet w godzinach zwiedzania 
katedra jest niedostępna dla tury-
stów, bo jest pogrzeb, ślub, próba 
chóru lub pracuje ekipa fi lmowa. 

Katedra dla mieszkańców 
Antwerpii jest przede wszystkim 
Domem Bożym, tu przeżywają ro-

dzinne radości i smutki, przyjmują 
sakramenty i uczestniczą w uro-
czystościach kościelnych. 

Antwerpscy katolicy modlą się 
w tym miejscu już ponad tysiąc 
lat, bo najpierw znajdowała się w 
tym miejscu mała kaplica, która 
później uzyskała status kościoła 
parafi alnego. 

Następnie wybudowano tu ko-
ściół w stylu romańskim. W roku 
1352 rozpoczęto budowę katedry, 
podziwianej obecnie, bo jest to w 
Niderlandach największa gotyc-
ka świątynia, która składa się z 7 
naw, 11 kaplic, 125 kolumn i 128 
okien. Podczas największych uro-
czystości jest w stanie pomieścić 
25 tysięcy osób, w tym 2400 miejsc 
siedzących. 

Budowa trwała prawie 170 lat i 
katedra była już prawie ukończo-
na, jedynie wieża południowa by-
ła niższa, a według projektu obie 

wieże miały być równe i zapewne 
tak by się stało. Niestety w pewną 
październikową noc w roku 1533 
wybuchł pożar i znaczna część bu-
dowli uległa zniszczeniu. Katedrę 
odbudowano, ale nie dokończono  
budowy wieży i już tak zostało. 
Dziś wieża północna ma wysokość 
123 m, a południowa 65,30 m. 

Antwerpska katedra De  Onze-
Lieve-Vrouwekathedraal obecnie 
to też muzeum, i chyba budowni-
czowie katedry tego nie przewi-
dzieli, bo katedra stała się muzeum 
w sposób jakby naturalny. Przez 
wieki wielcy artyści i mistrzowie 
tworzyli wspaniałe dzieła, które 
dziś można podziwiać, jak obrazy 
Rubensa czy oryginalne witraże 
(najstarszy pochodzi z roku 1503), 
wspaniałe rzeźby jak marmurowa 
„Madonna z dzieciątkiem”. 
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Wystrój katedry zmieniał się na 
przestrzeni wieków, dlatego też 
dziś jej wnętrze jest mieszanką 
wielu stylów architektonicznych. 
Z oryginalnego wnętrza do dziś 
nie zachowało się prawie nic: nie 
ma ołtarzy między kolumnami, 
nie ma wielu posągów, grobow-
ców i relikwiarzy, które zostały 
zniszczone w wyniku rewolty iko-
noklastów w latach 1566 i 1581. 

W czasie rewolucji fran-
cuskiej katedra ponownie 
została ograbiona z dzieł 
sztuki i bardzo zniszczona. 
Na szczęście w wieku XIX 
zrabowane działa sztuki, w 

tym obrazy Rubensa powróciły 
z Paryża do Antwerpii, a katedrę 
odnowiono. Dwie wielkie wojny 
światowe XX wieku katedra prze-
trwała bez większych zniszczeń a 
w latach 60-tych ubiegłego wieku 
rozpoczęto kompleksową reno-
wację katedry. Prace trwały do 
roku 1993 i właściwie zostały za-
kończone, choć nadal prowadzo-
ne są mniejsze projekty, dlatego 
niech nie dziwi cię rusztowanie w 
katedrze. 

Obecnie w katedrze można podzi-
wiać nie tylko dawne dzieła sztu-
ki, jak pozłacane tabernakulum 
w formie Arki Przymierza, ale też 

współczesne, jak szklana korona 
cierniowa, a nawet można napić 
się kawy albo piwa de Memento, 
bo w antwerpskiej katedrze mie-
ści się mała i przytulna kafejka 
De Plek. 

Można tu zjeść pyszną zupę dnia 
siedząc pod parasolem na cichym 
tarasie otoczonym murami kate-
dry albo trochę odpocząć przed 
dalszym zwiedzaniem Antwerpii. 

Przy wyjściu z katedry znajduje się 
sklepik z pamiątkami, w którym 
można kupić m. in. widokówki, 
breloczki, książki i inne rzeczy. 

Porada praktyczna: w katedrze 
jest dostępna dla zwiedzających 
bezpłatna ulotka w języku pol-
skim, w której opisane są najważ-
niejsze dzieła sztuki oraz krótka 
historia świątyni. 
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Kuchnia flamandzka dla każdego 
Flandria to raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia flamandzka jest 
bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować. 

Brabantse fazantfilets – 
filety bażancie  
po brabancku 
Bażant był tradycyjnym szlachec-
kim przysmakiem, często goszczą-
cym na dworskich stołach. Mięso 
tego dzikiego ptaka jest trochę 
twardsze od popularnych rodza-
jów drobiu, takich jak kurczak 
czy indyk. Jest też ciemniejsze 
i ma charakterystyczny zapach 
oraz wyrazisty smak. Jest rzadko 
spotykane w marketach i znacznie 
droższe niż kurczak. Mięso bażan-
ta to w kuchni prawdziwy rarytas, 
który koniecznie chociaż raz trze-
ba spróbować. 
Filety bażancie serwowane są jako 
danie główne z porcją belgijskich 
frytek. 

Składniki: 
• 800 g filetów z bażanta (dostęp-

ne w sklepach mięsnych) 
• 200 g boczku wędzonego (w 

kostkach) 
• 6 sztuk cykorii 
• 2 dl piwa Palm (piwo burszty-

nowe) 
• 2 dl śmietany 

• 1 łyżka cukru 
• 3 łyżki masła 
• 15 ziaren kolendry 
• gałka muszkatołowa 
• pieprz i sól 
• mąka do zagęszczenia sosu. 

Przygotowanie: 
Miażdżymy ziarna kolendry. 
Cykorie przecinamy na pół i de-
likatnie usuwamy twardy gorzki 
rdzeń. 
Jedną łyżkę masła rozpuszcza-
my w rondlu i układamy w nim 
obok siebie kawałki cykorii. 
Doprawiamy solą, pieprzem, gał-
ką muszkatołową i dosypujemy 1 
łyżkę cukru. Obsmażamy cykorie 
z dwóch stron. 
Jedną łyżkę masła rozpuszczamy 
na głębokiej patelni i na śred-
nim ogniu smażymy boczek aż 
zarumieni się na brązowy kolor. 
Zdejmujemy z patelni. 
Dodajemy kolejną łyżkę masła 
i smażymy filety z bażanta na 
złoty kolor ze wszystkich stron. 
Doprawiamy je solą i pieprzem, 
gdy są gotowe, wyjmujemy z pa-
telni. 

Wlewamy piwo na patelnię, do-
kładnie mieszamy, aby uwolnić 
pozostałości smażenia. Gotujemy 
przez chwilę na małym ogniu, do-
dajemy kolendrę i śmietanę oraz 
czubatą łyżkę rozrobionej w małej 
ilości wody mąkę. 
Układamy mięso na środku du-
żego naczynia żaroodpornego z 
cykorią wokół niego. Posypujemy 
usmażonym boczkiem. Całość 
polewamy równomiernie sosem 
i pieczemy pod przykryciem przez 
25 minut w piekarniku nagrza-
nym do 200°C. Na ostatnie 5 mi-
nut zdejmujemy pokrywkę, aby 
potrawa lekko się zabarwiła. 

Smacznego! 
Agnieszka Wojtysiak

MIEJSCE NA  
TWOJĄ REKLAMĘ

BĄDŹ WIDOCZNY!
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Przegląd prasy polskiej 
Podatki będą płacone  
od przychodu? 
W polskim systemie podatkowym 
być może pojawi się podatek przy-
chodowy, który miałby zastąpić 
podatek dochodowy. Ministerstwo 
finansów potwierdziło, że trwają w 
tej sprawie konsultacje. 

Podatek przychodowy naliczany 
jest od czystego przychodu, bez 
pomniejszania o koszty. Stanowi 
opozycję dla CIT, który płaci się 
od dochodu, czyli przychodu, któ-
ry został pomniejszony o koszty 
uzyskania przychodu. 

Za podatkiem przychodowym 
optuje Związek Przedsiębiorców 
i Pracodawców, który proponuje 
podatek o stawce uzależnionej od 
wykonywanej działalności, która 
wynosiłaby od 1,5 do 15 proc. dla 
osób prowadzących działalność 
gospodarczą, oraz 0,49 proc. w 
przypadku banków i instytucji, 
oraz 1,49 proc. dla innych przed-
siębiorstw posiadających osobo-
wość prawną. 

money.pl 

70 proc. produktów nie 
spełnia norm unijnych 
Komisja Europejska opublikowa-
ła wyniki prac organów nadzoru 
rynku z całej Europy. Jak się oka-
zuje, aż 70 proc. produktów, które 
trafiają na europejskie rynki, nie 
spełnia norm UE. 

Przetestowano łącznie 686 próbek 
produktów w siedmiu kategoriach: 
zabawki dla dzieci, domowy sprzęt 
do zabawy na świeżym powietrzu, 
gniazdka i śpiwory niemowlęce, 
kable, małe kuchenne urządzenia 
grzewcze, biżuteria (szczególną 
uwagę zwrócono na sprzedaż on-
line biżuterii, która może zawierać 
niebezpieczne metale) i foteliki sa-
mochodowe. 

Aż 70 proc. spośród 507 produk-
tów, z sześciu kategorii poddanych 
testom w ramach CASP 2020, nie 
spełnia norm unijnych. Pozostałe 
179 testowanych produktów to bi-
żuteria, gdzie 37 proc. próbek nie 
spełniało wymagań. 
Artykuły dziecięce stanowią naj-
liczniejszą grupę wśród testowa-
nych produktów. Spośród 220 
przebadanych zabawek (balony, 
farby do malowania palcami, 
zabawki do ściskania), 16 proc. 
przekroczyło wartości graniczne 
określone w normie EN 71-12:2013 
dotyczącej nitrozoamin oraz sub-
stancji zdolnych do ich tworzenia 
(należą do rakotwórczych związ-
ków chemicznych i mogą stano-
wić niebezpieczeństwo, zwłaszcza 
jeśli występują w zabawkach prze-
znaczonych dla małych dzieci). 

money.pl 

Wysyp pandemicznych 
oszustów 
Ustawa antycovidowa, która po-
zwala rządowi na zakup sprzętu 
medycznego z wolnej ręki, przy-
ciągnęła masę nieuczciwych lub 
nieprzejrzystych przedsiębiorstw. 
Co druga firma, która oferowała 
sprzęt resortowi zdrowia, była nie-
wiarygodna. 

Ze sprawozdania Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego za ubie-
gły rok wynika, że CBA miało 

zastrzeżenia do połowy kontra-
hentów Ministerstwa Zdrowia – 
podaje „Rzeczpospolita”. 
 
W marcu 2020 r. resort zdrowia 
podjął kilka kontrowersyjnych 
decyzji o zakupach. Dwie ujawni-
ły media: zakup tysięcy maseczek 
z Chin z podrobionymi certyfika-
tami jakości i niezrealizowana 
transakcja zakupu respiratorów 
od handlarza bronią, którego mia-
ła rekomendować ministerstwu 
Agencja Wywiadu. 
 
Z raportu szefa CBA wynika, że 
skala nadużyć mogła być znacznie 
większa. Ogromne środki, jakimi 
dysponował resort zdrowia, i brak 
przejrzystych procedur zamówień 
publicznych przyciągnęły wiele 
podejrzanych firm. Weryfikację 
podmiotów ubiegających się o 
kontrakt prowadziło na szeroką 
skalę CBA. Wpłynęły do niego in-
formacje o 152 złożonych ofertach, 
a sprawdzeniu poddano blisko 500 
osób i podmiotów. 

Podobną kontrolą Biuro obję-
ło kontrahentów Państwowej 
Agencji Rezerw Strategicznych – 
dostarczała ona sprzęt do szpitali 
tymczasowych, które budowały 
spółki Skarbu Państwa. 

CBA ujawnia, że do końca roku 
weryfikacji poddano 45 kontra-
hentów, z których 4 zaopiniowano 
negatywnie, a wobec 10 kolejnych 
sformułowano zastrzeżenia; w jed-
nym przypadku z uwagi na brak 
wystarczających informacji nie 
wyrażono opinii. 

wydarzenia.interia.pl 

Nowe zasady dostępu  
do broni palnej 
Obecnie pozwolenia na broń 
wydaje policja, a zdobycie jej do 
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ochrony osobistej graniczy z cu-
dem. To ma się zmienić. „Wydanie 
pozwolenia na broń będzie wyglą-
dać podobnie, jak w przypadku 
prawa jazdy. Nie będzie zajmowała 
się tym policja, lecz organ cywil-
ny, konkretnie wojewoda, choć nie 
wykluczamy, że tę kompetencję bę-
dzie mógł mieć starosta” – mówi 
Michał Urbaniak z Konfederacji, 
szef Parlamentarnego Zespołu ds. 
Kultury Posiadania Broni. 

Zgodnie z nową propozycją po-
zwolenie na broń mógłby dostać 
każdy, kto ma 18 lat, nie został 
skazany za niektóre przestępstwa, 
posiada miejsce zamieszkania w 
Polsce i nie choruje psychicznie. 
Dodatkowo taka osoba musiałaby 
zdać egzamin bądź przez co naj-
mniej pięć lat posiadać obywatel-
ską kartę broni. 

Wprowadzenie tego 
ostatniego dokumentu to 
kolejna rewolucja. Karta 
pozwalałaby na posiada-
nie broni uchodzącej za 
najmniej niebezpiecz-
ną, m.in. strzelb, broni 
gazowej czy niektórych 
rodzajów broni boczne-

go zapłonu. Do posiadania karty 
niepotrzebny byłby egzamin, a 
wystarczyłoby złożenie umotywo-
wanego wniosku. 

Podobnie jak w przypadku pozwo-
lenia trzeba by spełnić wymóg peł-
noletności, niekaralności za nie-
które przestępstwa, zamieszkania 
w RP i zdrowia psychicznego. 

rp.pl 

Polacy nie chcą zakazu 
handlu w niedziele 
Przybywa osób, które chciałyby 
powrotu niedziel handlowych. 
Mimo to nad handlowcami i ich 
klientami wciąż wisi groźba za-
ostrzenia obecnych przepisów.  
 
Powrotu zakupów w niedzielę, 
choć w różnych wariantach, chce 

połowa Polaków – wynika z ba-
dania ARC Rynek i Opinia. To 
kolejne badanie, które pokazuje, 
że Polacy mają problem z tym 
ograniczeniem i choć po trzech 
latach obowiązywania muszą się 
do niego przyzwyczaić, to jednak 
grono przeciwników wcale się nie 
zmniejsza. 
 
Jako negatywne efekty ustawy 
konsumenci wskazują choćby 
pozbawienie wielu grup, jak stu-
denci, możliwości dorobienia w 
niedzielę, z czego sklepy wcześniej 
często korzystały. Efektem ustawy 
jest także wzrost liczby likwidacji 
sklepów czy problemy dla firm. 

W badaniu ARC Rynek i Opinia 
ankietowani zauważają także 
pozytywy, jak zagwarantowanie 
pracownikom dnia wolnego, 
jednak taki efekt możliwy jest 
do osiągnięcia w inny sposób.  
 
Organizacje handlowe od dawna 
apelują o zagwarantowanie pra-
cownikom nowelizacją kodeksu 
pracy co najmniej dwóch wolnych 
niedziel w miesiącu, ale propozy-
cja nie znalazła uznania rządu. 

rp.pl 
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Zmiana ustawy o 
resocjalizacji nieletnich 
Projekt przewiduje, że nieletni 
sprawcy najpoważniejszych prze-
stępstw, takich jak zabójstwo, 
gwałt, pedofilia, będą obligatoryj-
nie trafiali do zakładów popraw-
czych. 

Zmieni się górna granica wie-
kowa przebywania w zakładzie 
poprawczym. Obecnie pozostają 
w nim osoby maksymalnie do 
21. roku życia, bez względu na 
rodzaj popełnionego czynu karal-
nego i stosunek do resocjalizacji. 
Projekt wprowadza możliwość 
wydłużenia pobytu do trzech lat.  

Surowsze placówki będą przezna-
czone dla tych, którzy popełnili 
czyn karalny i skończyli 13 lat oraz 
– w wyjątkowych wypadkach – dla 
osób, które wprawdzie nie popełni-
ły czynu karalnego, ale są mocno 

zdemoralizowane (np. pi-
ją alkohol, zażywają nar-
kotyki), a stosowane już 
wobec nich środki były 
nieskuteczne. O umiesz-
czeniu w takiej placówce 
zdecyduje sąd rodzinny. 
 
Ustawa zagwarantuje 
powołanie komisji ds. 
środka leczniczego, któ-
ra wskaże sądowi odpo-
wiednią dla nieletniego placówkę 
w razie problemów ze zdrowiem 
psychicznym nastolatka. 

W zakładach poprawczych, mło-
dzieżowych ośrodkach wycho-
wawczych i schroniskach dla 
nieletnich odbywają resocjaliza-
cję również matki. Projektodawca 
proponuje wydzielenie domów, w 
których młode matki będą mogły 
opiekować się swoimi dziećmi.  
 

Młodzi ludzie będą mieć prawo do 
pomocy obrońcy od początku ja-
kichkolwiek czynności z ich udzia-
łem. Nieletni, których nie stać na 
adwokata z wyboru, skorzystają z 
pomocy obrońcy z urzędu. Będzie 
on wyznaczany przez sąd rodzinny 
po stwierdzeniu zaistnienia okre-
ślonych przesłanek. 

prawo.pl 

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska

 

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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 Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Witamy po wakacjach 

Jest nam niezmiernie miło powitać wszystkich Uczniów, po przerwie wakacyjnej, w 
naszej szkole. Po letnim odpoczynku, pełni zapału i energii, rozpoczynamy nowy 
rok szkolny. Jesteśmy pewni, że razem w dobrym zdrowiu i humorze będziemy 
uczyć się języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz realizować ciekawe projekty, po-
głębiające wiedzę o naszej Ojczyźnie. 

Rodziców z kolei zachęcamy do kontaktu z nami poprzez Dziennik Elektroniczny 
Mantica lub za pomocą poczty elektronicznej czy telefonu. 

Choć na terenie szkoły mogą przebywać jedynie Uczniowie, stale pozostajemy 
do Państwa dyspozycji: 

Jednocześnie prosimy bardzo o przestrzeganie regulaminu sanitarnego obowiązującego w naszej szkole. 
Najważniejsze zasady zawarte w nim zamieszczamy poniżej. 

Rodziców z kolei zachęcamy do kontaktu z nami poprzez Dziennik Elektroniczny 

Choć na terenie szkoły mogą przebywać jedynie Uczniowie, stale pozostajemy 

Kontakt telefoniczny sekretariat: tel. +32 489 37 77 14
Kontakt stały z kierownikiem SPL: tel. +32 3 2269212, gsm: +32 475 96 51 58 
email: szkolapolska.antwerpia@outlook.com 
oraz  poczta elektroniczna w dzienniku elektronicznym. 

✆
✉

Uczniowie: 
1. Obowiązuje zasada dbałości o higienę rąk (mycie ich przed zajęciami, przed i po prze-

rwach, po skorzystaniu z toalety). 
2. Sale lekcyjne będą stale i gruntownie wietrzone także w czasie zajęć lekcyjnych. 
3. Na placu szkolnym, w czasie przerw międzylekcyjnych, mogą przebywać maksymalnie 

dwie klasy. 
4. Uczniowie zwolnieni są od noszenia masek na terenie szkoły. 
5. Nauczyciele zobowiązani są do noszenia masek w czasie przerw lekcyjnych, lub pracy 

zespołowej z uczniami jeśli nie mogą zachować dystansu powyżej 1.5 metra. 

Rodzice: 
1. Rodzice i osoby trzecie nie mogą przebywać na terenie szkoły. 
2. Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci ze szkoły (przed budynkiem szkolnym), 

rodzice zobowiązani są do noszenia masek. 
3. Dzieci, które mają objawy przeziębienia, lub inne objawy chorobowe nie mogą być 

przyprowadzane do szkoły. 
4. W razie nagłego, złego, samopoczucia dziecka w szkole, rodzice zostaną pilnie poin-

formowani i poproszeni o zabranie dziecka ze szkoły oraz kontakt z lekarzem. 
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Narodowe czytanie 2021 

Już po raz czwarty nasza szkoła włączyła się 
w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, 
organizowaną pod honorowym patronatem 
Pary Prezydenckiej. 4 września nasi licealiści 
odczytali fragmenty dramatu pt. „Moralność 
Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. 
Było wesoło, zabawnie i twórczo. Uczniowie 
brawurowo „odgrywali” swoje role, czując się 
jak na deskach prawdziwego teatru. 

Mamy nadzieję, że ich interpretacja tego peł-
nego komizmu i powiedzonek, które weszły na 
trwałe do języka polskiego („Niedaleko padło 
jabłko od jabłoni” czy „Wielka afera, zgoi się 
do wesela”) utworu, zainspiruje wszystkich do 
czytelniczej i artystycznej przygody, jaką jest 
lektura „Moralności Pani Dulskiej”. 

Krótkie nagranie, prezentujące zdolności naszych licealistów, można obejrzeć na szkolnym Facebooku. 

Zapraszamy! 

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. 

W październiku przewidywane daty to:
03.10.2021     De Klinge 
         Beerse 
09.10.2021     Warszawa 
23.10.2021     Wuustwezel
         Oosterhout
24.10.2021     Breda (NL)
28.10.2021     Wycieczka do muzeum w Bredzie i Axel

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



Polecam serdecznie biuro MaxiClean.
Miła atmosfera, pomocne panie, bardzo 
dbają o Pracownika. 
Sandra Szurpit

Gorąco polecam biuro MaxiClean. 
Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że 
nie ma lepszego pracodawcy niż MaxiClean. 
Natalia Kosowska

Mieszkasz w Antwerpii i wciąż szukasz biura, w którym 
będziesz się czuła jak w domu?
Zapraszamy do MaxiClean!
Umów się z nami na spotkanie i przekonaj się sama dlaczego jesteśmy najczęściej
wybieranym biurem wśród kobiet pracujących w sektorze dienstencheques

 www.facebook.com/MaxiClean.be

10 powodów
dla których zaufało nam
tysiące kobiet pracujących w sektorze w sektorze dienstencheques:

Dołącz do

MaxiClean
Wybrałam
MaxiClean

• Wspieramy kobiety i działamy na rzecz dobrych warun-
ków pracy, poprzez współpracę opartą na szacunku, 
zaufaniu i życzliwości, tak abyście czuły się bezpiecznie
i mogły skupić się na tym, co dla Was ważne.

• Zapewniamy profesjonalną rozmowę na temat warunków 
zatrudnienia – coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej 
– już w trakcie pierwszego spotkania przygotujemy dla 
Ciebie symulację z proponowaną stawką i wszystkimi bo-
nusami, dzięki czemu dowiesz się dokładnie, ile będziesz 
zarabiać w zależności od Twojej sytuacji rodzinnej.

• Oferujemy pakiet na start i prezent z katalogu MaxiCle-
an – odzież robocza to nie wszystko i my o tym wiemy 
- w pracy czy poza nią - dla nas jesteś przede wszystkim 
KOBIETĄ, dlatego skorzystaj z programu Siła Kobiet i 
ciesz się piękną biżuterią, którą otrzymasz na powitanie.

• Gwarantujemy pełne wsparcie Opiekuna Kontraktu przy 
załatwianiu wszelkich spraw administracyjnych (m.in. 
takich jak ubezpieczenie zdrowotne, zapis do związków 
zawodowych, otwarcie konta bankowego i wiele innych).

• Zwracamy koszty transportu – niezależnie od tego, jakim 
środkiem transportu się poruszasz oraz zapewniamy 
czeki żywnościowe o wartości 7 euro już od pierwszego 
dnia pracy.

• Proponujemy rozliczenia dwa razy w miesiącu (lub raz, 
jeśli tak jest Ci wygodniej), w trakcie rozliczeń biura 
otwarte do godziny 20:00 oraz możliwość umówienia 
się na konkretną godzinę, jeśli nie lubisz czekać.

• Organizujemy dla Was Strefę Dobrego Czasu - prze-
strzeń, gdzie dzieci mogą być dziećmi, a dorośli mogą 
stawać się dorosłymi bardziej świadomymi, szczęśli-
wymi i spełnionymi.

• Dajemy możliwość udziału w szkoleniach podno-
szących kwalifikacje językowe oraz zapewniających 
rozwój umiejętności zawodowych - także w wygodnej 
formie online, dzięki czemu możesz skorzystać z nich 
w dogodnym dla siebie momencie.

• Organizujemy regularne konkursy z nagrodami
i zapewniamy upominki na różne okazje.

• Serwujemy pyszną kawę w serdecznej atmosferze
– u nas poczujesz się jak w domu!

www.facebook.com/MaxiClean.be/
www.silakobiet.be

Zadzwoń już dziś: Antwerpia: 0492 840 633
Lub odwiedź nas w naszym biurze: Frankrijklei 49, 2000 Antwerpen

Dowiedz się więcej na nasz temat:

Nie masz własnych godzin?
W MaxiClean to nie problem!

Chcesz zmienić biuro?
Z MaxiClean to bardzo proste!
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 Kupić dziecku telefon, 
czy nie kupić? 
Zanim rodzice zdecydują się na zakup telefonu dla dziecka, powinni odpowiedzieć 
sobie na pytania: Czy telefon rzeczywiście jest dziecku potrzebny? Czy będzie przed-
miotem służącym do komunikacji, czy tylko drogą zabawką i rozrywką? Czy da dziec-
ku i rodzicom poczucie bezpieczeństwa? 

Zanim rodzice podejmą ostatecz-
ną decyzję, powinni też poczytać 
o fonoholizmie – uzależnieniu od 
telefonów komórkowych – i poroz-
mawiać o tym  zjawisku ze swoim 
dzieckiem. 

Fonoholizm objawia się nadmier-
nym przywiązaniem do telefonu i 
nadużywaniem go w różnych co-
dziennych sytuacjach. Skutki te-
go uzależnienia mogą być bardzo 
poważne: od osłabienia kontaktów 
z rodzicami i rówieśnikami, aż po 
zanikanie zainteresowań dziecka, 
zaburzenia snu i odżywiania, co z 
pewnością przełoży się na trudno-
ści w nauce i problemy w szkole. 

Fonoholizm dotyka dzieci w coraz 
młodszym wieku i jest zjawiskiem 
tak powszechnym, że przestał bu-
dzić zdziwienie. 

Wszyscy mają już 
komórki, tylko ja nie! 
Nawet kilkuletnie dzieci bombar-
dują swoich rodziców prośbami o 
telefon. Kiedy przychodzi moment 
na ten pierwszy aparat? Opinia 
psychologów jak i dużej części 
rodziców jest jednoznaczna: im 
później, tym lepiej. 

Trudno określić, jaki wiek jest naj-
lepszy na zakup komórki. Dziecko 
powinno otrzymać telefon dopiero 
wtedy, kiedy będzie mu potrzebny. 
Podarowanie aparatu bez potrze-
by, jako spełnienie kaprysu, czy 
dlatego że inni już mają, spowo-
duje, że dla dziecka telefon będzie 
tylko zabawką. 

Dla części rodziców właściwym 
momentem na zakup pierwsze-
go telefonu jest rozpoczęcie przez 
dzieci nauki w szkole podstawo-
wej, kiedy zaczynają samodzielnie 
chodzić do szkoły i z niej wracać. 
Rodzice chcą się z nimi kontakto-
wać i sprawdzać, czy wszystko jest 
w porządku. 

Kiedy jednak dorośli zawożą i 
przywożą dzieci na lekcje czy zaję-
cia pozaszkolne, posiadanie przez 
pociechy telefonu nie jest koniecz-
ne. Bo dokąd dzieci miałyby ko-
mórkę ze sobą zabierać? Na plac 
zabaw? W odwiedziny do kolegi? 
Punktualności lepiej nauczy dzie-
ci zegarek na rękę niż telefon. 

Zdaniem wielu rodziców i psycho-
logów odpowiednim czasem na 
posiadanie przez dziecko własne-
go telefonu jest moment zakoń-
czenia nauki w szkole podsta-
wowej. To wiek, kiedy dziecko 
jest już na tyle odpowiedzialne, 
że potrafi  kontrolować ilość 
rozmów i wydatki związane 
z posiadaniem telefonu, oraz 
wykorzystywać urządzenie 
do odpowiednich celów. 

Kupić, nie kupić 
Przeciwnicy kupowania 
dzieciom telefonów uwa-
żają, że komórka to niepo-
trzebny wydatek, bo dzieci 
(zwłaszcza te kilkuletnie) 
nie potrafią rozsądnie z 
niej korzystać. Narażają ro-
dziców na koszty i traktują 
telefon jak elektroniczną za-

bawkę. Uzależniają się od telefonu, 
grają w gry i „przesiadują” w sieci, 
zamiast bawić się z rówieśnikami. 

Zwolennicy kupowania dzieciom 
telefonów są zdania, że żyjemy w 
tak niebezpiecznych czasach, że 
dorośli muszą mieć nad dziec-
kiem stałą kontrolę. I temu ma 
między innymi służyć komórka. 

Kiedy dziecko ma przy sobie te-
lefon, kontakt z rodzicami jest ła-
twiejszy, a ich niepokój mniejszy. 
Dorośli w każdej chwili mogą 
sprawdzić, gdzie znajduje się ich 
pociecha. Telefon przydaje się też 
w sytuacjach, kiedy coś wydarzy 
się w szkole, to także kontakt z ro-
dzicami w czasie szkolnej wyciecz-

ki, pobytu u dziadków 
czy znajomych. 

Sprawdza się rów-
nież jako „przy-
p o m i n a j k a ” . 
Wystarczy krótki 
sms, żeby przy-
pomnieć dziecku 
o zabraniu ka-
napek do szko-
ły, spakowaniu 
stroju na zajęcia 
sportowe czy o 
umówionym spo-
tkaniu. 

Jeżeli rodzice zde-
cydowali się na 
zakup komórki, 
muszą jasno spre-
cyzować reguły i 

zasady jej używania, 
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a dziecko musi wiedzieć, do czego 
służy telefon, znać ograniczenia 
związane z jego posiadaniem i 
nie korzystać z telefonu bez limitu. 

Nie smartfon jako 
pierwszy telefon 
Każde dziecko marzy o „wypasio-
nej” komórce z mnóstwem gier, 
kamerą, aparatem fotografi cznym, 
dostępem do internetu czy opcja-
mi słuchania muzyki. Natomiast 
rodzice chcą, by posiadanie telefo-
nu wiązało się z bezpieczeństwem 
dziecka i niewielkimi kosztami 
używania aparatu. 

W przypadku małych dzieci w 
roli pierwszego telefonu dosko-
nale może sprawdzić się aparat, 
z którego wcześniej korzystali 
rodzice, starsze rodzeństwo, czy 
ktoś z rodziny. Telefon musi być 
odporny na wszelkie uszkodzenia, 
upadki i kąpiele, wykonany z nie-
szkodliwych materiałów, z niskim 
indeksem promieniowania SAR. 
Dostosowany do wielkości i kształ-
tu dłoni dziecka z dodatkowym wy-
posażeniem w postaci uchwytów 
albo smyczy, by dziecko nie zgu-
biło telefonu. I prosty w obsłudze. 

Im mniej funkcji, tym lepiej. By 
dziecko było bezpieczne, można 
zaprogramować w jego telefonie 
tylko te numery, pod które może 
dzwonić i od których może od-
bierać rozmowy przychodzące. 
Wystarczy mu zaledwie kilka 
przycisków, by zadzwonić do ma-
my, taty, dziadków i pod numer 
alarmowy. 

Dla mniejszego dziecka lepszy jest 
telefon na kartę niż na abonament. 
Karta pozwala limitować korzysta-
nie z urządzenia i uczy rozsądnego 
gospodarowania pieniędzmi. 

Telefony komórkowe odpowied-
nie dla dzieci mają funkcje, dzię-
ki którym rodzic ma możliwość 
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monitorowania, czy dziecko do-
tarło bezpiecznie do szkoły czy 
do kolegi. Taki telefon nie musi 
mieć internetu, odtwarzacza MP3, 
kamery, aparatu fotograficznego 
i łącza Bluetooth. Dziecko musi 
wiedzieć, że telefon służy głównie 
do kontaktowania się, nie do gier, 
a rodzice powinni zablokować w 
telefonie zbędne aplikacje. 

Inaczej rzecz się ma w przypadku 
zakupu telefonu dla dziecka star-
szego. Czy powinniśmy mu kupić 
taki model telefonu, jaki samo so-
bie wybrało? 

Koszty zakupu wybranego przez 
dziecko telefonu powinny być roz-
łożone. Część kwoty młody czło-
wiek powinien pokryć ze swojego 
kieszonkowego czy oszczędności, 
resztę dokładają rodzice, którzy od 
razu powinni zaopatrzyć aparat w 
etui i ubezpieczyć. 

Dla starszych dzieci bardziej 
opłacalny jest abonament. W 
tym przypadku warto zadbać o 
zabezpieczenia, które uniemożli-
wiają wykonywanie kosztownych 
połączeń lub ściąganie dużej ilości 
danych. 

Jeżeli jednak rodzice oba-
wiają się dużych rachun-
ków, to powinni kupić te-
lefon na kartę. I uprzedzić 
latorośl, że ma odpowied-
nio gospodarować środka-
mi na karcie. Jeśli dziecko 
wydzwoni limit, rodzice 
nie powinni kupować mu 
nowej karty aż do upływu 
wyznaczonego terminu. To 
nauczy dziecko odpowie-
dzialności i oszczędności. 

Bezpieczeństwo 
Rodzice decydują się ku-
pić dziecku telefon przede 
wszystkim ze względów 
bezpieczeństwa. Mogą 
sprawdzać, gdzie jest, jak 
się czuje, co robi, czy do-
tarło bezpiecznie do domu. 
Również dziecko czuje się bez-
pieczniej, kiedy wie, że ma z ro-
dzicami stały kontakt. 

Ale bezpieczeństwo to także 
ochrona przed niewłaściwymi 
treściami (zdjęcia czy filmy), na 
które dziecko może trafić przypad-
kowo. Dlatego rodzice powinni 
mieć nadzór nad instalowanymi 
aplikacjami, zakupem poszcze-

gólnych programów, gier 
i treściami przeglądanymi 
w sieci. 

Dziecko musi znać zasa-
dy i granice użytkowania 
telefonu, do jakich celów 
może go używać, co robić, 
żeby nie wpakować się w 
kłopoty. Jak unikać zawie-
rania znajomości przez 
telefon. 

W przypadku dzieci, które 
korzystają z serwisów spo-
łecznościowych, rodzic 
powinien wiedzieć, jakie 
wpisy dziecko publikuje, 
z kim się komunikuje. 
Uczulić je na to, jakich in-

formacji o sobie nie może nikomu 
przekazywać, kiedy musi wyłączyć 
lub wyciszyć telefon, i o czym musi 
informować rodziców. 

Dorośli powinni także nauczyć 
dziecko zasad korzystania z tele-
fonu w miejscach publicznych. 
Dziecko musi wiedzieć, że nie 
wolno podawać głośno swojego 
adresu i danych dotyczących ro-
dziny oraz przekazywać numeru 
telefonu osobom nieznajomym. 
Nie wolno mu głośno słuchać mu-
zyki, należy rozmawiać krótko i na 
temat, a w niektórych miejscach 
publicznych w ogóle nie używać 
telefonu. 

Decyzja, kiedy i jaki telefon ko-
mórkowy kupić dziecku, zależy 
od rodziców. To ich dziecko, ich 
odpowiedzialność i ich rachunki. 

Aleksandra Dobiecka 

Źródła:  
miniaturowa.pl,  

zaplo.pl/blog,  
dziecko.trojmiasto.pl,  

parenting.pl
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 Poszukiwani pracownicy 50+ 
Firmy z europejskich krajów coraz częściej poszukują w Polsce pracowników w prze-
dziale wiekowym 50+. Czyżby staż pracy i zawodowe doświadczenie doczekały się 
wreszcie swojego miejsca na rynku pracy? 

Do pracy tymczasowej poza 
Polskę wyjeżdżają na ogół ludzie 
w wieku od 20 do 30 lat. Ale mło-
dość, oprócz wielu atutów, ma też 
mankamenty niepożądane na ryn-
ku pracy. Chodzi przede wszyst-
kim o zawodowe doświadczenie 
i odpowiedni staż pracy. Dlatego 
zagraniczne fi rmy coraz częściej i 
chętniej sięgają po pracowników 
50+. 

Jakie zawody 
są poszukiwane? 
Europejskie firmy rekrutują 
w Polce przede wszystkim do-
świadczonych (z naciskiem na 
doświadczonych) budowlańców, 
monterów, dekarzy, stolarzy i jak-
że potrzebnych w tym segmencie 
rynku hydraulików, elektryków. 
Zatrudnienie znajdą też kierow-
cy ciężarówek, byli górnicy z 
doświadczeniem w pracach pod-
ziemnych, jak również, inżyniero-
wie i menadżerowie. 

Równie otwartym na doświadczo-
nych pracowników segmentem 
rynku jest opieka nad ludźmi 
starszymi. Z danych fi rmy Work 
Express wynika, że aż 70 procent 
ludzi, wyjeżdżających do pracy w 
charakterze opiekuna/opiekunki 
przy opiece nad osobami star-
szymi czy chorymi, ma po-
wyżej 50 lat. Na zatrudnienie 
mogą również liczyć emeryto-
wane pielęgniarki. 

Co jest potrzebne, aby rozpocząć 
pracę poza granicami kra-
ju? Przede wszyst-
kim odpowiedni 
dyplom, bo 
zatrudnia-

nie „na gębę” już się skończyło. 
Zagraniczni przedsiębiorcy cenią 
sobie polską fachowość i doświad-
czenie w pracy, trzeba to tylko od-
powiednio udokumentować. 

Im starsi, tym lepsi 
Na rynku pracy następuje pokole-
niowa zmiana. Zagraniczne fi rmy 
coraz chętniej sięgają po starszych 
pracowników, doceniając ich fa-
chowość i doświadczenie w pracy. 

Pracodawcy skłonni są zapłacić 
więcej za wiedzę i kompetencje, 
zamiast kierować młodych lu-
dzi na specjalistyczne kursy. Po 
pierwsze, nie mają pewności, że 
pracownik je ukończy, a po dru-
gie, nie mają też gwarancji, że wy-
szkolony przez nich fachowiec nie 
odejdzie do konkurencji. 

Pracownicy z przedziału 50+ są 
bardziej efektywni, a w pracy nie 
robią tak dużo błędów, jak ich 
młodsi koledzy, co wiąże się z 
mniejszymi kosztami ponoszony-
mi przez pracodawców. Są także 
bardziej zdyscyplinowani, mniej 
skłonni do wszczynania awantur 
i co ważne, szanują swoją pracę. 
Zagraniczni pracodawcy cenią u 

nich sumienność, obowiązko-
wość, punktualność i pre-
cyzję. 

Pracownicy po pięćdzie-
siątce nie zawsze godzą 
się na każdą oferowaną 
pracę i płacę. Znają swo-

ją rynkową war-
tość. Oprócz 

wy-

uczonego zawodu wielu z nich 
może pochwalić się ukończeniem 
różnych kursów. Niejeden z nich 
pracował już dla zagranicznego 
pracodawcy, mają więc w tym za-
kresie doświadczenie, znają realia 
życia i pracy na obczyźnie. 

Nie w Polsce 
Zupełnie inaczej wygląda pol-
ski rynek pracy, otwarty przede 
wszystkim na ludzi młodych, na 
którym dla osób po pięćdziesiątce 
raczej nie ma miejsca. Nawet jeże-
li pracownikowi w wieku 50+ uda 
się otrzymać jakąś pracę, zaofero-
wane wynagrodzenie jest o wiele 
niższe od stawek obowiązujących 
na rynku. 

Dzieje się tak ze względu na 
oszczędności i funkcjonujące na 
naszym rynku stereotypy, według 
których człowiek po pięćdziesią-
tym roku życia jest za stary do 
podejmowania i wykonywania 
większości prac. 

W kreowaniu takiego wizerunku 
mniej lub bardziej świadomie po-
magają działające na rynku pracy 
fi rmy rekrutacyjne, dla których 
pracownik w wieku 50+ nie jest 
partnerem do rozmowy. 

Szkoda, że polscy pracodawcy nie 
doceniają potencjału, jaki drzemie 
w doświadczonych budowlańcach, 
hydraulikach czy stolarzach. Na 
szczęście zagraniczni przedsię-
biorcy doceniają umiejętności na-
szych specjalistów. Miejmy więc 
nadzieję, że rynek pracy 50+ dalej 
będzie się rozwijał. Także w Polsce. 

Marta Wawrocka
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fi rmy rekrutacyjne, dla których 
pracownik w wieku 50+ nie jest 
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Szkoda, że polscy pracodawcy nie 
doceniają potencjału, jaki drzemie 
w doświadczonych budowlańcach, 
hydraulikach czy stolarzach. Na 
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Rok szkolny 2021-2022  
w Instytucie Języka i Kultury 
Polskiej im. Polskich Lotników  
– rozpoczęty 
Uczniowie i nauczyciele cali, zdrowi i z wielkim entuzjazmem wrócili po dwumie-
sięcznym, zasłużonym odpoczynku. 

Instytut, który w ubiegłym roku 
rozpoczął swoją działalność edu-
kacyjną, staje się jednym z waż-
niejszych miejsc propagowania 
języka polskiego i kultury polskiej 
oraz rozwijania talentów najmłod-
szej części polskiej diaspory we 
Flandrii. 

Działalność Instytutu to przede 
wszystkim sobotnia szkoła po-
lonijna obejmująca nauczanie 
wczesnoszkolne od 3 do 18 roku 
życia. Dodatkowo oferta językowa 

skierowana jest też 
do wszystkich innych 
osób pragnących 
uczyć się języka pol-
skiego jako obcego. 

W roku ubiegłym, 
w dniu otwarcia 
Instytutu, zapisanych 
było 55 uczniów, któ-
rych z dnia na dzień 

przybywało. Po wakacjach, nowy 
rok szkolny 2021-2022 zaczęło aż 
95 uczniów. Jest to ogromna ra-
dość dla założycieli Instytutu oraz 
nauczycieli, którzy każdą sobotę 
przeznaczają na jak najlepsze, naj-
przyjemniejsze i najskuteczniejsze 
przekazanie wiedzy językowej, hi-
storycznej i geograficznej. 

Duża liczebność uczniów to także 
determinacja i świadoma decyzja 
rodziców pragnących, aby ich 
dzieci jak najwcześniej nauczyły 

się języka ojczystego oraz miały 
kontakt z polskimi kolegami. 

Nowy rok szkolny to nowe wyzwa-
nia, nowe plany i projekty. Aż 9 od-
działów: dwie grupy przedszkolne, 
zerówka, klasy 1-5 oraz klasa VIP 
(12+), zaczęło wrześniowe zajęcia 
lekcyjne. 

Główny cel edukacyjny w klasach 
najmłodszych to stworzenie jak 
najlepszych warunków sprzyjają-
cych spontanicznej nauce języka 
polskiego poprzez gry, zabawy, 
gry językowe i interakcje z inny-
mi dziećmi. Kluczowe jest wzbo-
gacenie słownictwa, rozwinięcie 
umiejętności komunikowania w 
języku polskim oraz przygotowa-
nie do kolejnego etapu, jakim jest 
szkoła. 

Klasy starsze to intensywna praca 
nad rozwinięciem czterech głów-
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nych kompetencji językowych: 
słuchania, mówienia, czytania i 
pisania w języku polskim. 

Nauka w Instytucie to kreatywne i 
intensywne działania stymulujące 
proces nauki języka polskiego, ta-
kie jak warsztaty dziennikarskie, 
konkursy literackie, a także roz-
budzenie pasji czytelniczej wśród 
wszystkich uczniów. 

Oprócz nauki języka polskiego, 
historii i geografii Polski ucznio-
wie mają możliwość odkryć i roz-
winąć swoje talenty. Działalności 
kulturalno-artystyczna to jeden z 
ważniejszych projektów Instytutu, 
do którego włączani są wszyscy 
uczniowie Instytutu. 

Warsztaty plastyczne prowadzone 
w języku polskim cieszą się du-
żym zainteresowaniem i wzbudza-

ją ogromny entuzjazm 
dzieci. Malując, rysu-
jąc, rzeźbiąc, ucznio-
wie nie tylko rozwijają 
swoje talenty plastycz-
ne, ale również ćwiczą 
słownictwo i swobod-
nie komunikują się po 
polsku z rówieśnikami. 
Bez wątpienia jest to 
ogromną korzyścią 
dla ich umiejętności 
językowych. 

Rozśpiewana mło-
dzież Instytutu równie 
chętnie przygotowuje 
występy artystyczne pod okiem 
muzycznie utalentowanych na-
uczycieli. Uczniowie sięgają po 
repertuar nowoczesny, ale też z 
przyjemnością odkrywają i doce-
niają polską tradycję, mierząc się 
z trudnymi piosenkami ludowymi. 

Już w pierwszym roku ist-
nienia Instytutu uczniowie 
nagrali kilka piosenek w 
języku polskim, przygoto-
wanych na różne szkolne 
okazje. 
Rok 2021-2022 zapowiada 
się wyjątkowo rozśpiewany! 

Opcji i możliwości w Instytucie 
Języka i Kultury Polskiej im. 
Polskich Lotników jest wiele. 
Każde dziecko znajdzie tu swoje 
miejsce i coś wyjątkowego dla 
siebie. 

Tutaj rozwijane są skrzydła i speł-
niane marzenia! 

Zapisy do Instytutu trwają cały 
rok. 

Więcej informacji: 
www.instytutgent.be
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Planszowy generał #6 
Istnieje takie powiedzenie: gra planszowa może być grywalna, realistyczna i mieć 
proste zasady, ale wolno ci wybrać tylko dwie możliwości. Panzer od GMT Games 
posiada niestety tylko dwie pierwsze cechy, bo tej książki telefonicznej, na której 
napisano „Rules”, nie można nazwać łatwo przyswajalną. A jednak wydawca napisał 
we wstępie, że nie taki diabeł straszny… Co jak co, ale przychodzi podejrzenie o mały 
kant pod tym względem. 

No cóż, po otwarciu pudła znajdu-
jemy z milion żetonów, pięć tysię-
cy tabel i ogromne mapy. Macie 
na podorędziu jakiś stół konferen-
cyjny? W każdym razie zawartość 
robi wrażenie, wielkością dorów-
nującą tymże mapom. 

W trakcie wertowania instrukcji 
dochodzimy jednak do wniosku, 
że rzeczywiście przepisy nie są 
tak bardzo skomplikowane, jak 
przyszło nam mieć wrażenie, 
jednak jest ich po prostu bardzo 
dużo. Napisane są one językiem 
prostym, momentami aż banal-
nym. Rzeczy trudne ujęte są w 
ramkach, mamy też słowniczek 
pojęć i skrótów oraz dziesiątki in-
nych pomocy, dzięki którym nie 
ma potrzeby posiłkowania się 
netem, aby wyjaśnić nieścisłości. 

Jednak Panzer nie jest grą łatwą. 
Na drodze staje mrowie przepi-
sów, jakie należy wziąć pod uwa-
gę w niemal każdej sytuacji. Np. 
zasięg widzenia, bazowo ustalony 
na dwadzieścia heksów podlega 
licznym modyfikacjom, które to, 

pomimo zawarcia ich w 
tabelach pomocniczych, 
wymagają czasochłonne-
go sprawdzenia, jaka mo-
dyfikacja ma zastosowa-
nie w danym momencie. 
Również procedura od-
dania strzału składa się 
z całkiem sporej liczby 
etapów. Autorzy starali 
się zawrzeć maksimum 
czynników zachodzących 
w walce pancernej. 

Wedle mnie zabrakło jedynie 
określenia, czy działonowy to nie 
mańkut, albo czy dowódca nie 
cierpi czasami na nietolerancję 
laktozy. Włożono jednak dużo 
pracy, aby zasady podzielić tak, że 
najważniejsze zostaną dodane do 
przepisów podstawowych, reszta 

zaś otrzymała kryptonim „Zasady 
rozszerzone”. Jednak jadąc tylko 
z podstawowymi regułami, wciąż 
jesteśmy w stanie odczuć realizm 
rozgrywki. 

Poględzę trochę o stronie graficz-
nej. Jest bardzo prosta, żeby nie 
powiedzieć ascetyczna. Ktoś, kto 
oczekuje na tym polu wodotry-
sków, zawiedzie się sromotnie, jed-
nak dla mnie to zdecydowanie nie 
minus, w takich grach jak Panzer 
nie chodzi przecież o ładne obraz-
ki. W każdym razie mapa jest czy-
sta i czytelna, na środku każdego 
heksu mamy białą kropkę poma-
gającą ustalić linię widzenia tj. czy 
obecna pozycja pojazdu pozwala 
na oddanie czystego strzału, czy 
jednak coś zasłania. 

Nadruki na żetonach przedsta-
wiają rzut czołgu z góry, a także 
numer i właściwości trakcyjne, 
czołgi mają również namalowane 
różne maskowanie, dzięki czemu 
można łatwo odnaleźć taki to a 
taki pojazd. 

W podstawce i rozszerzeniu ma-
my przekrój sił pancernych od 
roku 1943 do końca zmagań wo-
jennych, gra zawiera też jednost-
ki sporadycznie biorące udział 
w potyczkach np. Panzer II F, 
Jagdtiger czy IS-3, za to skupia się 
na pojazdach grających główną 
rolę w tamtym okresie: Pantery, 
Panzer IV, T-34 czy StuGi. W za-
sadach rozszerzonych dochodzi 
artyleria przeciwpancerna, pie-
chota, transportery opancerzone, 
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samochody pancerne, tabory, na-
wet lotnictwo szturmowe. 

Gra polega na manewrowaniu jed-
nostkami w taki sposób, aby zbli-
żyć się do wroga na tyle blisko, by 
zadać możliwie dotkliwe straty, nie 
dając podobnej sposobności nie-
przyjacielowi. W tym celu gracze 
wydają pojazdom rozkazy: Ognia 

– wiadomo, walimy do 
wroga, Ruch – również 
wiadomo, Szybki Stop 
– jedziemy powoli z 
możliwością przysta-
nięcia i oddania strzału, 
Obserwacja – stoimy w 
miejscu, jeśli wróg poja-
wi się w polu widzenia, 
możemy strzelić, Bez 
Rozkazu – udajemy, że 
coś robimy. 

Kwestią podsumowa-
nia Panzer to świetna 

gra. Na pierwszy rzut oka skom-
plikowana, jednakże gdy w niej 
trochę posiedzieć, staje się niemal 
intuicyjna. Stawiany jest wielki na-
cisk na realizm. Wiele problemów 
rozwiązano tak, aby pasowało to 
do realiów. Z pewnością szata 
grafi czna będzie dla niektórych 
odstraszająca, a instrukcja przy-

pominająca kodeks cywilny też 
wizualnie nie upraszcza sprawy. 

Jeśli trzeba ogarniać Panzera sa-
memu, do tego tylko i wyłącznie 
z instrukcji, to będzie ciężko, ale 
zdecydowanie warto. Polecam 
zwłaszcza fanom World Of Tanks 
z podniesionym maksymalnie re-
alizmem. To tyle. – Czuwaj. 

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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wikipedia.org, Sander van der Wel

Pewni niepewni,  
czyli o samoocenie 
Jakże prawdziwe powiedzenie pt. „jesteś tym, co jesz” idealnie wręcz można prze-
transformować na potrzeby psychologii w nieco inne, a także zgodne z prawdą, a 
mianowicie: „jesteś tym, kim myślisz, że jesteś”. Rzecz będzie dziś zatem o tym, jak 
stajemy się tym, co mamy w głowie i jak sposób, w jaki o sobie myślimy, determinuje 
nasze funkcjonowanie. 

Samoocena, czyli to co my sami 
o sobie myślimy, ma ogromny 
wpływ na nasz dobrostan i po-
ziom zadowolenia z życia. I to ży-
cia we wszystkich jego aspektach: 
począwszy od rodziny, zdrowia 
fizycznego po rozwój zawodowy, 
przyjaźnie, zainteresowania, spo-
sób spędzania wolnego czasu i 
coś, co nazwałabym umiejętno-
ścią znalezienia się w czasoprze-
strzeni, swego rodzaju życiową 
zaradność. 

Osoby z wysoką samooceną chęt-
niej i łatwiej bowiem wchodzą w 
interakcje z innymi. Czują się 
też w relacjach swobodniejsze w 
porównaniu z osobami o niskiej 
samoocenie, gdyż te często oba-
wiają się odrzucenia lub braku 
akceptacji. 

Wiele badań nauko-
wych w jasny sposób 
wykazuje związek po-
między niską samo-
oceną, a trudnościa-
mi w radzeniu sobie 
w stresujących mo-
mentach, ryzykiem 
depresji, zaburzeń 
lękowych, zaburzeń 
snu czy zaburzeń od-
żywiania. 

Co ciekawe, różnice te można za-
uważyć nie tylko w zachowaniu, 
ale i w samej budowie naszego 
mózgu, a konkretnie w ilości tzw. 
masy szarej odpowiednio więk-
szej u osób z wysoką samooceną 
i mniejszej u osób z samooceną 
niską. 

Niskie poczucie 
własnej wartości 
wpływa na to, w ja-
ki sposób patrzymy 
na rzeczywistość 
i na co zwracamy 
uwagę, gdy widzi-
my innych ludzi. I 
tu znów wyniki ba-
dań układają nam 
się w spójną całość 
i tak ci z nas, którzy 
cieszą się wysoką 
samooceną prze-
jawiają tendencję 
do wyszukiwania 
pozytywnych ko-
munikatów i ocen 
na własny temat. 
Można wręcz po-

wiedzieć, że żyją trochę jakby mie-
li różowe okulary i często myślą 
o sobie nieco lepiej i pozytywniej, 
niż mogłoby to wynikać z rzeczy-
wistych przesłanek. 
Rzecz ma się jednak zupełnie 
inaczej w przypadku osób z niską 
samooceną, które przejawiają ten-
dencje do wyszukiwania i skupia-
nia się na bodźcach negatywnych, 
do rozpamiętywania zdarzeń czy 
spotkanych ludzi w taki sposób, 
który boli i dręczy („dlaczego po-
wiedziałem to czy tamto, co on 
teraz o mnie pomyśli”). W tej ma-
terii bardzo się od siebie różnimy. 

Nie różnimy się natomiast w jed-
nym: większość z nas zastanawia 
się nad tym i poszukuje informa-
cji, jak swoją samoocenę trwale 
podnieść i czy są jakieś (najlepiej 
szybkie i sprawdzone) techniki, 
aby zrobić postęp w tej materii. 

I tu pewnie Państwa rozczaruję. 
Technik szybkich bowiem nie ma, 
no chyba że za szybką technikę 
uznamy kupienie sobie czegoś, co 
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ma nam przydać presti-
żu i towarzyskiego czy 
też rodzinnego splendo-
ru (markowe auto, dro-
ga torebka i co tam kto 
uważa). Technika tyleż 
szybka, co nietrwała, a 
zatem mało skuteczna. 
Ale już za to poznanie i 
próba zrozumienia sie-
bie, samoobserwacja i 
taka najzwyklejsza co-
dzienna refleksja nad 
tym, jak postępować 
aby się samemu ze sobą 
dobrze czuć, jak najbar-
dziej przyniesie efekty. 

A czy zadaliście sobie Państwo kie-
dyś pytanie: czy postrzegam siebie 
jako wartościowego człowieka? 
I jeśli tak, to co w największym 
stopniu się do tego przyczyniło? 
Ani samo pytanie, ani też odpo-
wiedzi na nie, nie są proste i jed-
noznaczne. Zadane czasem przeze 
mnie w gabinecie wywołuje całe 
spektrum reakcji począwszy od 
zaskoczenia, skonfundowania, po 
lęk, zamrożenie, drwiący śmiech, 
a nawet złość. Jedno krótkie pyta-
nie, a potrafi wzbudzić tyle emocji. 
Zmusza ono bowiem do zajrzenia 
w głąb siebie i zmierzenia się ze 
wspomnieniami, które nie zawsze 
są dla nas miłe. 

Kształtowanie się samooceny to 
proces pełen pułapek. Pierwsza z 
nich polega na tym, że sposób, w 
jaki o sobie myślimy, jest często 
echem tego, co słyszeliśmy w dzie-
ciństwie od osób dla nas ważnych 
jak rodzice, babcia, nauczyciele, 
trener czy przyjaciele. Czy byliśmy 
chwaleni, czy za wszystko ganieni 
i okazywano nam dezaprobatę. To 
tu właśnie zaczyna się kształtowa-
nie naszej (wysokiej lub niskiej w 
przypadku niesprzyjającego śro-
dowiska rodzinnego) samooceny. 
Potem, kiedy dorastamy, ważna 
jest dla nas i dla naszego dobrego 

samopoczucia pozycja społeczno-
-finansowa, pomysł na życie, posia-
danie i realizacja pasji itd. 

Kolejną pułapką jest przekonanie, 
że istnieje jedyna i właściwa praw-
da o nas. I że ona się nie zmienia 
na przestrzeni czasu i zmieniają-
cych się okoliczności życia. A tak 
przecież nie jest. Dziś bowiem nie 
jesteśmy tacy sami, jacy byliśmy 
dziesięć lat temu, i za kolejnych 
dziesięć lat nie będziemy tacy jak 
dziś. Może zatem zamiast przykle-
jenia do nadanej nam przez rodzi-
ców (a całkiem nierzadko przez 
samych siebie) etykiety, że jeste-
śmy tacy a tacy, że mamy niską sa-
moocenę i nie wierzymy w siebie, 
warto byłoby skupić się na próbie 
zrozumienia naszych reakcji w da-
nych sytuacjach. 
Dlaczego w 
jednych z nich 
panujemy nad 
swoim lękiem, 
a w innych już 
nie. 

Z czego te róż-
nice wynikają 
i co możemy 
z tym zrobić. 
P o r z u c a j ą c 
wieczną ocenę 

nas samych i kate-
goryzowanie (no to 
w końcu mam czy 
nie mam poczucie 
własnej wartości) 
na rzecz zrozumie-
nia, zaczynamy 
widzieć siebie w 
pełnych barwach. 
Dajemy sobie 
przestrzeń do eks-
ploracji, dlaczego 
w jednej sytuacji 
zachowałam się 
odważnie, a w in-
nej uciekłam. To z 
kolei może skłonić 
nas do zastanowie-

nia się nad tym, czego potrzebu-
jemy, by poradzić sobie z lękiem i 
niepewnością; co sprawia, że psy-
chicznie wzrastamy, a co wzbudza 
stany lękowe. 

Kiedy bowiem budujemy relację 
ze sobą na płaszczyźnie życzliwe-
go samopoznania i rozumienia, 
mamy możliwość koncentrowa-
nia się na naszych własnych do-
świadczeniach. W ten właśnie 
sposób tworzymy i wzmacniamy 
zaufanie do siebie. Taka postawa z 
pewnością pomoże nam nie tylko 
z bardzo trudnymi doświadczenia-
mi, ale też rozwinie autentyczną 
akceptację siebie bez zafałszowań 
i zniekształceń. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog
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 Powiedz: stop! 
Czy potrafi my odpoczywać? Jak regenerować się najskuteczniej? 

„My, ludzie zatraciliśmy mądrość 
prawdziwego odpoczynku i odprę-
żenia. Za dużo się martwimy. Nie 
dajemy się uleczyć naszym ciałom 
i nie dajemy się uleczyć swojemu 
umysłowi ani sercu” – Thich Nhat 
Hahn, mistrz Zen.

Odpoczynek jest nam niezbędny, 
żebyśmy się czuli dobrze. Naszym 
odpoczynkiem bazowym jest sen. 
To wtedy regeneruje się nasz orga-
nizm, szczególnie mózg, w którym 
dochodzi do tworzenia nowych po-
łączeń neuronalnych. 

Jednak to nie wystarcza. 
Powinniśmy odpoczywać także w 
ciągu dnia, z czym mamy pewien 
kłopot. Ciągle pracujemy zbyt du-
żo i ten wypoczynek odkładamy 
na później. Często zdarza się, że 
nie możemy pozwolić sobie na 
dwutygodniowy urlop. 

Należy pamiętać, że kilka wol-
nych dni w roku nie wystarczy 
na regenerację sił i odpoczynek 
psychiczny. Myślę, że potrzebna 
jest zmiana w naszym sposobie 
myślenia. Należy też planować 
swój urlop z wyprzedzeniem, by 
kiedy już nadejdzie, oddać się bło-
giej przyjemności. 

Warto sobie przypo-
mnieć, że bezustan-
na produktywność 
nie jest możliwa i 

każdy z nas potrze-
buje odpoczynku. 
Myślę, że osoba, 
która pozwala so-

bie na relaks,

ma większą motywację do działań, 
bardziej radzi sobie ze stresem, 
żyje w harmonii ze sobą, przez co 
czuje się szczęśliwsza. 

Dobrze jest dostosować swój od-
poczynek do rodzaju pracy, jaką 
się wykonuje. Jeśli pracujemy fi -
zycznie, zadbajmy o aktywizację 
mózgu i relaks ciała. Jeśli spędza-
my swoje dni siedząc przy biurku, 
zmobilizujmy swoje ciało i dajmy 
odpocząć umysłowi. 

Badania wykazują, że relaks w 
ciągu dnia ma znaczenie. Osoby, 
które ucinają sobie krótką drzem-
kę, o 50% rzadziej cierpią na cho-
roby wieńcowe i doznają zawału 
niż osoby, które tego nie robią. 
Odpoczynek daje nam też dodat-
kową energię oraz obniża poziom 
stresu. 

Jedni wybierają odpoczynek ak-
tywny, inni wolą poleżeć na pla-
ży czy leniuchować na działce. 
Prawda jest taka, że każda forma 
wypoczynku jest dobra, jeśli nas 
relaksuje. 

Stres jest zjawiskiem fi zjologicz-
nym. Pomaga nam działać, mobili-
zuje oraz energetyzuje. Należy jed-
nak pamiętać, że chroniczny stres 
jest niebezpieczny. Kiedy cały czas 
wymagamy od siebie gotowości 

do działania, nasze nadnercza, 
czyli gruczoł odpowiedzialny 
za hormony stresu: adrenalinę 
czy kortyzol, działa bez przerwy. 
Skutkiem tego jest częste cho-
rowanie na wakacjach, kiedy 
nagły brak stresu powoduje za-
łamanie odporności. 

Dlatego powinniśmy odpoczy-
wać codziennie. W tym celu 

możemy wybrać się do parku by 
obserwować piękno przyrody, słu-
chać śpiewu ptaków, szumu wody 
lub spacerować. Kontakt z przyro-
dą odpręża i ładuje energetycznie. 

Bardzo ważne są zajęcia z uważno-
ści: otwierajmy się na nowe smaki, 
osoby czy zjawiska. Obcujmy ze 
sztuką, próbujmy nowych sytuacji 
w życiu. To wszystko pobudzi na-
szą kreatywność i poprawi nasze 
samopoczucie. Profesor Zimbardo 
twierdzi, że nie ma ludzi dobrych 
czy złych, tak samo jak szczęśli-
wych czy nieszczęśliwych. To my 
każdego dnia podejmujemy decy-
zję, jacy będziemy. Dobrzy, czy nie, 
szczęśliwi, czy nie. 

myślenia. Należy też planować 
swój urlop z wyprzedzeniem, by 
kiedy już nadejdzie, oddać się bło-
giej przyjemności. 

Warto sobie przypo-
mnieć, że bezustan-
na produktywność 
nie jest możliwa i 

każdy z nas potrze-
buje odpoczynku. 
Myślę, że osoba, 
która pozwala so-

bie na relaks,
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Kiedy zaczynamy się ruszać, 
stymulujemy proces tworzenia 
nowych komórek mózgowych. 
Zatem utrzymywanie ciała w do-
brej kondycji ma wiele pozytywów. 

Jeśli zwrócimy uwagę na sferę 
relaksu z swoim życiu, zacznie-
my organizować swój wolny czas, 
zadbamy o aktywność fizyczną, 
coraz częściej będziemy czuć za-
dowolenie oraz szczęście. 

To my wybieramy sposób, w 
jaki przeżywamy dany dzień. 
Oczywiście, trudności będą się 
pojawiały, jednak dobra forma 
psychiczna i fizyczna pozwolą 
nam sobie z nimi radzić. 

Techniki relaksacyjne: 
Wizualizacja – to świadome two-
rzenie obrazów w organizmie. Im 
więcej zaangażujemy zmysłów, 

tym lepiej. To sposób na oderwa-
nie się od rzeczywistości. Często 
łączymy ją ze świadomym odde-
chem, co pomaga na poprawę 
samopoczucia. 

Autogenny trening Shultza – 
polega na opanowaniu sześciu 
następujących po sobie ćwiczeń 
relaksacyjnych: trzeba poczuć cię-
żar, ciepło, regulację pracy serca 
i swobodnego oddechu, ciepła w 
obrębie całego organizmu i chło-
du na czole. 

Trening Jacobsona – prosta forma 
relaksacji, ale bardzo skuteczna. 
Polega na stopniowym, kolejnym 
rozluźnianiu mięśni ciała. Można 
spróbować od napinania swoich 
dłoni, by po kilku chwilach je roz-
luźnić. 

Oddech – niedobór tlenu jest bar-
dzo szkodliwy dla naszego mózgu. 
Relaksacja przez oddech pomaga 
się na nim skupić. 
Usiądź wygodnie 
i po prostu wsłu-
chuj się w jego 
naturalny rytm. 

Jeśli zadbasz o swój 
wypoczynek, zadbasz 
również o swoje zdro-
wie. 

Barbara Giza-Parcz 

się na nim skupić. 
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 „Porozmawiajmy o tarczycy” 
Z roku na rok coraz częściej i odważniej mówi się o chorobach tarczycy. Problem ten 
dotyka około 20% populacji w Polsce. Coraz głośniej mówią też o tym osoby z pierw-
szych stron gazet. 

Tarczyca jest jednym z najważniej-
szych organów w układzie hormo-
nalnym człowieka i jednym z naj-
większych gruczołów wydzielania 
wewnętrznego. Zlokalizowana jest 
na przedniej części szyi. W przy-
padku gdy tarczyca nie działa pra-
widłowo, dochodzi do zaburzenia 
równowagi hormonalnej w or-
ganizmie, a to może się wiązać z 
ciężkimi dla zdrowia konsekwen-
cjami. 

Tarczyca odpowiada za produkcję 
dwóch hormonów: tyroksyny oraz 

trijodotyroniny. Obie 
substancje wraz z 

krwią przenoszo-
ne są po całym 
organizmie czło-
wieka i dociera-

ją właściwie do 
każdej komórki. 

Hormony wydziela-
ne przez ten gru-

czoł zawiadują 
czynnością 

wszystkich 
narządów 

i  tk a -
nek. 

Ich podstawowym zadaniem jest 
nasilenie procesów metabolicz-
nych w organizmie, dlatego tak 
ważne jest, aby równowaga mię-
dzy hormonami została zachowa-
na. Hormony tarczycy regulują 
tempo przemiany materii oraz me-
tabolizm tłuszczów i białek. Biorą 
udział w funkcjonowaniu układu 
nerwowego. Mają wpływ na me-
tabolizm tkanki kostnej i meta-
bolizm cholesterolu. Regulują 
wchłanianie i metabolizm glukozy 
oraz wykorzystanie witamin przez 
organizm. 

Za prawidłowe wydzielanie hor-
monów tarczycy odpowiada przy-
sadka mózgowa, która produkuje 
tyreotropinę (TSH). 

Niedoczynność tarczycy jest naj-
częstszym zaburzeniem czynności 
tarczycy. Choć częstość występo-
wania tego zaburzenia wzrasta 
z wiekiem (szczególnie wśród 
60-latków), choroba dotyka też 
ludzi młodych a nawet dzieci. 
Niedoczynność tarczycy w prze-
biegu choroby Hashimoto jest cho-
robą dziedziczną. Niedoczynność 
tarczycy jest zaburzeniem, w któ-
rym tarczyca produkuje za mało 
hormonów w stosunku do zapo-
trzebowania organizmu. 

Główne przyczyny 
niedoczynności 
tarczycy: 
• choroba Hashimoto inaczej 

przewlekłe autoimmunologicz-
ne zapalenie tarczycy, które 
może prowadzić do zniszczenia 
gruczołu tarczowego, 

• stan po tyroiektomi (usunię-
ciu tarczycy). Wskazaniami do 

przeprowadzenia operacji (usu-
nięcia całości lub fragmentu 
tarczycy) są np.: obecność du-
żego wola uciskającego drogi 
oddechowe, nowotwór złośliwy, 
podejrzane guzki w tarczycy czy 
choroba Gravesa-Basedowa. W 
wyniku usunięcia całej tarczycy 
dochodzi do trwałej niedoczyn-
ności tarczycy, 

• stan po leczeniu jodem promie-
niotwórczym. Leczenie jodem 
radioaktywnym jest alternaty-
wą dla leczenia chirurgicznego, 

• zapalenia tarczycy, 
• polekowa niedoczynność tar-

czycy (dotyczy pacjentów zaży-
wających amiodaron lub inter-
feron). 

Objawy niedoczynności tarczycy: 
• przyrost masy ciała, 
• zmęczenie, osłabienie, senność, 
• skóra w obrębie stawów prze-

barwia się (tzw. brudne łokcie 
/ kolana), 

• chłodna, sucha, łuszcząca się i 
blada skóra, 

• spadek potliwości, uczucie cią-
głego zimna – zaburzenia go-
spodarki termicznej, 

• obrzęk powiek i rąk, zmiana 
rysów twarzy (obrzęk podskór-
ny), zatrzymanie wody w orga-
nizmie, 

• chrypka, 
• ochrypły głos, powiększenie 

języka, objawy nieżytu górnych 
dróg oddechowych, 

• przewlekłe zaparcia, rzadsze 
oddawanie stolca, 

• bóle mięśni i obrzęki stawów, 
• problemy z koncentracją uwagi, 

zaburzenia pamięci, rozchwia-
nie emocjonalne, depresja, 

• łamliwe i suche włosy oraz ich 

mp.pl
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substancje wraz z 
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wzmożone wypadanie, 
• zmiany w układzie nerwowym 

(np. zespół cieśni nadgarstka), 
• zaburzenia miesiączkowania, 

niepłodność, zaburzenia libido, 
• opóźnienie wzrastania i zabu-

rzenia dojrzewania płciowego 
u dzieci, 

• u małych dzieci może być opóź-
nienie w rozwoju psychofi zycz-
nym, 

• spowolnienie czynności serca, 
niskie ciśnienie tętnicze. 

Wielu ginekologów zaleca wy-
konanie badania krwi w celu 
określenia stężenia TSH u kobiet 
planujących ciążę, ponieważ nie-
doczynność tarczycy jest bardzo 
niekorzystna zarówno dla płodu, 
jak i matki. 

W celu potwierdzenia 
niedoczynności 
tarczycy konieczne jest 
wykonanie następująych 
badań diagnostycznych: 

1. Badanie krwi w celu określenia 
stężenia: 
• hormonu tyreotropowy (TSH) 
• trójjodotyroniny (FT3) 
• tyroksyny (FT4) 
• przeciwciał przeciwko tyreoglo-

bulinie (anty-TG) 
• przeciwciał przeciwko peroksy-

dazie (anty-TPO) 

Wstępne badanie oceniające czyn-
ność tarczycy zlecić może lekarz 
rodzinny. 

2. Badania obrazowe takie jak 
scyntygrafi a. 

3. Biopsję aspiracyjną cienkoigło-
wą celowaną (BACC) – badanie 
zalecane jest po zdiagnozowaniu 
zmian ogniskowych w badaniu 
obrazowym. 

Leczenie niedoczynności tarczycy 
• Regularne przyjmowanie bra-
kujących hormonów tarczycy w 
postaci tabletek L-tyroksyny pro-
wadzi do normalizacji stężenia 
TSH oraz powrotu prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Leki 
z dużym prawdopodobieństwem 
będzie trzeba przyjmować do koń-
ca życia. Hormony tarczycy zale-
ca się przyjmować rano, zaraz po 
przebudzeniu i popić szklanką wo-
dy. Odczekać co najmniej 30 min, 
a następnie przyjąć resztę leków i 
zjeść śniadanie. Kawa z mlekiem 
może zaburzać wchłanianie l-ty-
roksyny. 
• Jeżeli przyjmujesz preparaty wi-

taminowe – zawierające żelazo, 
wapń – pamiętaj o kolejności 
ich przyjmowania. Żelazo lub 
wapń zaburzają wchłanianie 
się l-tyroksyny i leczenie nie 
jest skuteczne. 

• Regularne odżywianie.
 Głodzenie sprzyja rozwojowi 

otyłości i zaburzeń metabolicz-
nych. Dieta musi być prawidło-
wo zbilansowana, pełnowarto-
ściowa i oparta na zasadach 
racjonalnego żywienia. Nie po-
winno w niej zabraknąć cynku, 
witaminy A, E i D oraz witaminy 
z grupy B (B2 i B3) oraz żelaza, 
selenu. 

Osoby z chorobą Hashimoto po-
winny ostrożnie stosować sól jo-
dowaną, nie powinny przesadzać 
ze spożyciem ryb i owoców morza. 

Źródłem jodu – makrela, mał-
że, dorsz, ostrygi oraz produkty 
mleczne. Żelazo znajdziemy w pro-
duktach zbożowych oraz mięsie. 

Do produktów bogatych w selen 
zaliczamy ryby (dorsz, halibut, ma-
krela, łosoś, śledź), nasiona roślin 
strączkowych oraz czosnek. Cynk 
znajdziemy w nasionach lnu, pro-
duktach zbożowych (kasza grycza-
na, jaglana) i pestkach dyni oraz 
mięsie i jego przetworach. 
Istotne jest zwiększenie podaży 
białka do 80-100 g (zarówno biał-
ka roślinnego, jak i zwierzęcego). 
Zalecane jest spożywanie wę-
glowodanów o małym indeksie 
glikemicznym oraz wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych 
(oleje roślinne, awokado). Podaż 
błonnika pokarmowego powinna 
wynosić min. 2 g/d. 

• Aktywność fi zyczna – Minimum 
3 razy w tygodniu przez 30-45 
minut spaceruj, ćwicz jogę, pila-
tes. W efekcie poprawisz sobie 
nastrój, poprawisz metabolizm 
i zauważysz wzrost energii. 

Pamiętaj, że zdrowie na zewnątrz 
zaczyna się od zdrowia wewnątrz. 

Ewelina Szermińska

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa
AZ Rivierenland Rumst 
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Damą się jest, a nie bywa 
Dawniej bycie damą było łatwe do zdefiniowania. Kobieta zasługująca na miano 
damy musiała wywodzić się z wyższych sfer i mieć odpowiednie obycie salonowe. 
Była wszechstronnie, chociaż często powierzchownie wykształcona i obowiązkowo 
posługiwała się biegle przynajmniej jednym językiem obcym. Najczęściej francu-
skim. 

Nieodłącznymi atrybutami damy 
były przepiękne suknie z jedwa-
biu, szyfonu czy tafty, klejnoty, 
koronki, futra i sztab służących 
oraz garderobianych. U jej boku 
oczywiście dżentelmen, który był 
gotów umrzeć w pojedynku w 
obronie jej czci i honoru. Z bie-
giem czasu dam było coraz mniej 
i mniej było przy nich dżentelme-
nów. 

Dama współczesna 
Co oznacza bycie damą w czasach 
obecnych? To przede wszystkim 
kobiecość, wdzięk i inteligencja, 
rozsądek, dyskrecja, takt i kultu-
ra osobista. Także wykształcenie i 
oczytanie, a to nie zawsze 
idzie w parze. 

Współczesna dama po-
winna mieć poczucie du-
my i własnej wartości. Z 
zastrzeżeniem, że ta du-
ma nie oznacza wynio-
słego lub pogardliwego 
spoglądania na innych. 

Dama nie podnosi gło-
su, nie robi awantur, nie 
krzyczy. Zawsze i wszę-
dzie zachowuje spokój. 
Opanowanie jest potęż-
niejszym orężem niż 
irytacja i krzyk, a damie 
pozwala wyjść z twarzą 
z niejednej trudnej sytu-
acji. Dama nie przeklina 
i nie używa słów ogólnie 
uznanych jako obraź-
liwe lub wulgarne. Ma 
klasę, styl, dystans do 
siebie i innych. 

Zasady damy 
Aby zasłużyć na miano damy, trze-
ba znać i przestrzegać wielu zasad. 

Oto niektóre z nich: 
Dama dba o siebie w każdej sytu-
acji. Nie paraduje w przybrudzo-
nym szlafroku, z odrostami, rozczo-
chranymi włosami, w podartych 
spodniach i starym podkoszulku. 
Zawsze wygląda czysto, schludnie 
i na swój sposób elegancko.
 
Dama zawsze pamięta o odpowied-
nim ubiorze w zależności od oko-
liczności. Wie, że strój do pracy 
różni się od ubioru wieczorowego 
czy sportowego. Nie zakłada rano 

sukni wieczorowej, a do pracy nie 
idzie obwieszona ogromną ilością 
biżuterii. 

Dba o długość spódniczki w ko-
stiumie do pracy lub na spotkanie 
biznesowe, która nie powinna być 
krótsza niż tak zwane „trzy palce” 
nad kolanem i zawsze zakłada do 
tego ubioru rajstopy lub pończo-
chy. 

Dama wie, że kolor jej butów za-
wsze powinien odpowiadać kolo-
rowi torebki, a ta z kolei musi być 
dopasowana do jej sylwetki. Buty 
założone na spotkanie w intere-
sach lub do pracy nie mogą mieć 
odkrytych palców ani pięt, a szpil-
ka nie może być wyższa niż 5 cm. 

Dama nie zapomina o obowiązują-
cych zasadach dotyczących koloru 
lakieru na paznokciach. Wie, że 
na co dzień niedopuszczalny jest 
jaskrawy odcień czerwieni ani 
jakiekolwiek wzorki. Kolor powi-
nien być jasno-pastelowy lub bez-
barwny. Czerwony lakier wskaza-
ny jest tylko na specjalne okazje. 

Dama przyciąga wzrok dyskret-
ną elegancją, a nie wyzywającym 
strojem. Ubiera się w dobre ga-
tunkowo rzeczy, kompletując je 
w harmonijną i gustowną całość. 

Wyznaje pogląd, że moda prze-
mija, stroje pozostają, najlepszym 
zaś stylem jest styl ponadczasowy. 
I chociaż dla niej najbardziej uni-
wersalnym kolorem jest czerń, 
pamięta, że strój powinien być 
elegancki a nie smutny. 
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Dama wie, że dobre wychowanie 
obowiązuje zawsze i wszędzie bez 
względu na płeć, wykształcenie 
czy pochodzenie. Jest kobietą, któ-
rej walory towarzyskie i poczucie 
pewności siebie płyną z szacun-
ku do samej siebie. Szanuje też 
innych, nie plotkuje, obca jej jest 
zawiść i złośliwe komentarze wo-
bec drugiego człowieka. 

Dama czy damulka? 
Czy damulka ma autentyczny styl 
i klasę, czy tylko bawi się w damę? 
Damulka, zwana także paniusią, 
jest „modnie” ubrana, uczesana, 
umalowana i opalona. Przy czym 
określenie „modnie” to pojęcie, 
które rzadko idzie w parze z ele-
gancją i dobrym gustem. 

Damulka uważa, że obowiązkiem 
prawdziwego mężczyzny jest re-
alizowanie jej zachcianek i kapry-

sów, bo facet musi się starać, a ona 
ewentualnie może. 

Damulka często uczęszcza na kur-
sy, gdzie na bardzo przyśpieszo-
nych zajęciach uczy się swobodnej 
konwersacji (co jest wielką sztu-
ką), odpowiedniego zachowania 
przy stole (na przykład jedzenia 
bezy), właściwego ubierania się 
(dobierania stroju do danej sytu-
acji) i wielu innych niezbędnych 
umiejętności. 

A co z zaletami umysłu? Tego nie 
można naprędce nauczyć się w 
żadnej szkole, wykuć na blachę, 
ani kupić. 

Wiele pań nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że różnica pomiędzy damą 
a damulką jest ogromna i łatwo 
mogą być zaliczone do tej drugiej 
kategorii. 

I nie wiedzą jeszcze jednej rzeczy. 
Na ulicy to Damulka odwraca się 
za Damą. 

Drogie Panie
Jeżeli nie będziemy zachowywać 
się jak damy, mężczyźni nie bę-
dą nas traktować tak, jakbyśmy 
tego chciały. Bo damą się jest, a 
nie bywa. 

Dbajmy o takie zachowanie i 
postawę, które nie pozostawiają 
żadnych wątpliwości co do tego, 
że jesteśmy kobietami z klasą i 
przy nas z klasą należy się zacho-
wywać. 

Szanujmy siebie za to, że jeste-
śmy kobietami, matkami i 
tego szacunku wymagaj-
my od płci przeciwnej. 

Sylwia Jaworska

Szanujmy siebie za to, że jeste-
śmy kobietami, matkami i 
tego szacunku wymagaj-
my od płci przeciwnej. 

Sylwia Jaworska
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 Książka na dziś 
Alicja Sinicka to polska pisarka urodzona 1987 w Oławie. Ukończyła stosunki mię-
dzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz zarządzanie i 
inżynierię produkcji na Politechnice Wrocławskiej. Od ponad ośmiu lat związana jest 
z amerykańską korporacją, gdzie pracuje jako analityk fi nansowy. Prywatnie jest 
szczęśliwą żoną i mamą. 

Jak przyznaje w jednym z wywia-
dów, marzyła o pisaniu od daw-
na. „To chyba siedziało we mnie 
od zawsze. Lubiłam, zresztą dalej 
lubię, śnić na jawie, wymyślać 
różne historyjki, ale też obser-
wować prawdziwy świat i ludzi… 
Czułam, że odstaję z 
tą nadwrażliwością 
na wszystko i buja-
niem w obłokach. 
Nieśmiało myślałam 
o książce od daw-
na, ale nie miałam 
pojęcia, jak się do 
tego zabrać. Powoli 
zaczęłam zbliżać się 
do pisania małymi 
krokami. Najpierw 
szorty i opowiadania, 
warsztaty pisarskie, 
w końcu zaczęłam 
pisać historię Leny i 
Artura”. 

Zadebiutowała w 2017 roku po-
wieścią „Oczy wilka”. Ta i kolejne 
książki zyskały uznanie czytelni-
ków. 
„Stażystka” to thriller psycholo-
giczny, którego akcja rozgrywa 
się w Oławie, rodzinnym mieście 
autorki. 

Ewa i Marek Skalscy tworzą zwią-
zek z pozoru idealny. Skalski – 
przykładny mąż i ojciec, właściciel 
prężnie prosperującej na terenie 
Oławy fi rmy, poszukuje kolejnej 
stażystki. Dbająca o dom i dzieci 
jego żona Ewa zna wymagania 
męża, potrafi  precyzyjnie ocenić 
każdą kandydatkę i wskazać tę od-
powiednią. Wie, jakie będzie miała 
włosy i kolor oczu. I wie, że Marek 
ponownie ją zdradzi. 

Klaudia Neter chce otworzyć 
z koleżanką klub fitness we 
Wrocławiu. Do osiągnięcia wy-
marzonego celu brakuje jej tylko 
pieniędzy. Jako świeżo upieczo-

na studentka, 
bez doświad-
czenia zawo-
dowego, podej-
muje wyzwanie 
i aplikuje na 
stanowisko sta-
żystki w fi rmie 
Skalskich. 

Bez większych 
p r o b l e m ó w 
p r z e c h o d z i 
rozmowę kwa-
lifi kacyjną i zo-
staje zatrudnio-
na na bardzo 

atrakcyjnych warunkach jako 
stażystka-recepcjonistka co budzi 
jej lekkie zdziwienie. 

W miarę rozwoju sytuacji Klaudia 
zdaje sobie sprawę, że małżonko-
wie prowadzą jakąś grę. Pomimo 
tego wdaje się w romans z szefem, 
jak twierdzi Marek, za zgodą jego 
żony, która ostentacyjnie okazuje 
swoją niechęć do dziewczyny. 

Po pewnym czasie Klaudia dowia-
duje się, że jest trzecią atrakcyjną 
młodą blondynką, która w okresie 
niespełna roku objęła stanowisko 
recepcjonistki. Okazuje się, że 
pierwsza zginęła w wypadku, a cia-
ło drugiej dziewczyny wyłowiono 
z rzeki. 

Do Klaudii zaczynają przychodzić 
anonimy i jest dręczona głuchymi 
telefonami. Potem ktoś zabija kota, 
którym się opiekuje. Dziewczyna 
zaczyna obawiać się o swoje życie. 

Czy śmierć jej poprzedniczek to 
nieszczęśliwe wypadki? A głuche 
telefony i anonimy to głupi żart 
zazdrosnej żony? 

Intrygująca, pełna emocji, trzyma-
jąca w napięciu do końca historia. 
Zachęcam do poznania Klaudii, 
młodej stażystki z tajemniczą prze-
szłością, Marka i Ewy Skalskich i 
ich pozornie idealnego życia, do 
poznania tajemnic oraz motywów 
działania bohaterów. 

Polecam, 
Agnieszka Buniowska

wikipedia.org 
Fot. Małgorzata Drozdowska-Słyż 
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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)



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
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