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Biblioteka Couwelaar

LITERATURA POLSKA
Więcej informacji: Bibliotheek Couwelaar

Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

bib.couwelaar@antwerpen.be 
Facebook: BibliotheekCouwelaar 

Instagram: bib_couwelaar

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



3luty 2022         Flandria po polsku 

Samolot widmo nad Europą
Za sprawą radzieckiego samolotu MiG-23 doszło w 1989 roku do nieprawdopo-
dobnego zdarzenia, które w krótkim czasie postawiło na nogi lotnictwo i rządy 
kilku europejskich krajów, a skończyło się tragicznie dla młodego Belga. 

Od marca 1945 do maja 1992 roku 
teren lotniska w Bagiczu – niewielkiej 
miejscowości niedaleko Kołobrzegu – 
znajdował się w rękach Armii Radzieckiej 
i był wyłączony z polskiej jurysdykcji. 
Nasze służby nie miały tam wstępu, na 
mapach lotnisko oznaczone było jako 
biała plama i dopiero po opuszczeniu 
baz przez wojska radzieckie pojawiło się 
w dokumentach kartograficznych. 

W 1989 roku na wyposażeniu lotniska 
były odrzutowe  samoloty myśliwskie 
MiG-23MF, budzące postrach w szere-
gach NATO. Załogę takiego samolotu 
stanowił jeden pilot. 

Feralny dzień 
4 lipca 1989 roku za sterami samolo-
tu MiG-23 zasiadł pułkownik Nikołaj 
Skuridin. Miał on na koncie 1700 
godzin spędzonych za sterami różnych 

typów samolotów, w tym na Migach 
23. Ten dzień był jego pierwszym po 
odbytym urlopie. Dla pilota z ponad 
20-letnim stażem miał to być lot ruty-
nowy, jednak wszystko poszło nie tak.

Maszyna wystartowała kilka minut po 
godzinie 9.00 w ramach rutynowego 
lotu treningowego. W 29 sekundzie 
lotu zaczęły spadać obroty silnika. Pilot 
uznał, że silnik uległ uszkodzeniu i po 
poinformowaniu o tym kierownictwa 
lotów i upewnieniu się, że maszyna leci 
w kierunku Bałtyku, katapultował się. 

Rosjanie natychmiast wysłali w ten re-
jon dwa myśliwce. Piloci nie namierzyli 
samolotu, uznano więc, że wpadł do 
morza. Tego, co stało się później nikt 
nie przewidział. 

Dokonana przez Skuridina ocena sy-
tuacji okazała się błędna. Już po kilku 

sekundach od opuszczenia przez puł-
kownika kabiny samolotu, obroty silnika 
wróciły do normy, a maszyna bez pilota 
na pokładzie zaczęła nabierać wysokości 
do pułapu 12 300 m. Systemy pokłado-
we ustabilizowały lot i z prędkością 700 
km/h skierowały samolot na zachód. 

System rozpoznawania „swój-obcy” po-
zostawał włączony, dlatego samolot bez 
przeszkód pokonał terytorium państw 
Układu Warszawskiego i przekroczył 
granicę RFN, gdzie w okolicy miasta 
Danneberg wykryły go radary NATO. 

Z holenderskiej bazy lotniczej w 
Soesterberg natychmiast poderwały 
się dwa samoloty F-15 z eskadry sił 
powietrznych USA i dość szybko do-
goniły MiGa. Amerykańscy piloci byli 
zszokowani, gdy za sterami radzieckiego 
samolotu nikogo nie zobaczyli. Sytuacja 
wydawała się na tyle absurdalna, że kon-
troler lotu im nie uwierzył. 

Dowództwo NATO też nie mogło 
uwierzyć w meldunek, który mówił o 
otwartej kabinie samolotu, braku pilota 
i uzbrojenia. Wojskowi założyli, że ma-
szyna najprawdopodobniej wpadnie do 
Morza Północnego, dlatego piloci F-15 
otrzymali rozkaz eskortowania myśliwca 
i pozostawienia go w spokoju. Nie brano 
pod uwagę możliwości zestrzelenia ma-
szyny, gdyż mogłoby to narazić ludność 
cywilną. Zestrzelenie miało nastąpić w 
ostateczności. 

Tymczasem MiG-23 leciał dalej. Chwilę 
później był już nad Holandią. Kontrolerzy 
lotów z bazy Nieuv Millingen wpadli w  Foto: belga, standaard.be
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panikę obawiając się samobójczego ataku 
nuklearnego bądź biologicznego. Wtedy 
też w pełnej gotowości stanęło lotnictwo 
francuskie, w powietrze wzbiły się w 
pełni uzbrojone samoloty Mirage, które 
otrzymały rozkaz zestrzelenia maszyny 
w momencie przekroczenia francuskiej 
granicy (do czego nie doszło). 

W normalnej sytuacji piloci amerykańscy 
i francuscy zmusiliby radzieckiego pilota 
do zmiany kursu. Tu jednak pilota nie 
było. Sytuacja zaczęła robić się szczegól-
nie groźna po osiągnięciu pułapu 39 tys. 
stóp, kiedy maszyna zaczęła opadać, co 
powiązano z brakiem paliwa. Specjaliści 
z wieży kontroli lotów oszacowali, że 
samolot spadnie na ziemię na grani-
cy Belgii i Francji. Miejsce to określono 
jako mało ryzykowne. 

Katastrofa 
W miarę zbliżania się do Kortrijk samo-
lot stopniowo zaczął zwalniać i tracić wy-
sokość. Gęstość zaludnienia uniemożliwi-
ła zestrzelenie go przez maszyny NATO. 
O godz. 10.37 radziecki samolot, nie 
wysunąwszy podwozia, spadł na dom 
mieszkalny w Bellegem (na obrzeżach 
Kortrijk). Na nieszczęście w domu był 
18-letni Wim Delaere, który zginął na 
miejscu. Katastrofa spowodowała eksplo-
zję w samolocie i całkowite zniszczenie 
domu. 

Rodzinę Delaere, która wracała w tym 
czasie do domu, mijał jeden wóz strażac-
ki za drugim. Kiedy usłyszeli, co się stało, 
byli przerażeni. Samolot uderzył w ich 
dom, w którym był Wim. Tego ranka w 
ostatniej chwili zrezygnował z pójścia na 
zakupy. Właśnie skończył swoją pierwszą 
sesję egzaminacyjną, chciał odpocząć. 

O 14.56 straż pożarna znajduje wśród 
gruzu ciało Wima Delaere „Śmierć mu-
siała nastąpić natychmiast” – wykazała 
sekcja zwłok. Dla rodziny Delaere świat 
się zawalił. 

„Wieczorem pozwolono nam pójść i 
popatrzeć”, opowiadał po latach ojciec 
Wima. „Wszystko zniknęło. Nasz chło-
pak, nasz dom, nasze wspomnienia – całe 
nasze życie. Nie mieliśmy nawet chus-
teczki do wycierania łez”. 

„Rosjanie wylądowali!” 
Wtorek rano, 4 lipca 1989, godzina 
10.37. Mieszkańcy Bellegem słyszą ogłu-
szający huk. Ściany ich domów drżą, w 
powietrzu unosi się kula ognia, a na nie-
bie krążą dwa myśliwce. 

„Zauważono bezzałogowy rosyjski Mig, 
a za nim dwa amerykańskie samoloty”. 
„Mig rozbił się przy Doornikserijksweg 
numer 273” – ta wiadomość dociera do 
służb ratunkowych w Kortrijk trzy mi-
nuty po katastrofie. Ludzie wstrzymują 
oddech. 

W tym czasie niczego nieświadomy 
burmistrz Anton Sansen spaceruje po 
plaży w Ostendzie. Nagle dochodzą do 
niego niepokojące informacje od służb: 
„Burmistrzu! Rosjanie wylądowali! 
Rosjanie! W Bellegem!” („Burgemeester! 
De Russen zijn geland! De Russen! In 
Bellegem!”). 

Nie było wtedy jeszcze telefonów ko-
mórkowych, toteż Sansen wsiada w 
samochód i z piskiem opon jedzie do 
Bellegem. „Nie mogłem w to uwierzyć”, 
opowiadał po latach. „To, co się wtedy 
wydarzyło, wymyka się wszelkiej wy-
obraźni” (...). 

Na miejscu katastrofy w krótkim czasie 
pojawił się tłum dziennikarzy i fotore-
porterów, robiących zdjęcia samolotowi 
z czerwoną gwiazdą, który bez pilota po-
konał granicę dzielącą żelazną kurtyną 
Europy. 

Konsekwencje 
Początkowo Związek Radziecki milczał. 
Dopiero dwanaście godzin po katastro-
fie agencja informacyjna Tass oficjalnie 
poinformowała o tym, co się stało. 
Prezydent Gorbaczow, przebywający 
wówczas z wizytą państwową w Paryżu, 
we francuskiej telewizji złożył kondolen-
cje Belgom i przeprosił. 

Dzień po zdarzeniu pułkownik Skuridin, 
natychmiast odwołany z Bagicza do 
Moskwy, wystąpił podczas konferencji 
prasowej. – Powinienem był przewidzieć 
skutki takiego bezzałogowego lotu i po-

warhistoryonline.com
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©
 Steven Lepez

Maatschappelijk
In gesprek met Jan Dertaelen

Een organisatie van de 
bibliotheken van Deurne 

Vrijdag 4 februari 2022

20.00 – 21.30u
deuren 19.30u 

De Pools-Belgische filosofie, televisiemaakster en schrijfster 
gaat in gesprek met literair recensent Jan Dertaelen over 
leven en werk, met bijzondere aandacht voor het recent 
verschenen Denkers van vandaag voor de wereld van Morgen.  
De lezing is in het Nederlands.

Polsko-belgijska filozofka, osobowość telewizyjna i pisarka 
będzie dyskutowała o życiu i twórczości z krytykiem literackim 
Janem Dertaelenem, ze szczególnym uwzględnieniem jej, 
wydanej niedawno, książki „ Myśliciele dnia dzisiejszego dla 
świata jutra”. Wykład jest w języku niderlandzkim.

Locatie
Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120
2100 Deurne

Gratis 
Reservatie via 

bibdeurne@antwerpen.be 
of aan de balie in de bib. 

GESCINSKA
ALICJA

zostać na pokładzie maszyny do końca – 
mówił. Przeprosił rodzinę ofiary. Krótko 
potem przeszedł załamanie nerwowe. 

Dwa dni po katastrofie w rosyjskiej gaze-
cie „Prawda” ukazał się krytyczny artykuł 
o kierownictwie rosyjskiej armii, które 
długo nie miało pojęcia o tym, co się 
stało, a o katastrofie dowiedziało się z 
zachodnich mediów. 

Rządy krajów zachodnich, przez które 
samolot przeleciał, domagały się wyja-
śnienia sprawy. 6 lipca 1989 r. rząd bel-
gijski wystosował skargę do rządu ZSRR 
z żądaniem wyjaśnień, dlaczego samolot 
przystosowany do przenoszenia głowic 
jądrowych przelatuje 900 km i to bez 
żadnego ostrzeżenia ze strony Rosjan o 
tak poważnym incydencie. 

Mark Eyskens, belgijski minister MSW 
chciał wyjaśnień, dlaczego o katastrofie 

dowiaduje się z radarów NATO, a nie 
od strony rosyjskiej. Szykował się praw-
dziwy skandal zimnowojenny. Belgijski 
rząd nie chciał robić politycznego „zamie-
szania” z powodu zmian zachodzących 
w Europie Wschodniej i dlatego wybrał 
drogę dyplomatyczną. Wypracowano 
kompromis. 

W listopadzie 1989 roku, w zamian za 
wrak, Związek Radziecki wypłacił bel-
gijskiemu rządowi równowartość 625 
000 euro odszkodowania. Większość tej 
kwoty trafiła do rodziny Delaere, która 
jednak nie otrzymała odszkodowania za 
poniesione szkody psychiczne i moral-
ne, ponieważ ówczesny system prawny 
Związku Radzieckiego takich odszkodo-
wań nie uznawał. 

Delegacja Ministerstwa Obrony ZSRR, 
podczas wizyty w Belgii w celu bada-

nia wraku, wykluczyła winę pilota. 
Stwierdzono, że w związku z oddziaływa-
niem morskiej wody mechanicy nie do-
strzegli oznak korozji w silniku samolotu, 
a to one legły u podstaw jego wadliwego 
działania. Potem okazało się, że w ciągu 
roku silnik MiG-23 pięć razy znajdował 
się w naprawie, a mimo to komisja nie 
znalazła przyczyny jego niestabilnej pracy. 

Ostatnie samoloty opuściły Bagicz wraz 
z ogólnym wycofaniem wojsk radziec-
kich z Polski w 1991 roku. Po likwidacji 
jednostki wojskowej tereny bazy zostały 
podzielone pomiędzy miasto Kołobrzeg 
i gminę Ustronie Morskie. 

Anna Janicka 

Źródła: standaard.be, labiryntarium.pl, 
pl.sputniknews.com, natemat.pl
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katalog firm
praca w Belgii

ogłoszenia

co-gdzie-kiedy

wiadomości

poradnik emigranta

www.niedziela.be
Portal Polaków w Belgii
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 Odkrywamy Flandrię 
Flandria to region Belgii chętnie odwiedzany przez turystów, o bogatej i ciekawej 
historii, kulturze i tradycji. Przyciąga architekturą, zabytkami, miastami z bruko-
wanymi 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. 

Perła flamandzkich 
Ardenów 
W prowincji Flandria Wschodnia leży 
Oudenaarde – niewielkie miasto zna-
ne pod francuską nazwą Audenarde 
(Stara Przystań). Patronką miasta jest 
św. Walburga. 

Oudenaarde to perła flamandzkich 
Ardenów, w przeszłości słynąca z wy-
robu gobelinów. Atrakcji dla turystów 
jest tutaj co niemiara i śmiało można 
powiedzieć, że miasteczko jest jednym 
z najbardziej atrakcyjnych miejsc w re-
gionie. 

Około 440 roku naszej ery na terenie 
dzisiejszego Oudenaarde istniała nie-
wielka osada. W XI wieku zbudowa-
no tam miasto i otoczono je murami 
obronnymi. Prawa miejskie Oudenaarde 
otrzymało w XII wieku. Okres wielkiego 
rozkwitu miasta przypadł na XVI wiek. 
Miejska kasa była pełna, budowano ko-
ścioły, klasztory, kamienice i pałace. 

W XVIII wieku, w czasie wojen religij-
nych, kiedy miasto stanęło po stronie 
protestantów, wyjechali z niego kalwini 
i katolicy. Wśród nich kupcy i rzemieśl-

nicy, co spowodowało wymierny defi cyt 
w miejskiej kasie. Oudenaarde zubożało, 
a jego ludność zmniejszyła się prawie o 
połowę. Wprawdzie powróciło ono 
na rynek handlu gobelinami, jednakże 
czasy świetności minęły bezpowrotnie. 
Miasto spadło do rangi prowincjonal-
nego i pozbawionego znaczenia ośrodka 
w jednym z najbiedniejszych regionów 
Flandrii. 

W 1708 pod Oudenaarde miała miejsce 
jedna z najważniejszych bitew w wojnie o 
sukcesję hiszpańską. W XX wieku mia-
sto doznało poważnych zniszczeń pod-
czas I wojny światowej. 

Miasto gobelinów 
Wytwarzanie gobelinów rozpoczęto 
w połowie XV wieku. Na początku 
XVI wieku aż 20 tysięcy mieszkańców 

Oudenaarde i okolic związanych było 
z tkactwem. Z ich krosien schodziły 
wysokiej jakości przepiękne gobeliny, 
ozdabiające pałace królów hiszpańskich i 
francuskich, dzięki czemu miasto zyskało 
i sławę, i bogactwo. 

Niestety, ten sukces okupiony był cięż-
ką pracą tkaczy, których wynagrodze-
nie było tak niskie, że nie byli w sta-
nie wykupić na własność warsztatów, 
na których pracowali. W XVI wieku, 
kiedy Oudenaarde zostało włączone do 
hiszpańskich Niderlandów, ustanowiono 
drakońskie prawo zabraniające tkaczom 
przemieszczania się. To wszystko spowo-
dowało, że tkactwo powoli zaczęło upa-
dać, a pod koniec XVIII wieku doszło 
do ostatecznego załamania rynku. 

Techniką stosowaną w ręcznej produkcji 
gobelinów było połączenie hafciarstwa 

oudenaarde..be
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i tkactwa. Początkowo tkacze używali 
małej ilości kolorów, głównie była to 
zieleń i jej odcienie. Z biegiem czasu ilość 
kolorów wzrastała, aż doszła do ponad 
1800. Wygląd gobelinu był całkowicie 
zależny od wątku, a jego wzór brano z 
namalowanego obrazu. 

Standardowych rozmiarów gobelin po-
wstawał w ciągu pół roku. Był produk-
tem ekskluzywnym, przeznaczonym dla 

ludzi bardzo zamożnych, którzy mogli 
także zażyczyć sobie, by użyto nici złotych 
i srebrnych. Obrazy, na których wzoro-
wano gobeliny, malowali tacy mistrzowie 
jak Rubens, Jordanes czy Teniers. Dzisiaj 
przepiękne gobeliny można podziwiać w 
miejscowym muzeum. 

Co warto zobaczyć  
w Oudenaarde 
Na rynku wznosi się ratusz, jeden z 
najpiękniejszych zabytków brabanckie-
go gotyku w Belgii zbudowany w latach 
1526-1537. Obecny wygląd ratusz zyskał 
dzięki całkowitemu odrestaurowaniu w 
XIX i XX wieku, kiedy to stał się częścią 
dziedzictwa UNESCO. 

Skrzydła ratusza zbudowano symetrycz-
nie po obu stronach wieży z balkonami 
i okapami. Jej szczyt wieńczy pozłacana 
figura Hanske de Krijger, z którym wiąże 
się miejscowa legenda sięgająca czasów 
Karola V. 

Kiedy władca miał przybyć do oto-
czonego murami miasta, radni na ra-
tuszową wieżę wysłali strażnika, który 

miał wypatrywać jego orszaku. Niestety 
Hanske de Krijger zasnął, a cesarz musiał 
czekać pod murami na wjazd do mia-
sta. Rozgniewany ukarał je, nakazując 
umieścić w godle okulary (dla poprawy 
wzroku) lub szlafmycę (symbol śpiocha). 
Radni wybrali to pierwsze. 

We wnętrzu ratusza uwagę zwracają 
szesnastowieczne drzwi prowadzące do 
dawnej Sali Rady (Schepenzaal) o 28 
kwaterach i misternie rzeźbionych w 
dębowym drewnie ozdobach. Całość 
zwieńczona jest miniaturowymi rzeźbami 
cherubinów nad trzema herbami. 

Wewnątrz ratusza znajdują się wspaniale 
urządzone pokoje z gotyckimi kominka-
mi, ściennymi malowidłami oraz dzie-
łami mistrzów flamandzkich ze szkoły 
Adriena Brouwer, najbardziej znanego 
malarza Oudenaarde. 

W XIII-wiecznych Sukiennicach, dołą-
czonych do tylnej fasady ratusza, mieści 
się muzeum poświęcone historii i sztuce 
wytwarzania gobelinów. Można też zo-
baczyć bogatą kolekcję sreber i zabytko-
wych mebli. 

Ratusz, Jeanmarteauenbois,  
commons.wikimedia.org
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Na rynku stoi Huis van Parma – dom 
Małgorzaty Parmeńskiej – nieślubnej 
córki cesarza Karola V, która później 
stała się regentką Niderlandów. Obok 
widoczny jest Het Boudewijnstoren – 
najstarszy budynek w mieście w stylu 
romańskim. 

Nad miastem dominuje majestatyczna 
wieża (ok. 88 m. wysokości) Kościoła 
św. Walburgii (St. Walburgakerk). XI-
wieczny budynek, odbudowany po 
pożarze składa się z dwóch złączonych 
kościołów. Połączenie przebiega między 
chórem i transeptem. 

Wewnątrz świątyni znajduje się pomnik 
czterech katolickich księży, którzy w 
1572 roku zostali zrzuceni do Scheldy 
z okien nieistniejącego już miejskiego 
zamku. Jest też czternaście kaplic poświę-
conych świętym reprezentującym różne 
cechy. Najważniejszą kaplicą jest ta po-
święcona św. Barbarze, patronce tkaczy. 

Kościół pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny z Pamele (Onze Lieve 
Vrouw van Pamelekerk) usytuowany jest 
nad brzegiem Scheldy. Obecna świąty-
nia zbudowana została na miejscu XIII-

wiecznego kościoła, przebudowanego w 
połowie XVI wieku. 

Tacambaroplein to pomnik upamiętnia-
jący tych, którzy na ochotnika zgłosili się 
do wyjazdu do Meksyku i walczyli po 
stronie Maksymiliana, zięcia belgijskiego 
króla Leopolda I. 

Ename – dawniej rolnicza wioska, 
obecnie przedmieście Oudenaarde. 
Kiedy cesarz Otton II postanowił zbu-
dować wzdłuż rzeki Scheldy (granica z 
hrabstwem Flandrii) system obronny, 
wioska stała się ważnym strategicznie 
punktem. Powstała fortyfikacja o 140 
metrach długości i 18 szerokości z wieżą 

obronną i budynkiem miesz-
kalnym z kaplicą. 

Ename stało się znane dzięki 
odkryciu przez archeologów 
średniowiecznego komplek-
su klasztorno-mieszkalnego. 
Wykopaliska odsłoniły du-
że fragmenty zabudowań 
ośrodka mieszkalnego i han-
dlowego, twierdzy i klaszto-
ru benedyktynów. Ponoć 
Benedyktyni warzyli tam 
piwo, o czym świadczą od-
kryte poletka upraw chmielu 
przy klasztorze. 

W Oudenaarde można 
zwiedzić Beginaż – miejsce, 
w którym czas się zatrzymał. Beginaz, door Torsade de Pointes, commons.wikimedia.org

Onze Lieve Vrouw van Pamelekerk, Paul Hermans, wikipedia.org
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Składa się z około trzydziestu bielonych 
domów, zgrupowanych wokół we-
wnętrznych dziedzińców. Warto zoba-
czyć XVI-wieczną kaplicę i przepiękne 
ogrody. 

Będąc w Oudenaarde i okolicach ko-
niecznie trzeba zobaczyć zamek Liedts 
z otaczającym go parkiem, zabytkowe 
młyny (bevere) czy rezerwaty przyro-
dy. Nie można zapomnieć o Muzeum 
Ronde Van Vlaanderen, które każdy mi-
łośnik kolarstwa powinien chociaż raz w 
życiu zobaczyć. 

Oudenaarde to bardzo urokliwe mia-
sto, położone u podnóża flamandzkich 
Ardenów, kuszące turystów widoczną na 
każdym kroku historią i ciekawą archi-
tekturą. 

Agnieszka Buniowska 

Źródła: wikipedia.pl, Pascal 
„Przewodnik po Belgii”,  

belgiazwiedzanie.com 

Hanske de Krijger op de torenspits,  
Door FrDr - Eigen werk, wikipedia.org
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O polityce po belgijsku: 
Liberałowie (cz.1) 
Belgijska scena polityczna jest, delikatnie rzecz ujmując, skomplikowana. W tym 
cyklu artykułów chcemy przedstawić losy najważniejszych jej aktorów i reprezen-
towanych przez nich ugrupowań. 

Zaczynamy od najstarszego – partii libe-
ralnej, która w 2021 roku skończyła 175 
lat. Liberałowie, choć wybory wygrywają 
tylko sporadycznie, to w ostatnim czasie 
zaskakująco często wyznaczają premie-
rów. To spośród ich szeregów wywodzą 
się też najważniejsze dziś postaci Unii 
Europejskiej. 

Historia: Od 
antyklerykałów  
do wolnościowców 
W pierwszej połowie XIX w. w mło-
dziutkim państwie belgijskim linie 
podziałów politycznych przebiegały 
wzdłuż stosunku do Kościoła. Opinie 
na ten temat pokrywały się z miejscem 
zamieszkania i pod znacznie większym 
wpływem kleru pozostawała prowincja 
aniżeli ośrodki miejskie. 

Pierwsze rządy w Brukseli były jednak 
gabinetami zgody narodowej, zawar-
tej podczas walki o niepodległość od 
Zjednoczonego Królestwa Niderlandów. 
Ministrowie rekrutowali się w tym okre-
sie z umiarkowanych katolików i libera-
łów, czemu przyklaskiwał król Leopold 
I, który jak tylko mógł ograniczał wpływ 
parlamentu na władzę wykonawczą. 

Układ ten utrzymał się do 1847 r., gdy li-
berałowie wygrali wybory i po raz pierw-
szy rząd utworzyli postępowi przedstawi-
ciele tego ugrupowania. Wydarzyło się to 
rok po Kongresie Liberalnym w Brukseli, 
ustanawiającym pierwszy w Belgii partyj-
ny organ zarządzający oraz podlegające 

mu lokalne komitety wyborcze i tym 
samym dającym liberałom przewagę 
organizacyjną nad rozproszonymi jeszcze 
przez kilka następnych dekad katolikami. 

175 lat temu belgijscy liberałowie zdecy-
dowanie nie stanowili monolitu. Różniły 
ich wizje społeczne i ekonomiczne, a je-
dynym trwałym spoiwem pozostawał an-
tyklerykalizm. Pod hasłami ograniczenia 
wpływów Kościoła przede wszystkim w 
oświacie, a także przy postępującej in-
dustrializacji i sprzyjającej koniunkturze, 
partia liberalna rządziła krajem do 1870 
r., a później jeszcze w latach 1878-1884. 

Wprowadzone zaraz na początku ka-
dencji reformy i projekty publiczne 
spowodowały, że Belgia była jednym z 
tych europejskich państw, które ominęła 
burza rewolucji 1848 r. 

Na przełomie XIX i XX w., wraz z 
rozpowszechnieniem praw wyborczych 
i rosnącą popularnością ruchu robotni-
czego, liberałowie stracili na znaczeniu. 
Polityczne karty zaczęli rozdawać katolicy 
i socjaliści, a liberałowie stali się „trze-
cim” kołem u wozu, największe wpły-
wy zachowując wśród brukselskich elit, 
na tamtejszym uniwersytecie i w lożach 
wolnomularskich. 

Epizodyczny sukces wyborczy przyniósł 
im rebranding w latach 60. XX w. Partia 
na rzecz Wolności i Postępu usunęła z 
nazwy liberalizm, a z programu antykle-
rykalizm, co pozwoliło jej podebrać głosy 
mieszczan głosujących na chrześcijańską 

demokrację – nowe wcielenie partii ka-
tolickiej. 

Od lat 70. wolnościowców i postępo-
wców reprezentowały już trzy odrębne 
ugrupowania – we Flandrii, Walonii oraz 
Brukseli. Taką regionalizację przeszły w 
owym czasie wszystkie belgijskie rodziny 
polityczne. 

Verhofstadt:  
Prawy do lewego 
Wreszcie z końcem lat 70. XX w. na 
scenie pojawił się liberał, który popro-
wadził swą partię do największych współ-
czesnych sukcesów, a dziś zna go każdy 
obserwator polityki europejskiej: Guy 
Verhofstadt. 

Guy Verhofstads  
fot.: Martin Kraft, wikipedia.org
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Mało kto pamięta, że słynny z oratorskich 
popisów w Parlamencie Europejskim 
zwolennik głębokiej integracji w mło-
dości zasłużył na przydomek „Baby 
Thatcher”. Belgijskie rządy drugiej poło-
wy lat 80. cechował bezkompromisowy 
neoliberalizm, a jego twarzą był właśnie 
Verhofstadt, którego partia współtworzy-
ła rządy zaciskania pasa. 

W kolejnej dekadzie, już w opozycji, 
niderlandzkojęzyczna Partia na rzecz 
Wolności i Postępu przechrzciła się na 
Flamandzkich Liberałów i Demokratów 
(Vlaamse Liberalen en Democraten, 
VLD, a później Open VLD), a w 2002 
r. ich francuskojęzyczny odpowiednik – 
na Ruch Reformatorski (Mouvement 
Reformateur, MR). Liberałowie profi-
lowali się teraz na ruch obywatelski, an-
tyestablishmentowy, zgarniający przede 
wszystkim elektorat na prawo od cen-
trum. 

Patologie toczące belgijski wymiar spra-
wiedliwości i skandale w resortach siło-
wych działały na ich korzyść. Po wybo-
rach 1999 r. liberalna rodzina polityczna 
została największą w Belgii i tworzyła rzą-
dy, na czele których Guy Verhofstadt stał 
do 2008 r. 

W koalicji z socjalistami i Zielonymi 
liberałowie zawrócili w stronę centrum. 
Prawe skrzydło partii zbuntowało się, 
gdy rząd uchwalał przepisy proimigra-
cyjne, w tym możliwość głosowania 
cudzoziemców w wyborach samorzą-
dowych. Po konserwatywno-liberalnej 
stronie flamandzkiej sceny politycznej 
zaczął się wtedy rozpychać Nowy Sojusz 
Flamandzki (N-VA), dziś największe 
ugrupowanie północnej Belgii. 

Michel: Kamikadze  
z ambicjami 
Guy Verhofstadt przeniósł się do 
Parlamentu Europejskiego, ale libe-
rałowie trwali w kolejnych rządach 

federalnych. Od 2014 r. znów desy-
gnują premierów. Historycznej koalicji 
z chadekami oraz Nowym Sojuszem 
Flamandzkim przewodził lider MR, 
jedynej w tym momencie francuskoję-
zycznej partii rządowej, Charles Michel. 
Wunderkind belgijskiej polityki mandat 
poselski uzyskał w wieku niespełna 24 
lat, a na premiera kraju został zaprzysię-
żony przed czterdziestką. 

Gabinet zwany „koalicją kamikadze” 
nie wytrwał do końca kadencji i znów 
na przeszkodzie stanęły kwestie polityki 
imigracyjnej. Wcześniej Michel, porów-
nywany do Emanuela Macrona, przepro-
wadził niepopularne reformy budżetowe, 
usiłował zrównoważyć finanse publiczne 
i podwyższył wiek emerytalny. 

Podczas przeciągających się nowych 
rozmów koalicyjnych, jesienią 2019 r. 
przeniósł się z gabinetu premiera Belgii 
do mieszczącego się kilometr dalej na 
tej samej ulicy „Kosmicznego Jaja”, 
czyli siedziby przewodniczącego Rady 
Europejskiej. Michela wybrano na to 
stanowisko jako najmłodszego w historii. 
Wtajemniczeni twierdzą, że następnym 
celem Belga o nieposkromionej ambicji 
jest funkcja sekretarza generalnego ONZ. 

Reynders:  
Komisarz z klanu 
Nie mniejsze aspiracje długo wykazywał 
długoletni partner i równocześnie rywal 
Michela w łonie walońskich liberałów, 
Didier Reynders. Były przewodniczą-
cy Mouvement Reformateur od 1999 
r. nieprzerwanie dzierżył federalne teki 
ministerialne, aż do nominacji na komi-
sarza Unii Europejskiej w 2019 r. Wiele 
wskazuje na to, że urząd ten będzie uko-
ronowaniem kariery Reyndersa. 

Po wysunięciu jego kandydatury do 
struktur unijnych, w Belgii wypłynę-
ły posądzenia o łapówkarstwo i pranie 
brudnych pieniędzy przy prywatyzacji 
gruntów należących do belgijskich ko-
lei. Wydana w kwietniu 2021 r. książka 
„Klan Reynders” rzuca silne oskarżenia 
pod adresem najbliższych współpracow-
ników obecnego komisarza UE nota 
bene sprawiedliwości i państwa prawa. 
Jak dotąd brukselski sąd oddala sprawę 
z braku dowodów. 

Wilmès:  
Od spraw bieżących  
i kryzysowych 
Nic więc dziwnego, że to Charles Michel 
miał najwięcej do powiedzenia przy 
wyznaczaniu następczyni na stanowisko 

Charles Michel,  
fot.: Unión Europea en Perú from Lima,  

commons.wikimedia.org

Didie Reynders
fot. by Foreign and Commonwealth 

Office, commons.wikimedia.org
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szefa odchodzącego i resztkowego rządu 
w 2019 r. Namaścił Sofie Wilmès, swą 
zaufaną ministrę budżetu, kompletnie 
anonimową dla większości wyborców. 
W momencie obejmowania stanowiska 

– jako pierwsza kobieta premier Belgii – 
przewodziła gabinetowi, w którego skład 
wchodziły partie opierające się na raptem 
38 ze 150 mandatów w federalnym par-
lamencie. 

Pół roku później sama dysponowała no-
minalnie najsilniejszym od dziesięcioleci 
mandatem do kierowania krajem. Jej 
rząd „do spraw bieżących” nie tylko 
otrzymał parlamentarne wotum zaufa-
nia, ale i specjalne uprawnienia na czas 
kryzysu pandemicznego. 

Z nadzwyczajnej władzy Wilmès ko-
rzystała w ścisłym 
porozumieniu z 
ekspertami i przed-
stawicielami władz 
r e g i o n a l n yc h . 
Niechętnie wystę-
powała przed szereg. 
Mimo dyskretnego i 
wyważonego zarzą-

dzania kryzysem, w pamięć zapadła jej 
wizyta w jednym z brukselskich szpitali 
w najcięższym dla Belgii okresie pande-
mii wiosną 2020 r. Pracownicy placów-
ki utworzyli szpaler powitalny dla pani 
premier, ale odwrócili się od niej plecami 
na znak protestu przeciw niedofinanso-
waniu służby zdrowia. 

Inny medialny obrazek z jej udziałem to 
lato minionego roku, gdy Sofie Wilmès 
już jako minister spraw zagranicznych 
w aktualnym rządzie ubłocona pomaga 
porządkować spustoszone przez powódź 
miasteczko w Walonii. 

Maciej Bochajczuk jest absolwentem 
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. 

Sofie Wilmès, by Thomasdaems89, 
commons.wikimedia.org
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Prace społeczne 
albo utrata świadczeń 

Od 2023 roku we Flandrii każdy bezro-
botny, pozostający bez pracy przez ponad 
2 lata, będzie zobowiązany do wykony-
wania prac społecznych w swojej gminie 
przez maksymalny okres 64 godzin mie-
sięcznie. Zachowa przy tym świadczenie, 
które będzie uzupełniane zasiłkiem w 
wysokości 1,30 euro na godzinę. 

Ustalenie, czy bezrobotny jest zobowią-
zany do wykonywania prac społecznych, 
będzie należało do VDAB. 

vrt.be

Zmiany w sposobie 
naliczania podatków 
Od 1 stycznia tego roku fi skus nie po-
biera już z góry z płac podatku „bedrij-
fsvoorheffi  ng”, przez co zarobki „na rękę” 
są wyższe. 

Do tej pory skarbówka często naliczała 
z tego tytułu za dużo, a pracownicy do-
piero po około 1,5 roku dostawali zwrot 
tego podatku. Comiesięczne zaliczki na 
ten podatek były zbliżone do faktycznej 
kwoty, jaką miał zapłacić podatnik, ale 
w wyniku licznych zmian w przepisach z 
minionych lat to się zmieniło i naliczane 
zaliczki były coraz wyższe. 

Dzięki tym zmianom pracownicy mają 
dostać około 128 euro netto więcej (w 
skali roku), w 2023 r. – 209 euro, a w 
2024 r. – 243 euro.

niedziela.be

Bat na złodziei rowerów 

Kradzieże rowerów są w Belgii prawdzi-
wą plagą. Organizacja mobilności sza-
cuje, że   jest to około 85 000 kradzieży 
rocznie (średnio 232 dziennie). Liczba 
skradzionych rowerów jest prawdopo-
dobnie znacznie dłuższa, ponieważ spora 
liczba osób nie zgłasza kradzieży, bo nie 
wierzy, że policja rower odzyska. 

Rząd wypowiedział walkę rowerowym 
złodziejom. Od 1 stycznia 2022 roku 
policjant, który przyłapie złodzieja na 
gorącym uczynku, będzie mógł od razu 
ukarać go mandatem w wysokości 250 
euro. W przypadku rowerów elektrycz-
nych będzie to nawet 400 euro. Oprócz 
tego złodziej będzie musiał zwrócić rower 
i pokryć koszty wyrządzonych szkód. 

Zaostrzenia mają odstraszyć złodziei, 
którzy często są wypuszczani na wolność 
bez żadnych konsekwencji i dalej krad-
ną. Teraz ma się to zmienić. Rowerowi 
recydywiści będą od razu stawiani przed 
sądem. 

gva.be

Bruksela: kolejne 
ograniczenia wjazdu do LEZ 
Od 1 stycznia 2022 
r. wjazd do stre-
fy niskiej emisji 
(LEZ) jest zakaza-
ny dla pojazdów 
z silnikiem diesla 
z normą Euro 4. 
Pojazdy z silnikiem 
diesla muszą speł-
niać co najmniej normę Euro 5 lub 6. 
Przewidywany jest trzymiesięczny okres 
przejściowy do 1 kwietnia 2022 r. Od 
tego dnia na kierowców będą nakładane 
kary w wysokości 350 euro. 

gva.be  

Od lata 2022 nocny pociąg 
z Brukseli przez Berlin 
do Pragi 

Początkowo pociągi będą kursować trzy 
razy w tygodniu: w poniedziałek, środę 
i piątek z dworca Brussels Midi/Zuid o 
godzinie 19.22. Kolejny przystanek to 
Antwerpia (godz. 20.01), następnie kilka 
przystanków w Holandii (Roosendaal, 
Rotterdam, Haga, Amsterdam) i w 
Niemczech (Hanower, Berlin, Drezno). 
Pociąg dotrze do Pragi około godziny 
10.24. Podróż z Brukseli potrwa około 
15 godzin. 

Pociągi powrotne będą odjeżdżały z Pragi 
w soboty, wtorki i czwartki o godzinie 
18.31. 

European Sleeper ogłosi wkrótce więcej 
szczegółów na temat klas, cen biletów 
oraz dokładnej daty odjazdu pierwszego 
pociągu nocnego. Sprzedaż biletów ruszy 
w kwietniu. Podróżni będą mogli zabrać 
ze sobą rowery.

W 2023 roku ma ruszyć połączenie z 
Brukseli do Warszawy. 

bruzz.be 

Badania przesiewowe 
noworodków pod 
kątem SMA 
Flamandzki minister zdrowia Wouter 
Beke ogłosił, że program badań prze-
siewowych zostanie rozszerzony o inne 
choroby w tym rdzeniowy zanik mięśni 
SMA. 

niedziela.be
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Obecnie rodzice mogą poddać swoje no-
worodki badaniu przesiewowemu pod 
kątem 12 wad wrodzonych, co umożli-
wia wykrycie rzadkich chorób na wcze-
snym etapie, a tym samym rozpoczęcie 
leczenia w odpowiednim czasie. W ten 
sposób można zapobiec poważnym 
niepełnosprawnościom lub spowolnić 
proces chorobowy.  Wprawdzie takie 
badanie nie jest obowiązkowe, ale we 
Flandrii wykonywane jest w ponad 99 
procentach przypadków. 

Od czerwca 2022 r. noworodki we 
Flandrii będą poddawane badaniom 
przesiewowym pod kątem SMA – rzad-
kiej choroby mięśni. Rdzeniowy zanik 
mięśni powinien być diagnozowany i 
leczony na jak najwcześniejszym etapie 
choroby, optymalnie – przed pojawie-
niem się pierwszych objawów, gdyż wte-
dy leczenie jest najskuteczniejsze. 

hln.be 

W edukacji 
pierwszeństwo dla dzieci 
niderlandzkojęzycznych 
Flamandzki minister edukacji Ben Weyts 
(N-VA) dostosował zasady rejestracji 
dla szkół na fl amandzkich peryferiach 
Brukseli. Szkoły podstawowe będą mo-
gły od przyszłego roku szkolnego dawać 
pierwszeństwo dzieciom ze swojej gminy. 
Szkoły średnie miałyby możliwość za-
rezerwowania 70 procent miejsc. 

Dzięki temu minister Weyts ma 
nadzieję rozwiązać problem bra-
ku miejsca dla dzieci niderlandz-
kojęzycznych w szkołach na 
obrzeżach stolicy. 

Nowa zasada ma mieć zastosowanie 
do wszystkich gmin graniczących z 
Regionem Brukselskim. Weyts zamierza 
teraz przedstawić swój plan parlamento-
wi fl amandzkiemu, ale według ministra 
fl amandzki rząd jest za. 

Wprawdzie nowe przepisy mogą być 
prawnie zakwestionowane, na przykład 
ze względu na dyskryminację, ale mi-
nister Weyts jest przekonany, że teraz 
nie będzie żadnych problemów. „Chcę 
w jak największym stopniu zachować 
fl amandzki charakter tych szkół” – po-
wiedział. 

Nowe zasady weszłyby w życie od 1 
września tego roku, czyli w przypadku 
rejestracji na rok szkolny 2022-2023. 

vrt.be 

Opłaty za telefon, telewizję 
i internet wyższe niż w 
krajach sąsiednich 
Nowe porównanie cen Belgijskiego 
Instytutu Usług Pocztowych i 
Telekomunikacji (BIPT) pokazuje, że 
Belgia pozostaje droga lub bardzo dro-
ga w porównaniu z sąsiednimi krajami. 
W ciągu ostatniego roku niewiele lub 
nic się nie zmieniło pod względem cen 
i Belgowie za korzystanie z telefonu, in-
ternetu i telewizji cyfrowej płacą bardzo 
dużo. 

„Belgia jest prawie zawsze na szczycie 
najdroższych krajów, w których prze-
analizowano taryfy” (Belgia, Niemcy, 
Francja, Luksemburg, Holandia i Wielka 
Brytania) – podaje BIPT. 

W przypadku telefonii komórkowej 
Belgia jest konkurencyjna tylko w 
stosunku do podstawowych for-
muł, ale im dłużej chcesz dzwo-
nić i/lub więcej surfować, tym 

różnica w cenie zauważal-
nie rośnie. W najbardziej 
ekstremalnym scenariu-
szu (nielimitowane roz-

mowy + 100 gigabajtów danych) Belg 
płaci ponad trzy razy więcej niż Francuz. 

Ta sama historia dotyczy tak zwanych 
„pakietów telekomunikacyjnych”, które 
oprócz internetu oferują również tele-
fonię i telewizję cyfrową. Tam Francuz 
płaci 50 euro miesięcznie, a Belg nawet 
90 euro. 

Według BIPT wysokie ceny w Belgii 
można wytłumaczyć nie tyle wysoką 
jakością sieci telekomunikacyjnej, którą 
operatorzy tak lubią się chwalić, ale raczej 
brakiem konkurencji w tym kraju. 

gva.be

Belgia wycofuje się 
z energii atomowej 
Pod koniec grudnia ubiegłego roku par-
tie tworzące koalicję rządową osiągnęły 
porozumienie dotyczące zamknięcia ist-
niejących bloków jądrowych w 2025 r. 
Jednocześnie władze planują zainwesto-
wać 100 mln euro w badania nad rozwo-
jem technologii jądrowych z naciskiem 
na małe reaktory modułowe (SMR). 

W Belgii są dwie elektrownie jądrowe w 
Doel i Tihange, w których działa 7 reak-
torów atomowych. Atom odpowiada za 
40 proc. całości produkowanej energii. 
Elektrownie obsługuje francuski koncern 
energetyczny Engie, który już wcześniej 
zapowiedział wycofanie się z obsługiwa-
nia belgijskich elektrowni atomowych. 

Jakie inne źródło wypełni lukę po ato-
mie? W grę wchodzą elektrownie gazo-
we, ale decyzje w tej sprawie mają zapaść 
już w marcu tego roku. Niewykluczone, 

Szkoły średnie miałyby możliwość za-
rezerwowania 70 procent miejsc. 

Dzięki temu minister Weyts ma 
nadzieję rozwiązać problem bra-
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że zanim Belgowie zbudują bloki gazowe, 
skorzystają z importu energii z… elek-
trowni jądrowych zarządzanych przez 
koncern EDF z Francji. 

gva.be 

Korzystanie z telefonów 
komórkowych w 
samochodzie 
Parlament zatwierdził projekt ustawy o 
zmianach w regulacjach dotyczących ko-
rzystania z telefonu komórkowego pod-
czas prowadzenia samochodu. Używanie 
„komórki” jako GPS lub odtwarzacza 
muzyki będzie możliwe tylko wtedy, 
kiedy urządzenie będzie znajdowało się 
w uchwycie na desce rozdziel-
czej. W przeciwnym razie 
kierowcy będą karani 
grzywną w wysokości 
174 euro. 

Nowe przepisy odnoszą 
się do „urządzenia mobil-
nego z ekranem”, także np. 
tabletów i e-czytników. Kierowcy nie 
będzie wolno „używać, trzymać ani ma-
nipulować” tymi urządzeniami podczas 
prowadzenia pojazdu. Samo trzymanie 
nieużywanego urządzenia w dłoni będzie 
zatem wykroczeniem. 

Karalne ma być także trzymanie urządze-
nia na kolanach, w tunelu środkowym 
lub na siedzeniu pasażera. Urządzenie 
musi znajdować się w uchwycie. 

Po wejściu w życie nowych przepisów 
używanie smartfona podczas jazdy bę-
dzie uważane za wykroczenie trzeciego 
stopnia. Grzywna wzrośnie ze 116 euro 
do 174 euro. 

Co roku w Belgii co najmniej 30 osób 
ginie, a 2500 zostaje rannych w wyniku 
korzystania ze smartfona podczas jazdy. 
Mimo to prawie 30 proc. Belgów wska-
zuje, że okazjonalnie wysyła SMS-y lub 
czyta podczas jazdy. 

hln.be 

Z dowodów tożsamości 
zniknie informacja 
dotycząca płci 

Już wkrótce z belgijskich dowodów 
osobistych zniknie informacja dotyczą-
ca płci. Jest to efekt działań rządu, które 
mają prowadzić do zlikwidowania dys-
kryminacji osób niebinarnych. 

Początkowo rozważano w Belgii wpro-
wadzenie terminu „neutralności płcio-
wej” oraz umożliwienie osobom niebi-
narnym wyboru nowego identyfi katora 
płci, mianowicie „X”. Był to efekt wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego z 2019, 

który uznał, że belgijskie prawo 
dotyczące osób transpłciowych 

powinno być bardziej „inklu-
zywne”. 

Sąd uznał wówczas, że prawo, 
które zostało zatwierdzone w 

2017 roku i zezwalało obywa-
telom na zmianę płci przypisanej w 

momencie narodzin, było wykluczające 
dla osób niebinarnych i niepotrzebnie 
utrzymywało binarny podział na płeć 
męską i żeńską, dyskryminując w ten 
sposób osoby, które nie identyfi kują się 
z żadną płcią. 

Sąd orzekł, że należy uwzględniać prawo 
jednostki do samostanowienia i inaczej 
rozwiązać tę kwestię. 

Ostatecznie belgijski rząd uznał, że jesz-
cze lepszym i mniej dyskryminującym 
rozwiązaniem jest całkowite usunięcie 
płci z dowodów osobistych. 

niedziela.be 

Wyższe kary 
dla oprawców zwierząt 
Komisja ds. dobrostanu zwierząt par-
lamentu fl amandzkiego jednogłośnie 
dała zielone światło dla wyższych 
grzywien i dłuższych kar 
pozbawienia wolności 

za znęcanie się nad zwierzętami. Dekret 
przewiduje, że od tej pory oprawcy 
zwierząt mogą otrzymać karę do 5 lat 
więzienia i grzywny do 800 tys. euro. 
W przypadku recydywy odpowiednio 
10 lat oraz 1,6 mln euro. 

Sędziowie będą mieli też możliwość za-
mknięcia ferm, które źle traktują zwie-
rzęta, na okres 5 lat, a nawet na zawsze. 
Również obywatelom można na stałe 
zakazać trzymania zwierząt. 

Media zauważają, że w niektórych przy-
padkach są to kary surowsze niż te orze-
kane czasami za maltretowanie dzieci. 

Obecnie najwyższa kara, jaka grozi za 
okrucieństwo lub zaniedbanie zwierzęcia 
to 16 tys. euro i pozbawienie wolności 
do trzech miesięcy. Recydywiści, którzy 
zostają uznani za winnych skrajnego 
okrucieństwa lub stałych zaniedbań, 
mogą zostać ukarani karą do 100 tys. 
euro i 18 miesięcy pozbawienia wolności. 

hln.be

Dopłaty do rachunku za gaz 
i prąd dla miliona rodzin 
Najpóźniej do połowy lutego milion go-
spodarstw domowych w Belgii otrzyma 
80 euro dopłaty do rachunków za ener-
gię elektryczną i gaz. 

„Jednorazowa dopłata jest związana z re-
kordowo wysokimi cenami gazu i prądu” 
– wyjaśniła rzecznik resortu fi nansów. 

Środki zostaną przekazane bez koniecz-
ności składania dodatkowych wnio-
sków rodzinom, które 30 września były 
uprawnione do taryfy socjalnej za ener-
gię, wprowadzonej dla osób o niskich 
dochodach. 

hln.be 

Opracowała: 
Karolina 
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Chinatown w Antwerpii 
Chińska dzielnica w Antwerpii to dwie ulice blisko dworca Antwerpen Centraal 
– Van Wesenbekestraat i Van Arteveldestraat i bardziej trafne byłoby określenie 
azjatycka dzielnica, bo mieszczą się tu nie tylko chińskie restauracje, ale też taj-
skie i filipińskie. 

Pierwsze chińskie 
restauracje otwarto 
tutaj w latach 70. 
ubiegłego wieku, 
potem powstawały 
tu chińskie sklepy 
i firmy a charakter 
tych dwóch ulic 
powoli się zmieniał. 

Dziś znajduje się 
tu chińska piekar-
nia, największy 
w Belgii azjatycki 
supermarket – Sun 
Wah, szkoła kung fu, punkty akupunk-
tury, centrum kulturalne oraz buddyjska 
świątynia Fo Guang Shan, która została 
założona w roku 1998. Jednak najstar-
sza chińska restauracja w Antwerpii 
Wah Kel, która istnieje od roku 1923 
znajduje się w innej części miasta, bliżej 
Falconplein. 

Ostatecznie w roku 2001 władze 
Antwerpii oficjalnie uznały ten obszar 
miasta pod nazwą chińska dzielnica. 
Wtedy też powstał pomysł budowy chiń-
skiej bramy – Pagodepoort. Z powodu 
problemów technicznych (przewody 
trakcyjne linii tramwajowej) projekt 
zawieszono i ustawiono marmurowe 
posągi lwów. 

Do projektu budowy 
bramy Pagodepoort po-
wrócono kilka lat póź-
niej. Podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy 
przedstawicielami chiń-
skiej społeczności a 
władzami miasta, które 
określało wszelkie kwestie 
techniczne oraz finansowe 
projektu. Władze miasta 
przekazały na ten cel 
220.000 euro. 

Brama została wykona-
na przez firmę Tianjin Metallurgical 
Planning & Designing Institute we-
dług projektu architekta Yang Wenlin. 
Poszczególne elementy bramy zostały 
wykonane w Chinach a cała konstruk-
cja została zmontowana w Antwerpii. 
Chińska brama została uroczyście otwar-
ta w roku 2010. 

Humain – mural  
z podtekstem 
Na budynku Het Provinciaal Instituut 
voor Hygiëne przy Kronenburgstraat w 
Antwerpii w ubiegłym roku pojawił się 
mural, o którym informowały nie tylko 
lokalne media antwerpskie, ale też ogól-
nokrajowe. 

Mural pt. „Humain” wzbudza zaintere-
sowanie z wielu powodów. Nie dlatego 
że powstał, bo Antwerpia to miasto street 

artu i jest to jeden z 
wielu murali w mie-
ście oraz kolejny tego 
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artysty. Zainteresowanie wzbudza zarów-
no autor dzieła, jak i jego przekaz. Mural 
wykonał artysta używający pseudonimu 
Zenith a jego dzieła można podziwiać 
też w innych miastach np. w Ostendzie. 

Zenith to Matthias Schoenaerts naj-
popularniejszy obecnie belgijski aktor, 
który w ostatnich latach więcej czasu 
spędzał w Hollywood niż w Antwerpii. 
Jednak z powodu pandemii i lockdow-
nu w ubiegłym roku dłużej przebywał w 
rodzinnym mieście. Czas wolny wyko-
rzystał bardzo twórczo i wziął udział w 
projekcie artystycznym ‘Art Reconnects 
Belgium’ pod patronatem BOZAR. 

‘Art Reconnects Belgium’ to inna forma 
uczczenia święta narodowego 21 lipca 
(koronacja Leopolda I, króla Belgów 
w roku 1831), bo z powodu pandemii 
tradycyjne formy obchodów zostały 
odwołane. 

Nieprzypadkowo wybrane zostało 
miejsce lokalizacji muralu, bo w la-
boratorium Het Provinciaal Instituut 
voor Hygiëne  wykonywane są testy 
na COVID-19. Ukryte znaczenie tego 
muralu może być dla wielu trudne do 
odczytania, bo w Antwerpii dłoń to wy-
jątkowy symbol. Schoenaerts nawiązuje 
do antwerpskiej legendy o Brabo, który 
odciął dłoń Antigoona, ale to też nawią-
zanie do kolonialnej przeszłości Belgii, 
kiedy nieposłusznym odcinano dłonie. 

Kwestia belgijskich kolonii to temat, któ-
ry zawsze budzi duże emocje w Belgii, 
dlatego Matthias Schoenaerts podkreśla, 
że nie chce „(…)nikogo obrażać, ata-
kować ani obwiniać. Ale może warto 
mówić o tej przeszłości.(…)”. Dłoń ma 
też szczególne znaczenie teraz, w czasie 
pandemii. „(…)ponieważ jest to znak 
połączenia. Z powodu koronawirusa 
nie wolno nam teraz podawać sobie rąk. 
Ale nadal potrzebujemy siebie nawzajem, 
bardziej niż kiedykolwiek (…)” – mówi 
Matthias Schoenaerts. 
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 Kuchnia fl amandzka dla każdego 
Flandria to raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia fl amandzka 
jest bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować. 

Kip met appelmoes 
– kurczak z musem 
jabłkowym 
Drób, a szczególnie kurczak to najczęściej 
kupowane mięso na świecie. Uważane za 
jedno z najzdrowszych, jest niskokalo-
ryczne i pożywne. Zawiera między inny-
mi liczne aminokwasy, pełnowartościowe 
białka, łatwo przyswajalne nienasycone 
kwasy tłuszczowe, witaminy z grupy B 
oraz A i E, PP, cynk, magnez, potas. 

Jednym z klasycznych dań fl amandz-
kich jest pieczony kurczak serwowany 
z domowymi frytkami lub smażonymi 
ziemniakami oraz – co może być sporym 
zaskoczeniem – z musem jabłkowym. 
Połączenie delikatnego mięsa, warzyw i 
jabłek nadaje tej potrawie niespotykany 
i wy- jątkowy smak. 

Składniki: 
• 1 kurczak 
• 1 cebula 
• 2 ząbki czosnku 
• sól, pieprz 
• 4 gałązki tymianku 
• 3 liście laurowe 
• 3 łyżki masła 
• 8 jabłek np. Boskoop czy Elstar 
• 1 łyżka cukru 

Przygotowanie: 
Obraną cebulę i czosnek kroimy w 
drobną kostkę. Kurczaka faszerujemy 
warzywami, tymiankiem, liśćmi lauro-
wymi, obsypujemy pieprzem oraz solą 
i związujemy sznurkiem, aby warzywa 
się nie wysypały. 

W brytfance rozpuszczamy łyżkę masła. 
Przez kilka minut podsmaża-
my kurczaka z obu 
stron na średnim 
ogniu. Następnie 
drugą łyżkę masła 
rozprowadzamy na 
kurczaku. 

Piekarnik nagrzewamy do 
160°C. Przygotowanego 
kurczaka wkładamy do 
rozgrzanego piekar-
nika. Przewidywany 
czas pieczenia to 
około 60 do 75 minut 
(w zależności od wielkości kurczaka). 
Co 10 minut polewamy mięso sosem 
powstałym podczas pieczenia. Zapobiega 
to wysychaniu mięsa. 

Mus jabłkowy 
Jabłka obieramy i kroimy w ćwiartki, 
usuwamy z nich tak zwane gniazdka. W 
garnku rozpuszczamy masło, dodajemy 
jabłka i podlewamy odrobiną wody. 

Dusimy na średnim ogniu, aż jabł-
ka będą całkowicie ugotowane. W 
międzyczasie posypujemy je cu-
krem, od czasu do czasu mieszamy. 

Smacznego! 

Agnieszka Wojtysiak
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 Przegląd prasy polskiej 
Rewolucja w rozliczaniu 
składki zdrowotnej
Jedną z najważniejszych zmian, jakie 
obowiązują od 1 stycznia 2022 r. wraz 
z podatkowym Polskim Ładem, a która 
dotknie wszystkich bez wyjątku: pracow-
ników, osoby prowadzące działalność go-
spodarczą, a nawet emerytów, jest zmiana 
zasad płacenia składki zdrowotnej. 

Nie będzie można odliczyć składki na 
ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fi zycznych. 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9 
proc. będzie pomniejszała świadczenie 
wypłacane przez ZUS. 

Dla niektórych osób zmieni się też jej 
wysokość – przykładowo pracownicy 
będą nadal płacili 9 proc. podstawy jej 
wymiaru, a przedsiębiorcy opodatkowa-
ni podatkiem liniowym w wysokości 19 
proc. zapłacą składkę w wysokości 4,9 
proc., ale za to od swojego dochodu. 

Dla przedsiębiorców opodatkowanych 
na zasadach ogólnych, czyli według skali 
podatkowej oraz podatkiem liniowym, 
oraz opodatkowanych ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych oprócz 
miesięcznej podstawy wymiaru składki 
zdrowotnej, wprowadzono również 
roczną podstawę wymiaru. Umożliwi 
ona rozliczenie składki po zakończeniu 
danego roku. 

prawo.pl 

Domy do 70 m 
bez pozwolenia 
Od 3 stycznia 2022 r. budowa domu 
jednorodzinnego będzie prostsza. Do 
70 m kw. będzie możliwa bez uzyskania 
pozwolenia na budowę. Budynki takie 
mają być wolnostojące, z nie więcej niż 
dwiema kondygnacjami. Uruchomione 

zostaną także państwowe gwarancje dla 
kredytów mieszkaniowych, które będą 
udzielane za pośrednictwem BGK. 

Z nowym rokiem weszła w życie no-
welizacja Prawa budowlanego  i usta-
wy o  zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Wprowadza możliwość budowy 
domów jednorodzinnych do 70 m kw. 
bez uzyskania pozwolenia na budowę, 
ustanowienia kierownika budowy oraz 
prowadzenia dziennika budowy, w pro-
cedurze tzw. zgłoszenia z projektem bu-
dowlanym. 

Zgodnie z nowymi przepisami budynki 
takie mają być wolnostojące, z nie więcej 
niż dwiema kondygnacjami, a obszar ich 
oddziaływania ma się mieścić w całości 
na działce, na której zostały zaprojek-
towane. Zastrzeżono, że budowa ma 
być prowadzona w celu  zaspokojenia 
własnych potrzeb mieszkaniowych in-
westora. 

money.pl 

Wyższe wynagrodzenie 
minimalne 
Od 1 stycznia 2022 r. wzrosła wysokość 
wynagrodzenia minimalnego. Osoby 
zatrudnione na cały etat miesięcznie na 
umowie o pracę otrzymają minimum 
3010 zł brutto – o 210 zł więcej. 

Wyższa będzie także stawka godzinowa 
dla określonych umów cywilnych. Od 
2022 r. wyniesie 19,70 zł brutto, czyli 
o 1,40 zł więcej w porównaniu z 2021 r.

bankier.pl 

Podwyżka cen 
prądu i gazu 
Od 1 stycznia 2022 r.  łączny 
średni wzrost rachunku za 
energię statystycznego 

gospodarstwa domowego, rozliczanego 
kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w 
grupie G11), wyniesie około 24 proc. w 
stosunku do roku 2021. Natomiast ra-
chunki za gaz netto odbiorców domo-
wych w 2022 roku wzrosną o około 54 
proc. 

Podwyżki opłat będą mniej odczuwalne 
w pierwszych miesiącach nowego roku 
ze względu na wprowadzenie tarczy 
antyinfl acyjnej – zawiera ona m.in. ob-
niżkę VAT na energię elektryczną oraz 
gaz ziemny od stycznia do marca 2022 
r. Dodatkowo zniesiona zostanie akcyza 
na energię elektryczną. 

bankier.pl 

Zmiany w zasiłkach 
z ZUS 
Od 2022 r. obowiązywać zaczną zmiany 
w przepisach o zasiłkach wypłacanych 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Należy do nich m.in. brak utraty pra-
wa do zasiłku chorobowego w sytuacji 
spóźnienia się z zapłatą składek dla osób 
objętych dobrowolnym ubezpieczeniem 
chorobowym, czyli między innymi 

prowadzący działalność go-
spodarczą i osoby z nimi 
współpracujące nie utracą 
prawa do zasiłku choro-
bowego. 

money.pl 

bankier.pl 

Od 1 stycznia 2022 r.  łączny 
średni wzrost rachunku za 

prowadzący działalność go-
spodarczą i osoby z nimi 
współpracujące nie utracą 
prawa do zasiłku choro-
bowego. 
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Krótszy tydzień pracy coraz 
bardziej popularny 
68 proc. pracowników w Polsce jest 
zdania, że skrócenie tygodnia pracy do 
czterech dni wpłynęłoby pozytywnie 
na ich zdrowie – wynika z badania zle-
conego przez Personnel Service. Za tą 
opcją opowiada się 53 procent osób w 
wieku 25-34 lat i 45 procent w wieku 
35-44 lat. 

Wskazano też, że liczba zwolenników 
tego rozwiązania rośnie wraz z ich wy-
kształceniem: tylko 30 proc. pracowni-
ków z wykształceniem podstawowym 
jest za skróceniem czasu pracy, natomiast 
w przypadku osób z wykształceniem 
wyższym i średnim, za takim rozwiąza-
niem jest 43 proc. zatrudnionych. 

Najwięcej zwolenników skróconego ty-
godnia pracy można znaleźć wśród za-
trudnionych w największych fi rmach, w 
najmniejszych fi rmach zatrudniających 
do 9 osób, 4-dniowego tygodnia pracy 
chciałoby 31 proc. 

Skrócony wymiar pracy nie spotkał się 
natomiast z aprobatą 17 proc. pracow-
ników (głównie powyżej 55 roku życia). 
Co czwarty z nich uważa, że skrócony 
tydzień pracy nie wpłynie na zdrowie 
pracowników. Przeciwnikami 4-dniowe-
go tygodnia pracy jest również 40 proc. 
osób prowadzących własną działalność 
gospodarczą. 

Polacy są jednym z najbardziej zapra-
cowanych narodów. Według danych 
OECD, w 2020 roku polski pracownik 
przepracował średnio 1766 godzin, co 
plasuje go w czołówce obok USA (1767 

godzin), Chorwacji (1834 godzin) czy 
Rosji (1874 godzin). 

Na drugim biegunie znaleźli się m.in. 
Niemcy, którzy przepracowali w zeszłym 
roku najmniej, bo 1332 godzin oraz 
Duńczycy ze średnią 1346 godzin. 

PAP

Wyższy podatek 
od nieruchomości 
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują wyższe 
maksymalne stawki podatku od nieru-
chomości. Dla właścicieli mieszkań i do-
mów górna granica daniny publicznej 
wzrośnie o 4,71 proc. r/r. Więcej zapłacą 
także przedsiębiorcy oraz osoby posiada-
jące grunty. Ostateczna decyzja dotycząca 
podwyżki podatku od nieruchomości 
należy do gminy, natomiast stawka nie 
może być wyższa niż ta maksymalna 
określona przez ministra fi nansów dla 
danej grupy budynków lub gruntów. 

money.pl 

Ministerstwo uratuje 
małżeństwa? 
Resort Sprawiedliwości zamierza wpro-
wadzić obowiązkowe rodzinne postę-
powanie informacyjne. Wszystko po 
to, by „chronić instytucję małżeństwa”. 
Planowane są także zmiany w media-
cjach; ministerstwo chce również, żeby 
sądy mogły zawieszać sprawy rozwodo-
we, kiedy istnieje szansa na utrzymanie 
małżeństwa. 

Obecnie projekt ustawy jest na eta-
pie  uzgodnień międzyresortowych. 
Ministerstwo liczy, że zmiany wejdą w 
życie na początku 2023 roku. Specjaliści 
już komentują, że po wdrożeniu projektu 
w życie rozwody będą nie tylko droższe, 
ale też bardziej czasochłonne. 

wiadomosci.gazeta.pl 

Które leki stanieją, 
a które zdrożeją? 
Resort zdrowia przygotował nową listę 
refundacyjną, która obowiązuje od 1 

stycznia 2022 r. Pacjenci będą musieli 
zapłacić więcej za 509 lekarstw. 

Podwyżki odczują m.in. osoby leczące się 
na schizofrenię, więcej zapłacą za leki pa-
cjenci po przeszczepie narządów i osoby 
walczące z łuszczycą. Chorujący na zapa-
lenie jelit też będą musieli głębiej sięgnąć 
do kieszeni, zdrożeją bowiem stosowane 
przez nich leki. 

Od stycznia z refundacji całkiem wy-
padło 14 molekuł, które są w składzie 
ok. 300 leków. Więcej przyjdzie zapłacić 
za leki m.in. na nadciśnienie i wrzody 
żołądka. Stanieją zaś igły do wstrzykiwa-
czy dla cukrzyków, bo one zaczną być 
refundowane. 

Będą obniżki cen ponad 1 100 leków. 
Np. tańszy będzie preparat dla mężczyzn 
z rakiem prostaty i lek Exelon na chorobę 
Alzheimera. 

PAP 

Nowe świadczenie 
na dzieci 
Od 1 stycznia 2022 roku w ramach 
Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego na 
drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie 
od ukończenia 12. do 36. miesiąca ży-
cia przysługuje dodatkowe świadczenie. 
Program obsługuje Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. 

W ramach RKO rodzice otrzymają od 
państwa 12 tys. zł na drugie i kolejne 
dziecko w wieku od ukończenia 12. do 
36. miesiąca życia. Świadczenie będzie 
wypłacane w  miesięcznych częściach 
– po 500 zł przez 2  lata lub 1000 zł 
miesięcznie przez rok. Wsparcie będzie 
niezależne od dochodów rodziny, a środ-

ki nie będą opodatko-
wane. wiadomosci.gazeta.pl 

Resort zdrowia przygotował nową listę 
refundacyjną, która obowiązuje od 1 

ki nie będą opodatko-
wane. 
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W pierwszym roku działania ze wsparcia 
ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci.

money.pl 

Dywany kwiatowe  
ze Spycimierza  
na liście UNESCO 
Tradycja dywanów kwiatowych na pro-
cesje Bożego Ciała została wpisana na 
Reprezentatywną Listę Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. To 
trzeci polski wpis, po szopkarstwie kra-
kowskim wpisanym na listę UNESCO 
w 2018 r. i kulturze bartniczej wpisanej 
w 2020 r. 

Spycimierz to wyjątkowe miejsce na 
mapie Polski – wieś z bogatą tradycją 
i wyjątkowym dorobkiem kulturowym. 
Tradycja kwietnych dywanów sięga tu 
200 lat wstecz, już wielokrotnie została 
doceniona na arenie polskiej i między-
narodowej. 

polskieradio.pl 

8 tys. zł kary za  
niewskazanie kierującego 
Na polskich drogach przybywa fotorada-
rów, a kierowcy coraz chętniej dzielą się 
z policją nagraniami wideo z wyczyna-
mi piratów drogowych. Niestety, zdjęcia 
nie zawsze są wyraźne, a na nadsyłanych 
plikach często nie widać, kto zasiada za 
kółkiem. Właściciel auta jest wówczas zo-
bowiązany do wskazania, komu użyczył 
pojazd. 

Od 2022 roku kara za niewskazanie 
sprawcy wykroczenia uwiecznionego 
przez fotoradar i temu podobne urzą-
dzenia będzie wynosiła nie 500 zł, a 8 
tys. zł. Zmieniła się norma prawna mó-
wiąca o niewskazaniu przez właściciela 
na żądanie uprawnionego organu, komu 
powierzył pojazd do kierowania lub uży-
wania. Teraz czyn ten został obwarowany 
wysoką grzywną. W efekcie np. pisma ze 
zdjęciem z fotoradaru wysłanego przez 
GITD nie będzie można już zignorować. 

Co ciekawe, właściciel pojazdu może zo-
stać ukarany nawet, jeśli wskaże osobę, 
która popełniła wykroczenie, a ta się nie 
przyzna. Jednymi słowy – uważajcie, 
komu pożyczacie swój samochód lub 
motocykl. 

scigacz.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 

 

parafiawkamienicy.pl



Rozkwitnij
w MaxiClean

Chcesz poprawić swoje warunki pracy i wynagrodzenie?
ZMIEŃ BIURO NA MAXICLEAN

Umów się na spotkanie już dziś i poznaj nasz Maxi Pakiet na start.

0492 84 06 33 

Zapraszamy do biura MaxiClean w Antwerpii

na spotkania z cyklu „Siła Kobiet”

gdzie pod okiem specjalistów i gości z różnych dziedzin
poruszamy ciekawe tematy.

W MaxiClean wspólnie ze Stowarzyszeniem
Kreatywnych Polek tworzymy przestrzeń, gdzie 
każdy może dzielić się swoimi pasjami i talentami.
Regularnie w naszym biurze odbywają się
kiermasze, podczas których możecie prezentować
i sprzedawać swoje rękodzieła. 

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

Zapisz się już dziś: 0492 84 06 33

MAXI PAKIET
NA START

WŁASNY
OPIEKUN 

AKADEMIA 
ROZWOJU 

STREFA 
DOBREGO 

CZASU

PROGRAM 
SIŁA

KOBIET 

STREFA 
DLA CIEBIE 

SPEŁNIAMY
MARZENIA 

DBAMY 
O TWOJE 
ZDROWIE 

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
NA PIERWSZYM MIEJSCU

NR 1 W SEKTORZE
DIENSTENCHEQUES 

BRAK OPŁAT
ADMINISTRACYNYCH

DLA TWOICH
KLIENTÓW 

Już 5 lutego o godzinie 16:00
naszymi gośćmi będą:
Paulina Ryba – zajmuje się gimnastyką 
słowiańską i ustawieniami systemowymi

Anna Zając – hipnoterapeuta

Frankrijklei 49, 2000 Antwerpen |  www.facebook.com/MaxiClean.be

NOWOŚCIWMAXICLEAN 

NIE MUSISZ

WIERZYĆ NAM

NA SŁOWO

- SPRAWDŹ 

NAS
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Z życia Polskiej Szkoły w Antwerpii
Dyktando Polonijne 2021 w Beneluksie 
Tradycyjnie już uczniowie naszej szko-
ły chętnie przystąpili do udziału w 
zmaganiach „Dyktanda Polonijnego w 
Beneluksie”, organizowanego pod ho-
norowym patronatem Pierwszej Damy 
Agaty Kornhauser-Dudy. W finale kon-
kursu wzięli udział uczniowie ze szkół 
polskich i polonijnych z Belgii, Holandii 
i Luksemburga. 

Uczestnicy dyktanda konkurowali w 
ramach czterech kategorii wiekowych: 

• Grupa I – uczniowie klas 1-3 szkoły 
podstawowej 

• Grupa II – uczniowie klas 4-6 szkoły 
podstawowej 

• Grupa III – uczniowie klas 7-8 szkoły 
podstawowej i klasy 1 liceum 

• Grupa IV – uczniowie pozostałych 
klas licealnych 

Zwycięzcy każdej z nich zostali uho-
norowani tytułem Polonijnego Mistrza 
Ortografii Polskiej. 

Z wielką dumą i radością pragniemy 
poinformować, iż wśród nich znaleźli 
się nasi uczniowie: 

• Hubert Cieślik, Polonijny Mistrz 
Ortografii Polskiej wśród klas 4-6 
szkoły podstawowej 

• Szymon Studziński, Polonijny 
Mistrz Ortografii Polskiej wśród klas 
licealnych 

• Nicole Borecki, Pierwszy Wicemistrz 
Ortografii Polskiej wśród klas liceum 

• Wiktor Juraha-Giedroyć, Pierwszy 
Wicemistrz Ortografii Polskiej wśród 
klas liceum 

• Helena de Roeck, Drugi Wicemistrz 
Ortografii Polskiej wśród klas 1-3 
szkoły podstawowej 

Serdecznie GRATULUJEMY laureatom 
i ich Rodzicom!!! 
Życzymy kolejnych sukcesów! 

Bożonarodzeniowe projekty w naszej szkole 

Święta Bożego Narodzenia to szczególny 
okres. Jest to czas wypełniony radością, 
poczuciem bliskości, przebywaniem z 
rodziną oraz przypominaniem sobie o 
bożonarodzeniowych tradycjach. Jedną z 
nich, znaną na całym świecie, jest wspól-
ne śpiewanie kolęd. Któż nie zgodzi się, 
że nastrojowe, klimatyczne melodie od 
razu przenoszą nas w wyobraźni w świat 
choinek, suto zastawionego stołu, przy 
którym zasiadamy z najbliższymi? 

W celu podkreślenia jedności, zademon-
strowania poczucia wspólnoty, połącze-
nia „serc” polonijnych dzieci z różnych 
zakątków świata, powstała niezwykle 
piękna akcja wspólnego odśpiewania 
„Cichej nocy” – najpopularniejszej, jed-
nej z najstarszych kolęd. Wzięli w niej 
udział, prócz naszych podopiecznych 
z Antwerpii, uczniowie szkół polskich 
przy placówkach dyplomatycznych 
RP w: Rzymie, Wiedniu, Budapeszcie, 

Moskwie, Paryżu, Atenach, Toronto oraz 
Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej 
Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za 
Granicą w Warszawie w systemie kształ-
cenia na odległość. 

Efekt tego pięknego przedsięwzięcia 
można obejrzeć na naszym szkolnym 
Facebooku oraz stronie internetowej 
szkoły. 

Oczywiście, w okresie przedświątecz-
nym nasi uczniowie uczestniczyli w 
wielu innych zajęciach oraz projektach 
upowszechniających wiedzę na temat 
polskich zwyczajów związanych z ob-
chodzeniem Bożego Narodzenia. Z ra-
dością tworzyli związane ze zbliżającymi 
się świętami nastrojowe rysunki oraz 
pocztówki z życzeniami w ramach pro-
jektu „Idą święta, odłóż telefon, włącz 
relacje” i brali udział w świątecznym 
Escape Roomie. 

Nie zabrakło również odśpiewywanych 
przez naszych podopiecznych w swoich 
klasach kolęd i piosenek mówiących o 
Bożym Narodzeniu, które łatwo wpa-
dające w ucho, niosły się po szkolnych 
korytarzach. 

Z kolei uczniowie klas 3 d i 3 e przy okazji 
omawiania lektury „Dzieci z Bullerbyn” 
dowiedzieli się jak obchodzone są tam 
Święta Bożego Narodzenia i wzięli udział 
w przedstawieniu teatralnym, w czasie 
którego dzieci chętnie odgrywały scenki 
pokazujące tradycje świąteczne. 

Uczniom bardzo spodobał się aktywny 
sposób omawiania zwyczajów bożona-
rodzeniowych. 
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 Pożyczasz pieniądze rodzinie? 
Przeczytaj! 
Pożyczanie pieniędzy od rodziny to wciąż bardzo popularny sposób uzupełniania 
braków fi nansowych. Po zakupach na raty i korzystaniu z kart kredytowych jest to 
najczęściej stosowana przez Polaków metoda łatania dziur w budżecie. 

Skłonność do pożyczania od bliskich ma-
leje wraz z wiekiem. Grupą najmniej za-
pożyczoną wśród rodziny lub znajomych 
są osoby powyżej 60 lat. Z kolei co piąty 
młody człowiek przed trzydziestką ma u 
swoich bliskich fi nansowy dług. 

Pożyczając pieniądze komuś z rodziny 
robimy to przede wszystkim z chęci po-
mocy. Musimy jednak brać pod uwagę, 
że osoba prosząca o pomoc fi nansową 
mogła wcześniej spotkać się z odmowną 
decyzją banku lub innej instytucji fi nan-
sowej. Najprawdopodobniej istniały więc 
ku temu słuszne powody. 

Poza tym spory odsetek pożyczających 
pieniądze od rodziny ma potem duże 
problemy ze spłatą długu. Dlatego zanim 
pożyczymy pieniądze, warto pewne zasa-
dy ustalić przed dokonaniem transakcji. 

1Upewnijmy się, że pożyczający wie, iż 
oczekujemy zwrotu pieniędzy, a poży-

czona przez nas kwota nie jest darowizną. 

2Udokumentujmy pożyczkę. Jeśli 
tego nie zrobimy, w przypadku 

dochodzenia swoich praw w sądzie nie 
będziemy mogli powoływać świadków 
ani składać zeznań, które dowodziłyby, 
że faktycznie doszło do pożyczenia pie-
niędzy. 

3Dokument powinien zawierać za-
sady i termin spłaty pożyczki. I co 

ważne – forma dokumentowa nie jest 
tożsama z formą pisemną. Obowiązujące 
przepisy zezwalają na zawarcie umowy 
np. przez e-mail lub sms. 

4Upewnijmy się, że nasza sytuacja 
fi nansowa jest na tyle stabilna i wy-

starczająca, że możemy komuś udzielić 
pożyczki. Nie pożyczajmy więcej niż mo-
żemy. Odmówmy bliskim, jeśli prośba 
przekracza nasze możliwości. 

5Oceńmy zdolność kredytową osoby 
proszącej nas o pożyczkę. Dopytajmy 

o jej dochody i wydatki. Oceńmy, czy 
spłata długu jest realna. Określmy też, 
czy i jakie istnieje ryzyko niezwrócenia 
pieniędzy. 

6Jasno określmy termin zwrotu pie-
niędzy. Wybierzmy datę zwrotu do-

godną dla obu stron. Nie bójmy się 
odezwać do pożyczkobiorcy, jeśli ter-
min nie zostanie dotrzymany. Inaczej 
dłużnik może pomyśleć, że zrezygno-
waliśmy z oddania pieniędzy. 

7Zapewnijmy sobie świadka lub 
dowód potwierdzający udzielenie 

pożyczki. Przekażmy pieniądze w czy-
jejś obecności lub za pomocą przelewu 
bankowego, którego tytuł będzie jedno-
znacznie wskazywał na fakt pożyczki. 

8Pamiętajmy, że pożyczki i kredyty 
oferowane na rynku wiążą się z do-

datkowym zarobkiem po stronie pożycz-
kodawcy. Pożyczając pieniądze na zero 
proc. nie zyskamy odsetek, a w przypad-
ku infl acji pieniądze stracą na wartości. 

Pożyczka rodzinna powinna być szkołą 
odpowiedzialnego pożyczania i gospo-
darowania pieniędzmi. Nie bójmy się 
odmówić komuś, kto już wcześniej nie 
wywiązał się ze swoich zobowiązań. 

Hanna Korcz

o jej dochody i wydatki. Oceńmy, czy 
spłata długu jest realna. Określmy też, 
czy i jakie istnieje ryzyko niezwrócenia 

Jasno określmy termin zwrotu pie-
niędzy. Wybierzmy datę zwrotu do-

godną dla obu stron. Nie bójmy się 
odezwać do pożyczkobiorcy, jeśli ter-
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 Znajdź w sobie przyjaciela 
Znakomita część ludzi nosi w życiu tyle masek, że aż sama się czasem zastana-
wiam, czy im z tymi nieprawdziwymi obliczami przypadkiem nie ciężko. I czy zza 
tych masek kiedykolwiek pokazują światu prawdziwych siebie. 

Ze swoimi wadami i niedoskona-
łościami, z grzechami i przywarami. 
Niedoskonałych, a przez to ludzkich 
i zwyczajnych. Ale za to naturalnych, 
pięknych wewnętrznie, a 
przede wszystkim uczci-
wych. 

Zamiast tego ci odgrywa-
jący w życiu przeróżne role 
najpierw obserwują otoczenie 
i obwąchują się wzajemnie, 
a potem badają co i jak, 
patrzą „za co w tym to-
warzystwie ganią, a za co 
chwalą” i na koniec tak się 
dopasowują do środowiska i je-
go oczekiwań, aby było im jak naj-
wygodniej i najbezpieczniej. Jest wygoda, 
jest akceptacja, a przynajmniej tak to z 
wierzchu wygląda. Cały teatr pozorów. 
Pozory, no właśnie, jest w nich jakaś ob-
łuda, nieprawdaż? 

Takie zachowania nie biorą się jednak 
znikąd. Od lat przecież programuje się 
nas w taki sposób, aby zewnętrzna ocena, 
ocena środowiska, w którym funkcjonu-
jemy była dla nas najważniejsza. I straszy 
tym, co pomyślą sobie o nas inni ludzie 
(wszyscy ci inni ludzie, którzy często na-
wet nas osobiście nie znają), skutecznie 
odbierając nam pewność siebie. 

Tak jakby to, co o nas pomyślą było 
najważniejsze na świecie. I jakby było 
jedynym miernikiem naszej wartości. A 
z ludźmi, jak to z ludźmi, różnie bywa. 
Jedni nas lubią, inni nie, jedni się nami 
zachwycą, a inni przeklną czy wyzwą od 
czci i wiary. Dogodzić wszystkim się nie 
da i próżne to zajęcie. 

A przecież nie można 
i wręcz nie trze-

ba być lubianym 
przez wszystkich. 
Powiem więcej, 
to jest zupełnie 
normalne że jed-
ni nas lubią, a in-
ni niekoniecznie. I 
nie ma w tym ani 
niczego dziwnego 

ani złego. Polegać 
bowiem na cudzych 

opiniach o nas to jakby 
skazywać się na łaskę i nie-

łaskę zarazem. 

Można oczywiście starać się przypodobać 
wszystkim dookoła. Tylko ilu z nas to się 
uda? A prawda jest taka, że jakkolwiek 
byśmy się nie zachowali to i tak 
jak ktoś będzie chciał, to się do 
nas w taki czy inny sposób przy-
czepi. Bo mu się nudzi, bo jest 
złośliwy, albo dlatego, że sam jest 
nieszczęśliwym człowiekiem, nie 
ma do podarowania nic dobre-
go, to i niczym dobrym podzielić 
się nie może. No to chociaż tym 
złem, które w sobie ma się z nami 
podzieli. A raczej nim nas obrzuci. 

I tak z lęku, z braku asertywności 
i umiejętności stawiania granic, z 
braku poczucia pewności co do 
tego kim jesteśmy, jak również 
poczucia pewności co do naszych 
opinii, odgrywamy swoje role i za-
kładamy maski. Trudne to życie 
i przepełnione fałszem. A także, 
co tu dużo mówić, obciążające 
emocjonalnie. 

To, jak przeżyjemy życie, jest zawsze 
kwestią indywidualnych wyborów. Jeśli 
jednak nie zdecydujemy się na życie w 
prawdzie, nie zaryzykujemy pokazania 
siebie samych takimi, jakimi jesteśmy, to 
nie przekroczymy tej magicznej linii, za 
którą znajduje się właśnie pewność siebie. 
W przyklejonej do twarzy masce nijak 
nie da się tego zrobić. 

Jeśli chcemy prawdziwie i świadomie 
doświadczać życia, jeśli chcemy się roz-
wijać i zaznać wewnętrznego spokoju i 
dobrostanu, to nie ma innego sposobu, 
jak skoczyć w przepaść i zaprezentować 
się drugiemu człowiekowi bez maski. 

Jeśli to, kim naprawdę jestem w moich 
codziennych potrzebach, myślach, pla-
nach, chęciach i niechęciach, jest tożsa-

Ze swoimi wadami i niedoskona-
łościami, z grzechami i przywarami. 
Niedoskonałych, a przez to ludzkich 
i zwyczajnych. Ale za to naturalnych, 
pięknych wewnętrznie, a 

jący w życiu przeróżne role 
najpierw obserwują otoczenie 
i obwąchują się wzajemnie, 

warzystwie ganią, a za co 
chwalą” i na koniec tak się 
dopasowują do środowiska i je-

A przecież nie można 
i wręcz nie trze-

ani złego. Polegać 
bowiem na cudzych 

opiniach o nas to jakby 
skazywać się na łaskę i nie-

łaskę zarazem. 
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me z tym, co pokazuję i komunikuję 
drugiemu człowiekowi, to po pierwsze 
jesteśmy dla nas samych spójni, a po 
drugie nasze otoczenie także ma jasność 
co do naszej sytuacji i tego, co się z nami 
aktualnie dzieje. 

Można oczywiście odgrywać zawsze miłą 
czy grzeczną albo spolegliwą lub niezwy-
kle spełnioną w małżeństwie, mimo iż w 
środku aż nas skręca z goryczy i depresyj-
nych myśli (bo ważne, aby na zewnątrz 
ładnie wyglądało i aby wszyscy myśleli 
jaka to z nas cudowna para). Można. 

Można też odgrywać szczęśliwego czło-
wieka, albo człowieka sukcesu ukrywając 
przed światem długi i upadłość firmy. 
Tylko zanim cały ten teatr odstawimy, 
warto najpierw zastanowić się nad tym, 
jaką cenę za to zapłacimy. I czy w ogóle 
jest sens być nieprawdziwym sobą i żyć 
sztucznie wymyślonym życiem. 

Od pewnych osób (tak, czasem są to nasi 
najbliżsi) nigdy akceptacji i dobrego sło-
wa nie usłyszymy i im szybciej zdamy 

sobie z tego sprawę, tym szyb-
ciej sami sobą się prawdziwie 
zaopiekujemy. I to jest jak naj-
bardziej możliwe. Bo przecież 
możemy nikogo na tym świecie 
nie mieć, ale zawsze i do koń-
ca naszych dni będziemy mieli 
siebie. I to ze sobą spędzamy 
najwięcej czasu. 

A kryzysy wewnętrzne i życio-
we załamania? Pojawiały się, 
pojawiają i będą się pojawiać. 
To właśnie one pokazują nam, 
czego od siebie nie powinniśmy 
oczekiwać (np. tego, że zawsze 
i w każdej sytuacji mamy być 
silni i wiedzieć, jak działać). 
Wszystkie te misternie nakła-
dane maski zdają się na nic, kie-
dy nam w życiu jest naprawdę 
ciężko. Zamiast przybliżać do 
drugiego człowieka, od niego 

nas oddalają. A przecież tacy, jacy je-
steśmy, nie jesteśmy do poprawki, ani 
wybrakowani. 

I naprawdę nie warto skupiać się na tym, 
że dopiero kiedy udowodnimy koleżan-
ce to czy tamto, to coś będziemy w jej 
oczach znaczyć. Może będziemy, a może 
nie będziemy. I nie powinno to być dla 
nas specjalnie ważne. My mamy mieć 
znaczenie i poczucie wartości w naszych 
własnych oczach. 

Zaryzykujmy i starajmy się żyć w praw-
dzie, która wzmac-
nia naszą auto-
nomię i poczucie 
własnej wartości. 
Jeśli zaczniemy 
tak po prostu i 
najzwyczajniej w 
świecie być sobą, 
to pierwszym, co 
odczujemy, będzie 
ogromna ulga. Bo 
prawda to wolność. 
Wolność decydo-

wania o sobie i o tym, kim jesteśmy, a 
także jacy jesteśmy i jak siebie wyrażamy. 

Prawda to także niezależność i bycie w 
pełni tym, kim się z głębi serca jest. To 
nie zawsze jest proste, ale długotermino-
wo naprawdę się opłaca. Jestem całkowi-
cie przekonana, że tylko prawda przynosi 
człowiekowi wewnętrzną radość i spokój. 
I że tylko w prawdzie, bez masek i od-
grywania teatru na potrzeby otoczenia, 
rodziny czy sąsiadów zza ściany, możemy 
się rozwijać i wewnętrznie wzrastać. Mieć 
poczucie, że nasze istnienie, a także to, 
co robimy, ma głębszy sens. 

Dobre życie to życie prawdziwie prze-
żywane. I nie bierzmy wszystkiego tak 
bardzo do siebie. Naprawdę nie ma takiej 
potrzeby. Lata można stracić na rozmy-
ślaniach, co kto nam (a jeszcze częściej 
o nas) powiedział i co sobie pomyślał. 
Tylko po co? No chyba że chcemy cał-
kowicie to życie sobie zrujnować. 

Aleksandra Szewczyk,  
psycholog
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 Idealna i/czy szczęśliwa…? 
Mówi się, że dążenie do perfekcji jest cnotą. Jednak, jeśli perfekcjonizm wdziera 
się we wszystkie zakątki naszego życia, zaczyna nieznośnie ciążyć tobie i innym. 
Ciągłe podnoszenie poprzeczki i powielanie obowiązków ma swoje minusy. Nie 
możemy stać się idealnymi w każdej dziedzinie życia, a co więcej, nie dajemy so-
bie szansy na odkrycie swoich najlepszych cech czy talentów. 

Starając się robić wszystko, głównie tra-
cimy czas i energię na rzeczy, które nas 
kompletnie nie interesują. Dodatkowo 
pojawiają się wyrzuty sumienia, że te 
wszystkie powinności nie zostały wyko-
nane perfekcyjnie albo na czas. Nadmiar 
obowiązków zaczyna nas przytłaczać, 
przez co nie potrafi my się zrelaksować. 
Towarzyszy nam zespół chronicznego 
zmęczenia albo inne dolegliwości, jak 
na przykład migrena. I to jest właśnie 
ten moment, w którym powinniśmy o 
siebie zadbać. 

Zamiast idealną bądź po prostu szczęśli-
wą. Wybór należy tylko do ciebie. Życie 
czasem nas przerasta i warto się do tego 
przyznać. Trzeba umieć się zatrzymać, 
spojrzeć na sytuację i powiedzieć basta! 
Nie dasz rady, odpuść. Przecież nic się 
nie stanie, jeśli pozwolisz sobie na od-
poczynek. 

I właśnie wtedy zaczynamy się zastana-
wiać, gdzie leży granica pomiędzy tym, 
co narzuca nam społeczeństwo, a kagań-

cem perfekcji, który narzuca-
my sobie same. Już na samą 

myśl, że ktoś mógłby 
zobaczyć nasz bałagan, 
czujemy wstyd, bo wy-

daje się nam, że nikt 
nie zrozumie, 
że jesteśmy 
zmęczone i 
po prostu 
nie zdążyły-
śmy zrobić 
wszystkiego. 

A czy to, co pomyślą o nas inni, jest 
ważniejsze od naszego samopoczucia fi -
zycznego i psychicznego? Myślę, że nie. 
Wystarczy się tego nauczyć, bowiem od 
bycia idealnym o wiele cenniejszym jest 
bycie szczerym i robić mniej, ale z peł-
nym zaangażowaniem. 

Ludzie są prawdziwi, a nie idealni, co 
znaczy, że wszyscy błądzimy, mamy swoje 
lepsze i gorsze dni oraz swoje ogranicze-
nia. Stąd dążenie do ideału nie ma sensu, 
bo bycie idealną oznacza dla każdej z nas 
coś zupełnie innego. 

Myślę, że lepiej być szczerą i prawdziwą 
w swoich działaniach oraz pozwalać sobie 
na niedoskonałość. Zamiast do ideału, 
zmierzajmy do harmonii i spełnienia, 
bo najważniejsze to czuć się dobrze z 
samą sobą. 

Ujarzmić 
perfekcjonizm: 

1Ustal listę priorytetów: co jest teraz 
dla ciebie najważniejsze i dlaczego? 

Pomyśl, jakie czynności sprawiają ci ra-
dość, a które wręcz przeciwnie. Skreśl z li-
sty zadań te, które traktujesz jako przykry 
obowiązek i w rezultacie psują ci humor. 

2Przyjrzyj się wszystkim swoim 
czynnościom, które wykonujesz dla 

swojej rodziny. Pomyśl, czy oni tego od 
ciebie oczekują i czy na własne życzenie 
nie zamieniłaś się w służącą? 

3Dom jest dla nas, a nie na odwrót. 
Nie biegaj ze ścierką każdego dnia po 

pracy. Wybierz 1-2 dni w tygodniu na 
porządki i trzymaj się tego planu. 

4Obiad nie zawsze musi się składać 
z dwóch dań. 

5Zamiast codziennie siedzieć z dziec-
kiem nad zadaniem domowym, 

daj mu przestrzeń do samodzielności 
i zapewnij je, że w razie jakichkolwiek 
trudności, jesteś. 

6Wyznaczaj sobie realistyczne cele, 
ważniejsze są „małe kroczki” niż 

rzucanie się z motyką na słońce. Ważne 
jest, żeby te cele były twoje, a nie kogoś 
z otoczenia. 

7Usuń ze swojego słownika słowa: 
muszę, powinnam… one zabierają 

nam energię do działania i często zdarza 
się, że są to wymagania czy oczekiwania 
nie nasze, tylko wobec rodziców lub 
przyjaciół. 

8Odpowiadasz tylko za siebie, a nie 
za cały świat. 

9Bądź świadoma swoich zalet. 

cem perfekcji, który narzuca-
my sobie same. Już na samą 

myśl, że ktoś mógłby 
zobaczyć nasz bałagan, 
czujemy wstyd, bo wy-

daje się nam, że nikt 
nie zrozumie, 
że jesteśmy 
zmęczone i 
po prostu 
nie zdążyły-
śmy zrobić 
wszystkiego. 

możemy stać się idealnymi w każdej dziedzinie życia, a co więcej, nie dajemy so-
bie szansy na odkrycie swoich najlepszych cech czy talentów. 
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10Nagradzaj się za każdy swój suk-
ces. Przyjmuj komplementy bez 

zażenowania. 

11Nie porównuj się do innych. 
Szukaj podobieństw, zobaczysz, 

że ludzie są zarówno niedoskonali, jak 
i szczęśliwi. 

12Masz prawo odmówić zajmo-
wania się sprawami kolegów i 

koleżanek. 

13Lpiej być oryginalną niż idealną. 
Kobieta oryginalna ma swój styl, 

sama ustala, co jest dla niej ważne i w 
czym chce być dobra. Ma wybór i z 
niego korzysta. 

Kobieta naładowana pozytywną energią 
jest szczęśliwa i uśmiechnięta. Kocha i 
akceptuje siebie całą. Dba o swoje ciało 
i zdrowie. Jest pozytywnie nastawiona do 
świata i ludzi. 

W tym nowym roku życzę wam, żeby-
ście były szczęśliwe. Cieszcie się z małych 
rzeczy. Niech przypalone ciasto czy kurz 
na meblach nie wywołuje u was uczucia 
smutku. 

Bądźcie po prostu sobą. Idealne dla sie-
bie i swoich bliskich, a nie dla wirtualnej 
rzeczywistości. 

Barbara Giza-Parcz 
Instytut Języka i Kultury Polskiej w 

Gandawie
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 Fałszowanie żywności 
Jest to wyjątkowo intratny biznes, w którym zdrowie i życie konsumentów nic nie 
znaczą. Nieuczciwi producenci podsuwają nam spreparowane przez siebie pro-
dukty żywnościowe, a my dajemy się nabijać w przysłowiową butelkę. I chociaż 
część z nas wczytuje się w skład kupowanego produktu, do końca nie wiemy, co 
trafi a do naszego żołądka. 

Zafałszowany artykuł spożywczy to taki, 
który ukrytą zamianą jakiegoś składni-
ka na mniej wartościowy lub całkowicie 
bezwartościowy wprowadza konsumenta 
w błąd. Przypomina produkt właściwy, 
ale nim nie jest, jego skład i właściwości 
są inne. 

Żywnościowi fałszerze 
Fałszowaniem żywności zajmują się 
zarówno małe fi rmy, jak i wielkie kon-
cerny. Zyski z tego tytułu są ogromne, 
a kara (jeśli ma miejsce) – łagodna. 
Mistrzostwo świata w tej dziedzinie 
osiągnęli Chińczycy i to oni zajmują 
niechlubne pierwsze miejsce. 

Chiny słyną także z podszywania się 
pod znane marki i zgarniają za to nie-

wyobrażalne pieniądze. Mają swojego 
McDonalda, Pizza Hut czy Starbucks 
Coff ee. Zarówno wystrój lokali, jak 
i sprzedawane w nich produkty, do 
złudzenia przypominają oryginały, 
ale standardy żywieniowe w chiń-
skich odpowiednikach są całko-
wicie inne. 

Chińskie „przeboje” 
Chińczycy wypuścili na rynek 
spożywczy kilkanaście żywno-
ściowych „hitów”. Na przykład ryż 
wyprodukowany z ziemniaków z 
domieszką plastiku, który po ugo-
towaniu rzeczywiście wyglądał jak 
ryż, ale nie nadawał się do jedzenia 
i był szkodliwy dla zdrowia. 

Wieprzowinę płukaną w boraksie, która 
udaje wołowinę, sztuczne jajka z parafi ny 
(bo są tańsze niż prawdziwe), czy kurze 
łapki potraktowane wybielaczem, aby 
wyglądały świeżo. 

Było też mleko w proszku zawierające 
melaminę, którą na co dzień dodaje się 
do wyrobu farb, lakierów i nawozów 
sztucznych. Melaminy nasz organizm 
nie przyswaja, jej spożycie może pro-
wadzić do poważnych chorób układu 
pokarmowego, niewydolności nerek, a 
nawet śmierci. 

Konsekwencje wypuszczenia na rynek 
tej spożywczej podróbki były tragiczne 
w skutkach. Około 300 tysięcy dzieci 
karmionych tym mlekiem zachorowało, 
szóstka z nich zmarła. 

Swego czasu gigant browarniczy 
Budweiser odkrył, że piwo z jego 
etykietami jest pokątnie produ-

kowane w Chinach. Podziemna 
fabryka działała w miejscowo-
ści Dongguan i produkowała 
nawet 600 tysięcy kartonów 
podrobionego piwa miesięcz-
nie. 

Inne żywieniowe 
„hity” 
Na naszym kontynencie najczę-
ściej fałszowanym produktem 
jest oliwa z oliwek, zwłaszcza 
oliwa extra virgin. Większość 
butelek z tą oliwą, dostępnych w 

sklepach to podróbki, zawierające oliwę 
rozcieńczoną tanim tłuszczem. Oszustwo 
można rozpoznać dopiero po przeprowa-
dzeniu testów laboratoryjnych. 

Co jeszcze fałszuje się na potęgę? Na 
przykład włoskie sery. Te znane jako 
„parmezan” w dużej części zawierają ta-
nie sery, niektóre nawet celulozę i miazgę 
drzewną. 

Słynne piemonckie wino powstaje w 
Rumunii, suszona wołowina bresaola w 
Urugwaju, a trufl e okazują się grzyba-
mi sprowadzanymi z Afryki Północnej, 
które z prawdziwymi trufl ami nie mają 
nic wspólnego. 

Na europejskich sklepowych półkach 
można znaleźć także przyprawy korzenne 
wymieszane z ziemią, czy curry barwio-
ne rakotwórczą substancją. Do czarnego 

wyobrażalne pieniądze. Mają swojego 
McDonalda, Pizza Hut czy Starbucks 
Coff ee. Zarówno wystrój lokali, jak 
i sprzedawane w nich produkty, do 
złudzenia przypominają oryginały, 
ale standardy żywieniowe w chiń-
skich odpowiednikach są całko-

Chińskie „przeboje” 
Chińczycy wypuścili na rynek 
spożywczy kilkanaście żywno-
ściowych „hitów”. Na przykład ryż 
wyprodukowany z ziemniaków z 
domieszką plastiku, który po ugo-
towaniu rzeczywiście wyglądał jak 
ryż, ale nie nadawał się do jedzenia 

Swego czasu gigant browarniczy 
Budweiser odkrył, że piwo z jego 
etykietami jest pokątnie produ-

kowane w Chinach. Podziemna 

sklepach to podróbki, zawierające oliwę 
rozcieńczoną tanim tłuszczem. Oszustwo 
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pieprzu dodaje się 
papaję i nasiona gryki, a paprykę miesza 
się z białym pieprzem i kurkumą. 

Produktami często fałszowanymi są kawa 
rozpuszczalna, herbata i herbatki na od-
chudzanie, w których można znaleźć np. 
glukozę nasyconą wycofanym z obrotu 
lekiem na otyłość. W kawie rozpuszczal-
nej bywają takie dodatki jak: sproszkowa-
na palona kukurydza, jęczmień, cykoria, 
skrobia, słód czy fi gi. 

Równie często podrabianym produktem 
jest szampan, który w rzeczywistości oka-
zuje się tanim winem musującym, a tak-
że miód. Problem z miodem polega na 
tym, że nawet kupując ten produkt pro-
sto od pszczelarza, nie mamy pewności, 
czy prawdziwy miód nie jest zmieszany 
ze sztucznym. 

Fałszowanie żywności 
w Polsce 
Rynek obrotu spożywczymi fałszywkami 
w naszym kraju szacuje się na około 50 
miliardów złotych rocznie. Wprawdzie 
odpowiednie organy kontroli nakładają 
na nieuczciwych producentów żywno-
ści kary pieniężne, ale są one niewielkie, 
wynoszą zaledwie kilka procent rocznych 
obrotów. 

Najczęściej fałszuje się w Polsce wędliny 
i mięso. Zjadamy szynki z dodatkami 
soli i azotanów, a także parówki cielęce 
bez cielęciny. Kiełbasa z dziczyzny pro-
dukowana jest z drobiu, a dodatkowo 
sztucznie barwiona. Producenci zamiast 
wędzić swoje wyroby dymem z drewna, 
moczą je w specjalnym preparacie dymu 
wędzarniczego lub spryskują nim wędli-
ny w specjalnych komorach. 

Co czwarta partia drobiu i jego przetwo-
rów nie nadaje się do jedzenia. W mięsie 
mielonym często mięsa jest niewiele, za 
to sporo mielonych ścięgien i 
tłuszczu. Karkówka czy bo-
czek zawierają konserwanty, 
soję, skrobię zmodyfikowaną, 
wzmacniacze smaku i wodę. 

Prężnie działa również segment rybny. 
Producenci zamrażają ryby w dużej ilo-
ści wody, bowiem warstwa lodu wokół 
ryby ma przedłużyć jej trwałość. W ten 
sposób ryba waży więcej, a konsument 
płaci za wodę, nie za rybę. 

Często klienci kupują masło, które ma-
słem nie jest. Do koszyka trafi a produkt 
nafaszerowany tłuszczem roślinnym. 
Prawdziwe masło powinno zawierać 
minimum 82 proc. tłuszczu mlecznego. 
Jeśli w jego składzie znajdują się tłusz-
cze roślinne, to już nie jest to prawdziwe 
masło. 

Fałszerstwo w miodzie najczęściej ozna-
cza dodatek cukru trzcinowego, bura-
czanego lub kukurydzianego, syropu z 
sacharozy czy syropu glukozowo-frukto-
zowego. Producenci miodu często stosują 
też praktykę mieszania różnych odmian 
miodu lub podają nieprawdzie dane o 
jego pochodzeniu. 

Na koniec czekolada, zawierająca 
tłuszcz i chemiczne aro-
maty, ale niemająca w 
swoim składzie głównego 
składnika czekolady, czyli 
kakao. 

Jak wi-
dać, autentycz-

ność niektórych produk-
tów spożywczych budzi wątpliwości. 

Niestety, sami nie jesteśmy w stanie 
sprawdzić zawartości kupowanej żywno-
ści, a w wielu przypadkach jest to moż-
liwe tylko dzięki analizie laboratoryjnej. 

Wielu producentów żywności z preme-
dytacją oszukuje klientów, fałszując swoje 
wyroby. Wielu zostaje przyłapanych na 
gorącym uczynku, lecz kary na nich na-
łożone są tak śmiesznie małe, że handel 
fałszywymi produktami żywnościowymi 
kwitnie i ma się dobrze. 

Malwina Komysz

Co czwarta partia drobiu i jego przetwo-
rów nie nadaje się do jedzenia. W mięsie 
mielonym często mięsa jest niewiele, za 
to sporo mielonych ścięgien i 

soję, skrobię zmodyfikowaną, 

Prężnie działa również segment rybny. 

Jak wi-
dać, autentycz-

ność niektórych produk-
tów spożywczych budzi wątpliwości. 

zowego. Producenci miodu często stosują 
też praktykę mieszania różnych odmian 
miodu lub podają nieprawdzie dane o 

Na koniec czekolada, zawierająca 

pieprzu dodaje się 
papaję i nasiona gryki, a paprykę miesza 
się z białym pieprzem i kurkumą. 

wzmacniacze smaku i wodę. 
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 Zalety i wady internetu 
Wychwalanie zalet internetu jest jak 
przymilanie się wszystkim z nadzieją, że 
‘wszyscy’, oznacza ‘każdy’. 

Słowo ‘wszyscy’ może jednak oznaczać 
odarcie kogoś z indywidualności i trak-
towanie jak bezwładne chlupnięcie sza-
rej masy. Bardziej przymilne jest słowo 
‘każdy’, bo za nim drzemie szacowne JA. 

Jeśli użytkownik używa internetu, to 
znaczy, że widzi w nim zalety, więc ich 
wychwalanie byłoby nudne jak czwarty 
kawałek tortu. 

Liczę więc na to, że wytykanie wad wy-
zwoli nieco soli i chili, gdyż są osoby, 
które lubią wyzwania umartwiania, bo 
zauroczenie ślepe jest i wad nie widzi… 
do czasu. 

Wady 
Mówimy tu o korzystaniu z internetu, 
bo kto się przyzna do tego, że to inter-
net korzysta z niego, wodzi go za nos, 
a nawet okłamuje i bywa narzędziem 
w rękach przestępców, którzy korzyści 
z korzystania widzą inaczej. 

Dla mnie najsmutniejszą wadą jest to, 
że internet wypiera czytanie książek i 
zmienia je w bezmyślne oglądanie ob-
razków. Ale to pikuś w porównaniu z 
zagrożeniem groźniejszymi zagrożeniami: 

FOMO – uzależnienie od in-
formacji – ta choroba nie 

jest oficjalnie wpisana 
do żadnego rejestru, ale 
coraz częściej widać w 
mediach informacje o 

objawach i skutkach FOMO. 
Polega to na strachu i lęku 
przed nieodczytaniem infor-
macji oraz ciągłym sprawdza-
niem powiadomień lub nowych wia-
domości w mediach społecznościowych. 

Wirusy komputerowe – (złośliwe opro-
gramowanie) mogą rozpowszechniać się 
na wiele sposobów. 

Robaki – mogą samodzielnie się repli-
kować. 

Trojany – tworzą w systemie dziury, 
którymi mogą przedostawać się różne 
zagrożenia. 

Hasło zapamiętane w przeglądarce
– ułatwia życie, ale w niepowołanych 
rękach… 

Stalking – podszywanie się pod znajo-
mych w celu manipulowania np. szcze-
gółami z prywatnego życia ofi ary. 

Hakerzy – mogą sforsować zabezpie-
czenia zwykłego smartfona, a nawet 
zaawansowanego systemu wojskowego. 

Spam – niechciane wiadomości, które 
otworzone przez pomyłkę lub z ciekawo-
ści aktywują szkodliwy załącznik. 

Dane w chmurze – zawsze jest ryzyko, 
że gdzieś przeciekną lub znikną. 

Botnety – grupy zainfekowanych kom-
puterów (tzw. zombie) użytych niezau-
ważalne przez kogoś innego. 

Fałszywe lajki i ciasteczka – warto być 
pewnym, na co klikamy. 

Fałszywe oprogramowanie 
ochronne – Nie ufać powiado-

mieniu np. 
„Twój komputer jest 
zainfekowany, skorzystaj z na-
szego oprogramowania”. 

Pharming – podszywanie się pod stronę 
np. banku. 

Phishing – łowienie haseł: wykorzysta-
nie naiwności internauty, od którego np. 
bank rzekomo potrzebuje potwierdzenia 
danych logowania lub numeru konta. 

Szyfrowanie danych – szkodnik (tzw. 
kryptolocker) szyfruje przechowywane 
dane i żąda od właściciela okupu za ich 
przywrócenie. Wpłata okupu nie gwa-
rantuje odzyskania danych. 

Wykradanie danych osobowych – 
cyberprzestępcy wykorzystują je dla 
nieuczciwych celów. 

Skrócone adresy – „łatwiejsze” skrócone 
alternatywy dla długich adresów mogą 
kierować do szkodliwej witryny. 

Literówki w adresach www – otworze-
nie witryny o „podobnej” nazwie może 
nawet zablokować komputer. 

Otwarte sieci WI-FI – niezabezpieczone 
dostępy do naszej sieci mogą dać dostęp 
do naszych danych. Publiczne sieci WI-
FI: nie wiemy, kto je kontroluje. 

Ataki ukierunkowane – cyberprzestęp-
cy wykorzystują naiwność lub przyzwy-
czajenia użytkownika w celu uruchomie-
nia szkodników komputerowych. 

formacji – ta choroba nie 
jest oficjalnie wpisana 
do żadnego rejestru, ale 
coraz częściej widać w 
mediach informacje o 

Botnety
puterów (tzw. zombie) użytych niezau-
ważalne przez kogoś innego. 

Fałszywe lajki i ciasteczka
pewnym, na co klikamy. 

objawach i skutkach FOMO. 
Polega to na strachu i lęku 
przed nieodczytaniem infor-
macji oraz ciągłym sprawdza-
niem powiadomień lub nowych wia-
domości w mediach społecznościowych. 

 – (złośliwe opro-
gramowanie) mogą rozpowszechniać się 

mieniu np. 
„Twój komputer jest 
zainfekowany, skorzystaj z na-
szego oprogramowania”. 



43luty 2022         Flandria po polsku 

Niezaktualizowane oprogra-
mowanie – należy likwido-
wać ewentualne dziury po-
przez aktualizację lub nową 
wersję programu. 

Nadmierna wiara w zabezpie-
czenia – należy je poprzeć zdrowym 
rozsądkiem: „uważamy, gdzie klikamy”. 

Nie masz pewności, z kim rozmawiasz 
– ktoś może usiłować od użytkownika 
coś wyłudzić lub wpędzić go w różne 
tarapaty np. zastraszać. 

Niebezpieczeństwa 
(nie tylko) dla dzieci 
Treści nieodpowiednie dla dzieci – za-
kazy podsycają ich ciekawość. 

Pedofi lia – Nie wiadomo, kto jest po 
drugiej stronie. 

Grooming – uwodzenie dzieci 
przez internet. 

Przemoc rówieśnicza – dręcze-
nie przez rówieśników za pomocą 

mediów społecznościowych, może 
prowadzić nawet do samobójstwa. 

MOMO – lalka, która dodana do grona 
znajomych zleca wykonywanie różnych 
zadań, a w końcu nakłania do samobój-
stwa. Jest zagrożeniem dla użytkowników 
aplikacji WhatsApp. 

Flaming – celowe zaognianie dyskusji 
poprzez odejście od głównego tematu 
aby wzbudzić negatywne emocje. 

Trolling – ośmieszanie i obrażanie in-
nych osób oraz dezinformacja w celu 
wywoływaniu kłótni. Ostatnio, dzięki 
świadomości istnienia tego zjawiska trolle 
są ignorowani. 

Hejt – mowa nienawiści. Jest okazywa-
niem złości i pogardy skierowanym do 
przedstawicieli określonej grupy społecz-
nej. 

Cyberbulling – przemoc przy użyciu 
nowych technologii. Polega na usta-
wicznych aktach przemocy, dręczeniu 
czy publikowaniu w sieci krzywdzących 
kogoś treści. 

Wad jest więcej, ale to powinno wystar-
czyć do zachęcenia do zastanowienia. 
W tym kontekście szczególną troskę 
powinny budzić nieabsorbujące rodzi-
ców „grzeczne” dzieci, które może nie-
długo będą całować na dobranoc swoje 
smartfony. 

Michał Nowacki 

Źródła: e-pasje.pl, 
komputerswiat.pl, zapytaj.onet.pl

Licówki non-prep to bardzo cienkie płatki porcelany (0,2-0,3mm) wysokiej jakości, będące wynikiem najnow-
szych badań laboratoryjnych. Zabieg przeprowadzany jest podczas 2-3 wizyt w gabinecie stomatologicznym. 

Przyklejane są one przez lekarza dentystę na odpowiednio przygotowaną powierzchnię zębów Pacjenta. 
Są one jednym z najmniej inwazyjnych rozwiązań estetycznych, bo nie wymagają szlifowania zęba. 

Trwałość i walory estetyczne są takie jak w przypadku klasycznych licówek porcelanowych.Trwałość i walory estetyczne są takie jak w przypadku klasycznych licówek porcelanowych.

Laboratorium protetyczne Ortho-Tech: (+32) 485 57 81 28, info@ortho-tech.be

Zalety:
√ zabieg jest bezbolesny, nie wymaga nawet stosowania znieczulenia, 
√ po leczeniu pacjenci nie skarżą się na nadwrażliwość pozabiegową,
√ efekt estetyczny jest natychmiastowy. 
√ licówki porcelanowe są trwałe i odporne na przebarwienia.

Wskazania do zastosowania licówek:
•przebarwienia zębów
•niedorozwój szkliwa i zębiny
•nieestetyczne wypełnienia zębów przednich
•niewielkie ubytki tkanek twardych zęba
•diastemy i tremy pomiędzy zębami siecznymi
•niezadowalający kształt zębów przednich.

Ultracienkie licówki non-prep 
- dla wszystkich niezadowolonym ze swojego uśmiechu!

Niezaktualizowane oprogra-
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 4 typy butów na zimę, które 
powinien mieć każdy mężczyzna 
Buty to najważniejszy element w męskiej garderobie. Są najbardziej widoczną wi-
zytówką mężczyzny. Jeśli nie dbasz o swoje buty, nosisz je brudne i zniszczone, to 
możesz być postrzegany jako osoba leniwa i niekompetentna. Jeśli masz zadbane 
obuwie, to będziesz uważany za osobę kompetentną i godną zaufania. 

Buty powinny być dobrej jakości, nie 
udziwnione, klasyczne w swojej formie, 
z naturalnej skóry i przede wszystkim 
czyste! 

Pomijamy tu buty zimowe przeznaczone 
do np. wędrówek po górach. Skupimy 
się na miejskim obuwiu zimowym do 
użytku codziennego. 

1. Trzewiki 
Najbardziej eleganckie buty na zimę. 
Mogą być wsuwane lub sznurowane. 

W wersji eleganckiej będą idealne do 
garnituru. W wersji pół eleganckiej będą 
pasować do zestawów koordynowanych 
i nieco swobodnych. 

2. Sztyblety (Chelsea 
Boots) 

Sztyblety są klasyczne i eleganckie. To bu-
ty za kostkę z elastyczną gumą po boku 
cholewki. Można je łatwo zakładać i zdej-
mować. Popularność sztybletów wzrosła, 
gdy zaczęli w nich chodzić członkowie 
zespołu Th e Beatles. 

Sztyblety dodają mężczyźnie ponadcza-
sowego uroku i są niezwykle uniwersal-
ne. Można je nosić zarówno do strojów 

formalnych, jak i codziennych. Sztyblety 
w kolorze czarnym połącz z formalnymi 
strojami, a te w kolorze brązowym z bar-
dziej swobodnymi. 

3. Botki (Chukka boots) 
To buty do kostek ze skóry zamszowej 
lub licowej z dwoma lub trzema oczkami 
do sznurowania. Podeszwy tradycyjnie 
wykonane są ze skóry. Podeszwy gumowe 
z krepy, znane jako buty pustynne, były 

noszone przez brytyjskie wojsko podczas 
pustynnej kampanii II wojny światowej. 
Ze względu na wygodę i trwałość w 
trudnych warunkach pustynnych były 
ulubionymi butami brytyjskich żołnierzy. 

źródło: hockerty.fr

źródło: pinterest

źródło: patine.pl

źródło: pinterest

źródło: pinterest

źródło: hockerty.fr
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To buty idealne na sezon jesienno-zimo-
wy. Te ze skóry licowej pasują do garni-
turu i można je z łatwością nosić na co 
dzień. Wybierz botki w kolorze ciemne-
go brązu, aby uzyskać wygląd bardziej 
elegancki lub w jaśniejszych odcieniach 
do bardziej swobodnego stroju. 

4. Dżodhpury 
(Jodhpur boots) 

Są wyjątkowe i mało znane. Jeżeli znasz 
ten typ obuwia, to znaczy, że jesteś 
znawcą męskiej elegancji. Nie są one 
powszechne, na pewno nie znajdziesz                                                     
tego typu obuwia w fi rmach z niskiej i 
średniej półki cenowej. Dżodhpury pro-
dukują nieliczne marki premium. 

To rodzaj botków, który wywodzi się z 
jazdy konnej a dokładnie z gry w polo. 
Buty mają zapięcie na pasek i klamrę, 
które owinięte są wokół cholewki buta. 

Dżodhpury są bardzo proporcjonalne i 
smukłe. Te buty dodają wyrafi nowania. 

Męska szafa ma wiele do zaoferowania. 
Wykorzystaj te możliwości. W zim-
ne miesiące zainwestuj w wyższe buty. 
Wybierz modele ponadczasowe, bo tyl-
ko takie sprawią, że ZAWSZE będziesz 
wyglądał jak mężczyzna z klasą. 

Anna Czechowicz
Doradca wizerunku i etykiety

www.annaczechowicz.com

źródło: pinterest

Antwerpia | Gent | WaaslandAAnnttwweerrppiiaa || GGeennt | Waasland

Równieżw języku polskim!

Biuro Gent
Kon. Astridlaan 204 aleksandra@vanosta.net 0484 57 78 49
Biuro Lokeren
Markt 62 aleksandra@vanosta.net 0484 57 78 49
Biuro Sint-Niklaas
Kapelstraat 129 dominika@vanosta.net 0484 56 67 08
Biuro Antwerpen
Mechelse Steenweg 67 u@vanosta.net 03 232 75 34
Biuro Stekene
Dorpsstraat 163 dominika@vanosta.net 0484 56 67 08

źródło: pinterest
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 Święty Walenty 
– patron nie tylko zakochanych 
Ze względu na legendę święty Walenty uważany jest nie tylko za patrona zako-
chanych, ale także za patrona osób cierpiących na epilepsję i choroby psychiczne. 
Święty Walenty był biskupem włoskie-
go miasta Terni (III w.). Legenda mówi 
o tym, że miał dar uzdrawiania ludzi. 
Kiedy dowiedział się o tym  rzymski 
filozof Kraton, poprosił Walentego, 
by uzdrowił jego syna, który chorował 
na padaczkę. Ten zgodził się pod wa-
runkiem, że jego rodzina nawróci się 
na chrześcijaństwo. Tak też się stało – 
Walenty uzdrowił syna Kratona, a ro-
dzina fi lozofa przyjęła chrzest. 

Popularność kultu świętego wpłynęła 
na określanie padaczki, którą ofi cjalnie 
nazywano: „chorobą św. Walentego”, 
„niedomaganiem św. Walentego”, „plagą 
św. Walentego”, „zemstą św. Walentego” 
i „robotą św. Walentego”. 

Od zarania dziejów pochodzenie cho-
roby było niejasne, a cierpienia osoby 
dotkniętej chorobą – spektakularne. 
Dlatego czyniono z padaczki chorobę 
magiczną, za którą odpowiedzialne były 
złe duchy. Z tego powodu już w okre-
sie mezolitu epilepsja była leczona przy 
pomocy trepanacji i kastracji. Zabieg ten 
miał usunąć ból i „uwalniał” złego du-
cha, który był przyczyną choroby. 

Padaczka 
była pojmowana 
jako świadectwo 
grzechów chorują-
cego. Zdrowi bali 
się nim rozmawiać 
i przebywać w jego 
otoczeniu wskutek prze-
konania o zaraźliwości padaczki. 
Dopiero XVI-wieczny pionier patologii 
Jean Fernel stwierdził jednoznacznie, że 
epilepsją nie można się zarazić. 

Padaczka to najczęstsza choroba mó-
zgu. W Polsce choruje na nią ok. 400 
tysięcy osób, a na całym świecie ok. 
65 milionów. Jest zespołem objawów 
chorobowych występujących w formie 
powtarzających się napadów, objawiają-
cych się: drgawkami, częściową/całko-
witą utratą świadomości, zaburzeniami 
wegetatywnymi (sinica/zaczerwienienie 
twarzy/bladość; ślinotok, niekontrolo-
wane oddanie moczu/wypróżnienie. To 
najczęstsza choroba neurologiczna wieku 
dziecięcego. 

Jest skutkiem patologicznie przebiegają-
cych procesów elektrycznych zachodzą-
cych w mózgu. U większości pacjentów 
za pomocą obecnie dostępnych metod 
diagnostycznych nie udaje się ustalić 
przyczyny padaczki. 

Padaczka występująca u dzieci jest wy-
wołana chorobami wrodzonymi: wady 

rozwojowe mózgu, choroby zakaźne 
w trakcie ciąży (różyczka, toksoplazmo-
za) lub uszkodzeniem w trakcie porodu. 
Przyczyny padaczki u dorosłych to: gu-
zy, urazy mózgu oraz zapalenia mózgu 
i opon mózgowo-rdzeniowych, AIDS, 
nadużywanie alkoholu i substancji odu-
rzających. 

U pacjentów po 65. roku życia uda-
ry mózgu i  choroby zwyrodnieniowe 
(m.in. choroba Alzheimera) mogą być 
przyczyną wystąpienia napadów. Około 
15% wszystkich przypadków choroby 
jest skutkiem obciążenia genetycznego. 
Po jednym napadzie padaczkowym za-
zwyczaj nie wprowadza się leczenia. 

Istnieją trzy rodzaje 
napadów: 
➢ Proste napady padaczkowe: Trwają 

kilka minut. Chory pozostaje przy-
tomny i może odczuwać mrowienie, 
napięcie w części ciała, doświadczać 
halucynacji (zapachowych, wzroko-

Padaczka 
była pojmowana 
jako świadectwo 
grzechów chorują-
cego. Zdrowi bali 
się nim rozmawiać 
i przebywać w jego 
otoczeniu wskutek prze-
konania o zaraźliwości padaczki. 
Dopiero XVI-wieczny pionier patologii 
Jean Fernel stwierdził jednoznacznie, że rozwojowe mózgu, choroby zakaźne 

najczęstsza choroba neurologiczna wieku 
dziecięcego. 

Jest skutkiem patologicznie przebiegają-
cych procesów elektrycznych zachodzą-
cych w mózgu. U większości pacjentów 
za pomocą obecnie dostępnych metod 
diagnostycznych nie udaje się ustalić 
przyczyny padaczki. 

Padaczka występująca u dzieci jest wy-
wołana chorobami wrodzonymi: wady 
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wych, smakowych) i przeżywać nie-
kontrolowane emocje. 

➢ Złożone napady częściowe: Brak 
reakcji na stymulację, spojrzenie 
jest nieruchome. Mogą pojawić się 
mimowolne, powtarzalne gesty np. 
szczękanie zębami. Po skończonym 
napadzie chory zwykle nic nie pamię-
ta, często jest zdezorientowany, szybko 
zasypia. 

➢ Uogólnione napady, które dzielą 
się na: 

• Napady niedrgawkowe – Występują 
zwykle w dzieciństwie. Trwają kilka 
sekund i może im towarzyszyć krótkie 
mruganie powiekami, utrata kontaktu 
z otoczeniem z zachowanym napię-
ciem mięśniowym. U 90% dzieci z 
tego typu napadami objawy ustępują 
w wieku 12 lat. 

• Napady toniczno-kloniczne – Są 
to uogólnione drgawki, które od-
bywają się w 2 fazach: tonicznej, a 
następnie klonicznej. W fazie I osoba 
może krzyczeć i zemdleć. Potem ciało 
sztywnieje, występuje szczękościsk. W 
II fazie pojawiają się drgawki. Oddech 
staje się nieregularny. Po zakończeniu 
ataku mięśnie rozluźniają się (może 
wystąpić mimowolne oddanie stolca/
moczu). Osoba jest zdezorientowana, 
odczuwać bóle głowy i senność. 

• Napady miokloniczne: nagłe po-
trząsanie rękami i nogami. Trwa kilka 
sekund. 

• Napady atoniczne: nagła utrata na-
pięcia mięśniowego, po kilku sekun-
dach następuje odzyskanie przytom-
ności. Osoba po takim napadzie jest 
w stanie wstać i chodzić. 

Diagnozowanie 
padaczki: 
1) badanie neurologiczne podczas które-
go ocenia się m.in. zachowanie pacjenta, 
zdolności motoryczne, funkcje umysłowe, 
2) badanie krwi w celu wykrycia obja-
wów infekcji czy mutacji genetycznych 
3) Elektroencefalogram (EEG). Podczas 
badania umieszczane są elektrody na 

skórze głowy pacjenta, które rejestru-
ją aktywność elektryczną w  mózgu. 
4) Tomografi a komputerowa/rezonans 
magentyczny – Mogą ujawnić niepra-
widłowości powodujące drgawki, takie 
jak guzy, krwawienia i torbiele. 

Leczenie epilepsji: 
• Przyjmowanie leków przeciwdrgaw-

kowych pozwala całkowicie zatrzymać 
napady. Leki te mają jednak wiele 
skutków ubocznych: powodują sen-
ność, zwiększenie/zmniejszenie masy 
ciała, depresję, utratę koordynacji, 
problemy z mową i zmęczenie oraz 
wpływają na metabolizm innych le-
ków w tym antykoncepcyjnych. 

• Operacja polega na wykonaniu nacię-
cia w części mózgu związanej z napa-
dami, a nawet całkowitym usunięciu 
tej części. 

• „Nóż gamma” – Metoda polega na 
napromieniowaniu obszaru powodu-
jącego padaczkę przy użyciu bardzo 
wysokiej mocy promieniowania. 

• Stymulacja nerwu błędnego przez 
implant (urządzenie jest wszczepione 
pod skórę klatki piersiowej i stymulu-
je nerw błędny poprzez wytwarzanie 
impulsu). 

• Dieta ketogenna – jest niskowęglo-
wodanowa i wysokotłuszczowa. 

Dzięki leczeniu chorzy mogą prowadzić 
aktywne życie. Mogą uczyć się, pracować 
i uprawiać większość dyscyplin sporto-
wych, z wyjątkiem samodzielnego upra-
wiania sportów ekstremalnych i pływania 
(chory z padaczką ma 19 razy większe 
ryzyko utonięcia niż osoba zdrowa). 

Jak pomóc osobie, u 
której wystąpił napad? 
• Nie próbuj powstrzymywać drgawek 

ani unieruchamiać chorego, 
• nie wkładaj niczego do ust, 
• rozwiąż krawat, poluzuj kołnierz, 
• nie podawaj żadnych płynów ani le-

ków, 

• po zakończeniu napadu ułóż chorego 
w pozycji bocznej bezpiecznej. 

• jeśli atak trwa dłużej niż 5 minut, no-
wy pojawił się po pierwszym, utrata 
przytomności utrzymuje się kilka 
minut po zakończeniu ataku, oddech 
lub stan świadomości nie powracają, 
osoba ma wysoką gorączkę, cukrzy-
cę, kobieta jest w ciąży, chory został 
ranny, to pierwszy atak u tej osoby, 
zadzwoń: 

– w Belgii: dzwoniąc na numery alarmo-
we 100, 101 i 112 należy potwierdzić, 
z kim chcemy rozmawiać. Wybierając 1 
dodzwonimy się na pogotowie, wciskając 
2 skontaktujemy się z policją. 

Ten dodatkowy element w kontakcie ze 
służbami ratunkowymi (obowiązuje od 
2020 roku) ułatwia im pracę, a także 
zapobiega przypadkowemu wezwaniu 
pomocy. 

– w Polsce: 112/999 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa

AZ Rivierenland Rumst 

Pomoc jednej osobie nie zmieni 
całego świata, ale może zmienić 
świat dla jednej osoby. 

Nie bądź obojętny. Pomóż. 
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Skąd wiedzieć, że do siebie 
pasujecie? Oto 4 sygnały,  
że jesteście dobraną parą
O prawdziwej miłości słyszymy już od dziecka. W baśniach każda historia kończy 
się radosną nowiną, że bohaterowie żyją długo i szczęśliwie. Jednak codzienność 
różni się nieco od bajek. Szara rzeczywistość, rutyna i kłótnie, które pojawiają się 
po wczesnej fazie zakochania, sprawiają, że zaczynamy się zastanawiać, czy jeste-
śmy dobraną parą. Warto więc zwrócić uwagę na proste sygnały, które świadczą o 
tym, że możemy szczęśliwie spędzić ze sobą całe życie.

Czasami jesteśmy tak bardzo skupieni na 
drugiej osobie, że obiektywne spojrzenie 
na związek, który tworzymy, jest wręcz 
niemożliwe. Powinniśmy jednak być ze 
sobą szczerzy i zadać sobie kluczowe pyta-
nia. Niektórzy uważają, że ważne jest to, 
by zgadzać się w sprawie planowanego 
potomstwa, inni, że istotne jest podob-
ne poczucie humoru. Talia Goldstein 
– ekspertka ds. relacji wyróżniła jednak 
czynniki, które są naprawdę istotne, jeżeli 
chodzi o dopasowanie w związku.

1 Podróżujecie w ten 
sam sposób

Może się wydawać, że sposób, w jaki 
podróżujecie, wcale nie jest taki istotny. 
Jeśli jednak twój partner uwielbia drogie 
wycieczki kupione w biurze podróży, a ty 

wolisz wypad do lasu czy na Mazury, to 
możliwe, że nie jesteście dobraną parą.

W rzeczywistości nie chodzi jedynie o 
samo podróżowanie, ale o ogólne po-
dejście do życia. Szybko może się oka-
zać, że nie zgadzacie się także w innych 
kwestiach, takich jak wychowanie dzieci 
czy pomysł na to, w jaki sposób urządzić 
wspólny dom.

Chodzi więc o to, że sposób, w jaki 
lubimy podróżować, będzie przekładał 
się na inne sfery naszego codziennego 
funkcjonowania. Zwróć więc uwagę, na 
jakie wycieczki lubisz jeździć i przyjrzyj 
się tej kwestii u twojego partnera.

2 Macie te same 
zainteresowania

Ten punkt może wydawać 
się banalny, ale to tylko 
pozory. We wspólnych za-
interesowaniach nie chodzi 
jedynie o słuchanie tego 
samego gatunku muzyki 
czy fascynację tymi samy-
mi filmami. Bardzo ważne 
jest, by mieć w swoim życiu 
sfery, w których spędzacie 
czas razem i czerpiecie z 
tego przyjemność.

Długie spacery, pływanie na basenie, 
bieganie czy wspólne ćwiczenia siłowe 
to tylko niektóre z pomysłów. Zapytajcie 
siebie, czy są takie czynności, które lubicie 
wykonywać wspólnie. Jeśli tak, możecie 
przypuszczać, że jesteście dobraną parą.

3 W związku panuje 
odpowiednia 

równowaga
Mogłoby się wydawać, że pasują do sie-
bie osoby, które mają podobne tempera-
menty. Okazuje się jednak, że jest inaczej. 
Talia Goldstein zaznacza, że najlepiej, jeśli 
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w konkretnym związku jedna osoba jest 
„gwiazdą”, a druga „skałą”.

Ekspertka wyjaśnia, że paradoksalnie do-
brze jest, gdy w parze dwie osoby mają 
różne temperamenty. Kiedy jedna z nich 
jest bardziej otwarta i towarzyska, a druga 
stabilna i wspierająca to związek może 
okazać się naprawdę udany. Dlaczego?

Ludzie, posiadający odmienne energie 
życiowe zazwyczaj są gotowi na to, by 
prawić sobie nawzajem komplementy. 
Oczywiście nie może być tak, że skrajnie 
się od siebie różnią.

Jednak w znanym przysłowiu, które mó-
wi o tym, że przeciwieństwa się przycią-
gają, jest ziarenko prawdy. Równowaga 

to naprawdę ważny element udane-
go związku.

4 
Powinniście 

dobrze się ze 
sobą czuć
Brzmi jak banał? Być może, 

ale bardzo wielu ludzi tkwi w 
związkach, które sprawiają, że 
czują się nieatrakcyjni, bezwarto-
ściowi czy zwyczajnie nieszczęśli-

wi. Warto więc zastanowić się nad tym, 
jakie uczucia wzbudza w nas partner czy 
partnerka.

Chcesz wiedzieć, czy jesteście dobraną 
parą? Goldstein radzi, by zapytać samych 
siebie, czy czujecie się, jakbyście byli naj-
lepszą wersją samych siebie. W dobrym 
związku nie powinniśmy udawać kogoś, 
kim nie jesteśmy.

Najważniejsze jest to, by w relacji czuć się 
swobodnie. Warto mieć w sobie przeko-
nanie, że z naszą drugą połówką możemy 
się wygłupiać, rozmawiać o wszystkim i 
zawsze zostaniemy przez nią zrozumiani. 
To wyraźny znak, że do siebie pasujemy.

Maria Szpak

Źródło: independent.co.uk (https://
www.independent.co.uk/life-style/love-
-sex/relationship-expert-reveals-4-signs-
-you-re-perfect-match-a7091436.html)

to naprawdę ważny element udane-
go związku.

4 
Powinniście 

dobrze się ze 
sobą czuć

dobrze się ze 
sobą czuć

dobrze się ze 

Brzmi jak banał? Być może, 
ale bardzo wielu ludzi tkwi w 

związkach, które sprawiają, że 
czują się nieatrakcyjni, bezwarto-
ściowi czy zwyczajnie nieszczęśli-



50 Flandria po polsku                                                                                                                          luty 2022

Książka na dziś 
Herkules Poirot, najsłynniejszy detektyw na świecie, powraca w wielkim stylu! 

Od czasu wydania swojej pierwszej 
książki w 1920 roku, w której pozna-
jemy Herkulesa Poirot, Agatha Christie 
napisała jeszcze 32 powieści i 54 opowia-
dania, w których głównym bohaterem 
jest słynny detektyw. 

Mały Belg z charakterystycznym wąsem, 
były policjant, „słynący z psychologicz-
nej przenikliwości, nieomylny, schludny 
i pedantyczny, cudaczny elegant”, zdobył 
serca milionów czytelników na całym 
świecie. 

Śmierć Poirota opisana została w książce 
„Kurtyna”, ostatniej z serii, która choć na-
pisana znacznie wcześniej, wydana została 
dopiero na krótko przed śmiercią autorki. 
W gazecie New York Times w dniu 6 
sierpnia 1975 ukazał się symboliczny 
nekrolog popularnego detektywa. 

Herkules Poirot otrzymał nowe życie 
za sprawą brytyjskiej autorki Sophie 
Hannah, której rodzina Agathy Christie 
powierzyła napisanie nowych przygód 
słynnego belgijskiego detektywa. 

Sophie Hannah, urodzona w 1971 roku 
w Manchesterze w Anglii, jest uznaną 
poetką i powieściopisarką, autorką serii 
kryminałów psychologicznych publiko-
wanych w 27 krajach. Jest też laureatką 
prestiżowych nagród, w tym National 
Book Award za najlepszy kryminał. 

„Zagadka trzech czwartych” jest trzecią z 
kolei książką, w której możemy towarzyszyć 
Herkulesowi prowadzącemu śledztwo.  
Cztery osoby obu płci, o różnym wieku, 
statusie społecznym, pozornie niemające 
ze sobą nic wspólnego, otrzymują listy, 
w których oskarżone są o zamordowanie 
Barnaby Pandy’ego. Autorem tych listów 

jest Hercules Poirot. Lecz, jak się wkrótce 
okaże, rzekomy nadawca nie ma poję-
cia ani o morderstwie nieznanego mu 
człowieka, ani o listach. Zaintrygowany 
zaistniałą sytuacją podejmuje rzucone 
mu wyzwanie i postanawia wyjaśnić, czy 
doszło do morderstwa i co łączy czwo-
ro oskarżonych. W sprawę zaangażowa-
ny jest przyjaciel Herkulesa inspektor 
Edward Cachpool ze Scotland Yardu. 

Książka autorstwa Sophie Hannah to 
misternie skonstruowana zagadka, inte-
ligentna, wciągająca i ciekawa intryga z 
udziałem detektywa wszech czasów. Od 
początku śledztwa pojawiają się pytania 
dotyczące wydarzeń, wychodzą powiąza-
nia i ciekawe informacje zdobyte w cza-
sie przesłuchań. Nie brakuje fałszywych 
tropów i niesamowitych zwrotów akcji. 

Czy Sophie Hannah jest godną następ-
czynią Agathy Christie? Zachęcam do 
zapoznania się z serią książek jej autor-
stwa z Herkulesem Poirot w roli głównej: 
„Inicjały zbrodni”, „Zamknięta trum-
na”, „Zagadka trzech czwartych” oraz 
„Morderstwa w Kingfisher Hill”. 

Agnieszka Buniowska

Sophie Hannah, by Edwardx,  
wikipedia.org
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Słowo o byle czym 
Dwie strony medalu 
Medal i jego dwie strony stanowią całość, 
czyli trójcę. Jest to dogmat, który prowa-
dzi do paradygmatu, że każdy medal ma 
dwie strony. 

Wg PWN trójca (świecka) to „trzy oso-
by, idee, przedmioty itp., wyróżnione 
zwykle z powodu swej ważności”. 

Dogmat to „twierdzenie przyjmowane 
za pewne i prawdziwe jedynie na mocy 
autorytetu osoby, która je wygłasza. 

Paradygmat to idea, którą stworzył filozof 
Thomas Kuhn: „jest to podstawowa idea, 
która zarysowuje każdy obszar nauki”. 
Inna wersja (z jego książki z 1962 r.) mó-
wi: – „to zbiór pojęć i teorii tworzących 
podstawy danej nauki”. 

Nauka – dowody płynące z obserwacji. 
– pewien naukowiec. 

Nauka to wiara w ignorancję ekspertów 
– Richard Feynman (laureat Nobla). 

Teraz jazda bez trzymanki, żeby prze-
wietrzyć zatęchłe komory stagnacji w 
gmaszysku leniwego zasiedzenia, czyli 
słowo o medalach. 

Trójca a trojakość 
Potrząsanie medalem w celu roztrząsania 
zagadnienia może wydać się niepożąda-
ne a nawet wrogie, podobnie jak zbyt 
dociekliwe przyglądanie się paradygma-
tom, a zwłaszcza dogmatom. Podczas 
potrząsania można bowiem zamiast 
trójcy (całość) ujrzeć trojakość (poszcze-
gólne składowe), boć to przecie zwykła 
metafora jest. 

Innymi słowy zamiast zrozumienia całe-
go medalu można skupić się na jednej z 
jego stron i stać się wyznawcą np. awersu 
twierdząc, że rewers jest kłamliwą piskają-
cą teorią zakłamującą blask awersu (wy-
wołany przez odświeżanie, przytaczanie 
albo wyświechtanie – doda adwersarz). 
I vice versa. 

Weźmy takie wyświechtane pojęcie jak 
np. ojczyzna. Wisi ono na dumnie wy-
piętej piersi i obwieszcza swoim lśnie-
niem: medal jest, stron nie ma. 

Jeśli jednak medal dynda w rytm kroków 
bohatera, oznacza to potrząsanie. Wtedy 
zamiast tylko awersu widać i rewers, a 
taki jeden natychmiast roztrząsa i odzywa 
się mówiąc: 

– patriota potrafi umrzeć za ojczyznę, 
nacjonalista potrafi zabić za ojczyznę. 

To z kolei unaocznia różnicę, że potrafią-
cy patriota otrzyma medal pośmiertnie, 
a potrafiący nacjonalista – za swojego 

życia, żeby dalej mógł maszerować i 
potrząsać, podczas kiedy ojczyzna mu 
dynda. Wtedy to strony są, a medalu 
nie ma. Można z tego wysnuć wniosek, 
że każda strona może mieć swój medal, 
co pozornie jest absurdem, lecz faktycznie 
może być prawdą, boć to przecie zwykła 
metafora jest. 

Krótki wypad do Indii 
Przenieśmy się o sto lat wstecz do innego 
medalu, którym w Indiach potrząsnął 
sam Mahatma Gandhi, prawnik, filo-
zof, medyk – ojciec narodu, zwolennik 
pokojowej walki z bezprawnym prawem 
o prawa człowieka. 

„Każdy, kto podporządkowuje się 
niesprawiedliwemu prawu, ponosi 
odpowiedzialność za to wszystko, co 
jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli 
prawo i sprawiedliwość są w konflik-
cie, musimy wybrać sprawiedliwość 
i nieposłuszeństwo wobec prawa”.  
– Mahatma Gandhi 

Ten laureat tytułu Człowieka Roku, przy-
znanego przez magazyn Time w 1930 
roku, zginął z rąk hinduskiego funda-
mentalisty w roku 1948. 

Medal i kij 
Jak twierdzą słowniki, od medalu do kija 
niedaleko jest, bo zarówno jeden, jak i 
drugi ma do czynienia z pozytywną i 
negatywną stroną danego zagadnienia, 
co pozornie na jedno wychodzi, ale nie 
wychodzi na jedno. Powodem jest fakt, 
że medal służy do dekorowania tak, żeby 
było widać tylko awers. Kij natomiast 
służy do spuszczania łomotu, kiedy 
adwersarz chwyci za drugi koniec, bo 
inaczej po co komu kij w garści, skoro 
widać oba końce, a marchewkę zżarły 
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psy. No i medal trzeba zerwać, podczas 
kiedy kij można wyrwać, boć to przecie 
zwykła metafora jest. 

Oba mogą służyć do podjudzania lub 
perswadowania, jednak w przypadku 
medalu trzeba wypiąć i przypiąć, a w 
przypadku kija wystarczy wypiąć i na-
piąć, bo kogo to, kto komu przypina. 

Żeby nie było, że dla kija zabrakło przy-
kładu, oto kij: „uratować sekretarkę”. 
Jego dwa końce to „skoczyć, nie sko-
czyć”. Miejsce akcji jest dowolne, byleby 
wysoki biurowiec był. 

Dramatyzowane 
zdarzenie 
Czyściciele szyb od strony ulicy opuścili 
kładkę na wysokość 11 piętra, otworzyli 
od zewnątrz okno specjalnym kluczem, 
weszli, zamknęli je starannie, po czym 
wyszli przez drzwi. Nawet nie zauważyli 
za biurkiem Anatola, zastępcy menedże-
ra, który spojrzał na zegarek. – Do lun-
chu jeszcze czas, ale co mnie to. 

Po kwadransie usłyszał zza ściany ak-
samitny głos sekretarki: ratuuunku! 
Ratunkuuu! Spojrzał na zegarek i uznał, 
że godzina lunchu to za długo dla se-
kretarki, która teraz zmieniła tembr z 
aksamitu na papier ścierny: ratuuunkuu! 

– Szef w delegacji więc teraz to ratun-
ku; a wcześniej pończochy ze szwem dla 
szefa a dla mnie abonament do knajpy. 
Resztek nie jadam – mruknął i zaszeleścił 

gazetą, bo zrobił sobie lunch na wynos 
gdyż abonament wczoraj się skończył. 

Wgryzł się w kanapkę, ale usłyszał dźwięk 
przypominający głuche uderzenie fotela o 
szybę, jednak brzdękania nie było. 

– Nieźle cię wkurzył, skoro aż tak. – 
Przerywa konsumpcję, otwiera drzwi, 
a tu zaczynają go lizać po butach i 
spodniach. 

– Ale jazda, pomyślał i z tego wszystkiego 
nie zamknął drzwi. 

– Skończyły się żarty a do windy za da-
leko, mruknął. 

Tamci zabrali specjalny klucz, więc nasz 
bohater musiał wybić szybę w oknie fo-
telem, który spadł na kładkę, po czym 
runął w przepaść. Chwilę wcześniej przy-
jechały oddziały, ale zrobiło się późno, 
więc zaczęły lizać sekretarkę, bo to były 
płomienie w „Płonącym biurowcu”. 

Menedżer wyjrzał przez okno akurat w 
momencie, kiedy fotel uderzył w wóz 
strażacki i unieruchomił dwa piętra niżej 
drabinę z dwoma strażakami. 

Jeden krzyczy – tam jest kobieta! A drugi 
krzyczy łaaap i rzuca młotkiem, który 
wpada do biura. 

Kładka huśta się pomiędzy dwoma 
oknami, a tłum już wiwatuje na cześć 
bohatera in spe. On musi tylko wskoczyć 
na chybotliwą kładkę, wybić młotkiem 

szybę, uratować sekretarkę, włączyć pi-
lot i zjechać kładką z panną Krysią w 
objęciach. 

– Dasz radę! – krzyczą strażacy. 

– Ratuunkuu! – krzyczy przyklejona do 
szyby sekretarka. 

– Hooop! – krzyczy tłum na dole, kiedy 
kładka mija wybite okno. 

– Ożesz qur… – krzyczy Anatol. 

A teraz kij 
Stanął na parapecie i kolana się pod nim 
ugięły, więc złapał się za głowę i o mało 
nie wypadł w przepaść, ale w ostatniej 
chwili złapał się futryny i się waha: sko-
czyć, nie skoczyć, a wisząca kładka waha 
się coraz mocniej z powodu narastającego 
wiatru. 

– Niełatwy jest los bohatera, pomyślał i 
spojrzał w przestrzeń. – Lęk wysokości? 
Ja właściwie nie boję się wysokości, tylko 
zderzenia z ziemią. 

– A panna Krysia… ona lepiej będzie 
wyglądać przyklejona do mnie, niż do 
tej szyby. 

Anatol wcisnął młotek do tylnej kiesze-
ni i skoczył, gdyż każdy medal ma dwie 
strony i każdy kij ma dwa końce, boć to 
przecie zwykła metafora jest… 

Michał Nowacki 
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