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KĄCIK ANIOŁA
To miejsce dla Tego - kto potrzebuje. To miejsce dla Tego - kto chciałby oddać...
Szansa by zwykłym sprawom nadać większą wartość a rzeczom ,,drugie życie”. 

Prześlij swoje ogłoszenie na adres: antwerpiapopolsku@gmail.com z dopiskiem ,,Kącik Anioła”. 
Pamiętaj żeby podać swój telefon lub adres e-mail! 

➢ Oddam łóżeczko składane dla dziecka w bardzo dobrym 
stanie. Kontakt - sms: Elżbieta (Deurne) 0485 53 77 25
                     ➢ Grupa Aniołów z Antwerpii wspierająca 
                        od 19 lat Domy Dziecka w Polsce poszukuje 
                        dla dzieci używane rowery w bardzo dobrym stanie. 
                        Chcesz i możesz pomóc? Czesława 0497 81 80 10

                     ➢
                        od 19 lat Domy Dziecka w Polsce poszukuje 
                        dla dzieci 
                        Chcesz i możesz pomóc? Czesława 0497 81 80 10
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 Kocie opowieści z Belgii 
Koty od wieków towarzyszą człowiekowi. To niezwykle tajemnicze zwierzęta, o 
których co rusz dowiadujemy się czegoś nowego i zaskakującego. Chodzą wła-
snymi ścieżkami i nie zawsze robią to, czego oczekują od nich właściciele. Dosko-
nałym tego przykładem jest historia kotów-listonoszy w Belgii. 

Kocia poczta 
Przez wieki różne zwierzęta były wyko-
rzystywane przez ludzi do dostarczania 
poczty. Wiadomości przekazywały re-
nifery na Alasce czy konie i gołębie w 
starożytnej Grecji. 

Ale koty? Biorąc pod uwagę ich obo-
jętność i skłonność do leniuchowania, 
można się zastanawiać, co myślały wła-
dze miasta Liège, kiedy w 1879 roku 
zatrudniły koty do dostarczania poczty z 
głównego urzędu pocztowego do małych 
wiosek na obrzeżach Liège. 

Belgijskie Towarzystwo Wyniesienia Kota 
Domowego (Belgian Society for the 
Elevation of the Domestic Cat), którego 
celem było „odkrywanie i pielęgnowanie 
kocich talentów”, zaapelowało do władz 
„żeby dać kotom pracę godną ich sub-

telnego intelektu i wykorzystać ich nie-
samowitą zdolność do przemieszczania 
się, doceniając ich naturalne poczucie 
kierunku, które nie jest w pełni wyko-
rzystywane”. 

W tym celu Towarzystwo wyszkoliło 37 
domowych kotów, które później awan-
sowały na stanowisko kota pocztowego. 
Dopóki nie pojawiła się wiadomość do 
dostarczenia, trzymano je w dużych wor-
kach. Czasami koty przedwcześnie z nich 
uciekały i stąd wzięło się powiedzenie 
„Kto wypuścił kota z worka?” Przesyłki 
umieszczano w wodoodpornych torbach 
na szyjach kotów, a następnie wypusz-
czano je, aby dostarczyły wiadomość do 
adresata. 

Jak przebiegł eksperyment? Jeden przed-
siębiorczy kot dotarł do celu w mniej 
niż pięć godzin, niektórym dostarczenie 
poczty zajęło więcej czasu, jednak więk-
szość przesyłek nie dotarła do adresatów. 
Koty nie były zbyt zainteresowane prze-
kazywaniem wiadomości. Nie potrafi ły 
wykrzesać z siebie ani grama dyscypliny, 

wolały spacerować, spać, napić się 
po drodze mleka ze spodka, czy 
gonić ptaki i myszy. Wprawdzie 
wszystkie wróciły do Liège, ale w 
drodze większość z nich pozbyła 
się przesyłek. 

Pomimo tego lokalne społeczeń-
stwo było bardzo zadowolone z 
wyniku eksperymentu, powstał 
nawet pomysł, aby utworzyć 
system regularnej komunikacji 
między sąsiednimi miastami z 
wykorzystaniem kocich listonoszy. 

Dlaczego projekt kocich listonoszy ni-
gdy nie doszedł do skutku, pozostaje ta-
jemnicą, ale prawdopodobnie miał coś 
wspólnego z tym, że bardziej opłacalne 
jest samodzielne dostarczanie listów, za-
miast przywiązywania ich do szyi kota, 
zostawiania go na polu w nadziei, że do-
starczy on przesyłkę i wróci z powrotem 
do domu. 

Jednym słowem „kocia usługa” trwała 
bardzo krótko, eksperyment zakończył 
się niepowodzeniem i reforma systemu 
pocztowego w Belgii się nie udała. To, co 
koty o tym myślały i co zrobiły, a czego 
nie zrobiły, pozostaje tajemnicą i ginie 
we mgle czasu. 

Zatrudnienie kotów w charakterze li-
stonoszy odbiło się szerokich echem 
na całym świecie. Pisał o tym nawet 
„Th e New York Times”, który zasta-
nawiał się, co kierowało mieszkańcami 
Liège, kiedy wysyłali koty z przesyłkami. 
„Bezpieczeństwo? Możliwe. Prędkość? 
Absolutnie nie”. postzegelblog.nl
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Kocie wyścigi 
W Belgii w XIX wieku narodowym 
sportem były wyścigi kotów. Początkowo 
praktykowano ten zwyczaj w czasie kar-
nawału na przedmieściach Liège, ale z 
czasem zagościł także w innych belgij-
skich miastach. Do udziału w konkur-
sie zgłaszano wiele kotów, np. w Beloeil 
(prowincja Hainaut) pewnego roku 
rywalizowało aż 75 zwierząt. 

Wyścigi odbywały się na obrzeżach 
miasta (około 4 kilometrów od miejsca 
zamieszkania), gdzie zwierzaki docierały 
w workach lub koszach. Tam, najczęściej 
o północy wypuszczano je na wolność i 
zaczynał się wyścig. Każdy zwierzak miał 
swoją tabliczkę z numerem startowym. 

Trasa była wyznaczona, ale tor nie był 
zamknięty, co powodowało, że część 
zwierząt zbaczała z drogi. Nawet zdro-
we zwierzęta miały nierzadko problem 
z dotarciem do właściciela i albo wracały 
do niego całkowicie wyczerpane, albo nie 
wracały wcale. 

Właściciel kota, który najszybciej wró-
cił do domu, otrzymywał nagrodę, np. 
szynki, kiełbasy, cygara czy srebrną ły-
żeczkę do kawy. 

Wyścigi kotów w Belgii traktowane były 
bardzo poważnie i w przeciwieństwie do 
popularnych walk kogutów, były legalne. 
W wyścigach swoich zawodników mo-
gły wystawiać także kobiety. 

Zawody cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem zebranej 
gawiedzi, gdyż 
przestraszone 
zwierzęta, 
trzymane 
w koszach 
lub wor-
kach 

i nagle wypuszczone na 
wolność, często rzucały 
się na właścicieli i sędziów, 
drapiąc ich dotkliwie. Jak 
pisał w 1883 roku wyda-
wany w Cieszynie w języ-
ku polskim „Nowy Czas”, 
„(…) koty rozdrażnione 
długą jazdą wozową rzu-
cają się na komisarzy wy-
ścigowych, drapiąc ich po 
twarzy i rękach nielitości-
wie (…)”. 

Koty pomagają 
antyterrorystom 
W listopadzie 2015 roku belgijska policja 
przeprowadziła w Brukseli akcję antyter-
rorystyczną. Żeby utrudnić terrorystom 
śledzenie działań policji, służby poprosiły 
mieszkańców Brukseli o to, by nie publi-
kowali zdjęć ulic i funkcjonariuszy. Ci speł-
nili prośbę w bardzo nietypowy sposób. 

Zamiast  zdjęć  antyterrorystów, pod 
hasztagiem #BrusselsLockdown można 
było znaleźć dziesiątki zdjęć kotów. W 
ten sposób mieszkańcy Brukseli utrudnili 
terrorystom, m.in., śledzenie położenia 
funkcjonariuszy. 

Hybrydowa rasa kota 
W 2020 roku, w Regionie Stołecznym 
Brukseli zdecydowano, że kot bengalski 
piątej generacji, czyli krzyżówka pomię-
dzy kotem domowym i drapieżnym ko-
tem bengalskim, może być zwierzęciem 
domowym. To pierwsza taka sytuacja 

w Regionie, kiedy hybrydowa rasa 
kota została uznana za rasę do-

mową. 

Decyzja ta została podjęta po 
rekomendacjach ze strony 

brukselskiej Komisji ds. 
Dobrostanu Zwierząt, 
która zaleciła uznanie 
kota bengalskiego pią-

tej generacji za zwierzę domowe. „Ten 
gatunek kota jest obecnie uznawany za 
udomowionego i przejawia zachowania, 
które pokazują, że jest przystosowany do 
życia w niewoli”. 

Podobnie jak inne zatwierdzone rasy, ko-
ty bengalskie muszą być zarejestrowane 
oraz poddane sterylizacji. W Brukseli 
wciąż obowiązuje zakaz hodowania 
innych kotów hybrydowych, w tym 
kota bengalskiego czwartej generacji. 
„Wprowadzono okres przejściowy, tak 
aby wszystkie koty ras hybrydowych 
mogły pozostać w niewoli do końca 
swojego życia”. 

W kwestii miauczących i mruczących 
pupili zarówno w Belgii, jak i na całym 
świecie, historia czasami dumnie się pu-
szy, czasami wstydliwie kładzie uszy po 
sobie. Człowiek nie zawsze był przyja-
cielski wobec udomowionych zwierząt 
tak, jak one były przyjacielskie dla swo-
ich właścicieli. Dlatego choć ostatnio 
głównym zadaniem kotków jest dbać o 
futerko i na zawołanie poddawać się gła-
skaniu, koty czasem mają pieskie życie. 

Anna Janicka 

Źródła: 
dobresobie.pl, 

ciekawostkihistoryczne.pl, 
itinari.com, 

wydarzenia.interia.pl
niedziela.be
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 Ciekawostka historyczna:
Jak Belgia próbowała napaść 
na Holandię 
Flamandzki historyk i dziennikarz Kris Clerckx znalazł swego czasu w belgijskich 
Archiwach Królewskich rewelacyjne dokumenty. Wynika z nich, że belgijski król 
Leopold II snuł plany podboju Holandii. Do wojny nie doszło. 

Wydarzenia te miały miejsce w 1854 
roku. Jedenaście lat przed wstąpieniem 
na tron, dziewiętnastoletni wówczas 
książę Leopold planował błyskawiczną 
wojnę z Holandią. Chciał z zaskoczenia 
najechać i zająć ten kraj, wziąć odwet na 
swoim sąsiedzie, zjednoczyć Niderlandy 
pod swoją władzą, a przede wszystkim 
przejąć holenderskie kolonie. 

Miał to być atak błyskawiczny, zakładają-
cy szybkie pokonanie przeciwnika dzięki 
elementowi zaskoczenia, porównywalny 
z późniejszą niemiecką taktyką blitzkrie-
gu. Amsterdam miał zostać zdobyty w 
ciągu kilku dni. 

Przygotowania do wojny weszły w za-
awansowaną fazę. Leopold II przygoto-
wał plany, szykował armię i sondował, 
jak ówczesne mocarstwa zareagowałyby 
na atak. A przede wszystkim wysłał do 
Holandii grupę szpiegów, którzy mieli 
ocenić stan wojsk przeciwnika. 

Ci wprawdzie donosili, że Holandia 
jest dosyć dobrze ufortyfi kowana i że 
Holendrzy będą się bronić do upadłego, 
ale jednocześnie wykazywali, że pokona-
nie sił holenderskich nie powinno sta-
nowić dla Belgów większego problemu. 

Belgia nie tylko miała znacznie 
wyższy budżet zbrojeniowy, 
ale też, w przeciwieństwie do 
Holandii, kładła większy nacisk 
na siły lądowe niż fl otę. Szpiedzy 

wrócili do Belgii ze strategiczny-
mi planami i donieśli księciu, że 
armia holenderska jest znacznie 
słabsza i mniej liczna niż belgijska. 

Inwazja z zaskoczenia z pewnością 
nie była nierealna. Belgowie mieli prze-
wagę pod względem liczbowym. Armia 
belgijska liczyła 2127 ofi cerów, holender-
ska 1397. Według belgijskich szpiegów 
ci ostatni to głównie wojskowi w bardzo 
podeszłym wieku.

Wysłany przez Leopolda z misją szpie-
gowską pułkownik Chauchet ostrzegał 
przed wysokim morale Holendrów, 
podsycanym przez ich patriotyzm. Ale 
te argumenty nie zniechęciły Leopolda, 
który liczył na poparcie holenderskich 
katolików, którzy w protestanckiej 
Holandii stanowili mniejszość, ale była to  
mniejszość, z którą trzeba było się liczyć. 

W tym czasie w Holandii mieszkało 
około 1,7 mln protestantów i 1,2 mln 
katolików. I to od nich książę oczekiwał 
wsparcia. Z odnalezionych dokumentów 
wynika, że ofi cjalnym powodem najazdu 
miały być zamieszki w katolickiej części 
Holandii, którym to Belgowie mieli ru-
szyć z pomocą. Jak można się domyślać, 
był to pretekst. Belgijski książę planował 

atak na Holandię, bo 
chciał przejąć jej kolonie. 

Dlaczego do wojny nie 
doszło? Oddelegowany 

przez Leopolda II wyso-
kiej rangi dyplomata udał 
się do Francji z prośbą o 
przyzwolenie rozpoczęcia 
inwazji, bo bez zgody 

Francji wojna nie mogłaby 
dojść do skutku. Tej zgody od francu-
skiego władcy Napoleona III książę nie 
otrzymał. Misja wysłana do Francji za-
wiodła, podobnie jak osobiste spotkanie 
Leopolda II z Napoleonem. 

Przeciwny inwazji był także panujący 
wówczas w Belgii król Leopold I, któ-
ry uważał, że jest to zbyt ryzykowne.  

Kris Clerckx: „Leopold II zawsze wi-
dział tylko rzeczy bardzo duże, małe go 
nie interesowały. Chciał uczynić Belgię 
globalnym imperium i już widział czę-
ści Borneo, Chin i Ameryki stanowiące 
własność Belgii. Chciał przywrócić Gallia 
Belgica z czasów rzymskich. Niemcy i 
Francja były zbyt duże, by je najechać, 
ale najazd na Holandię był wykonalny”. 

Jak pokazała przyszłość, Leopold II zdo-
był dla siebie i Belgii kolonię. Kongo. 
Okrucieństwo, które miało tam miejsce 
jest niewyobrażalne. Była to rzeź w imię 
marzeń z młodości. 

Anna Janicka 

Źródła:  
nemokennislink.nl, 

nieuwsblad.be, histmag.org 
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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. 

Miasto Pokoju  
i Miasto Kotów 
W zachodniej części Flandrii, w pobliżu 
francuskiej granicy leży miasto Ieper, zna-
ne pod francuską nazwą Ypres. Powstało 
w miejscu, gdzie szlak handlowy łączą-
cy Brugię z Paryżem przecinał rzekę 
Ieperlee. 

Miasto ma długą i burzliwą historię. Jego 
początki sięgają X wieku. W średniowie-
czu, kiedy na tym terenie rozwinął się 
handel tkaninami, Ieper przeżywało cza-
sy największej świetności. Produkowano 
tu i eksportowano słynne flandryjskie 
sukno, co przekładało się na wzrost 
zamożności jego obywateli. W XIII 
wieku Ieper miało prawie 100 tysięcy 
mieszkańców i wspólnie z Gent i Brugią 
kontrolowało gospodarkę regionu. 

Przez kolejne lata najazdów i okupacji 
ze strony Francuzów, Anglików czy 
Hiszpanów, Ieper mocno podupadło. 
Nieszczęściem dla miasta 
było jego położenie, zbyt 
blisko granicy z Francją by 
można się czuć bezpiecznie 
i zbyt ważne strategicznie 
dla wojska, aby zostało 
oszczędzone. Przez długi 
czas władze miasta umie-
jętnie zawiązywały i zmie-
niały sojusze, gdy było to 
koniecznie, ale nie zawsze 
się to udawało. 

Od schyłku XIV wieku 
nastąpił stopniowy upadek 

miasta spowodowany niszczycielskim 
oblężeniem Anglików w 1383 roku w 
czasie wojny stuletniej oraz kryzysem su-
kiennictwa. Ieper nigdy nie odzyskało 
już dawnego znaczenia handlowego, a 
większość tkaczy opuściła je, gdyż miej-
scowy przemysł nie mógł już sprostać 
konkurencji rywali. W XVI wieku liczba 
mieszkańców zmalała do 5 tysięcy. 

Dziś o jego dawnej świetności przy-
pominają liczne zabytkowe budowle. 
Najważniejsze z nich to m.in. monu-
mentalne gotyckie sukiennice (Lakenhal) 
– jedna z największych świeckich budow-
li w Europie, których budowa rozpoczęła 
się w XIII wieku i trwała ponad 100 lat. 
Znajduje się tu muzeum „In Flanders 
Fields” ukazujące okrutny bezsens wojny 
na flamandzkich polach wokół Ypres. 

Sukiennice wspólnie z ratuszem tworzą 
na Grote Markt całość wpisaną na listę 
UNESCO. 

Obiektem wartym zobaczenia jest 
gotycka katedra św. Marcina (Sint-
Maartenskerk), a także XII-wieczny 
kościół św. Mikołaja (Sint-Niklaaskerk), 
budynki sądu, budynek sądu gospo-
darczego (Kasstelrij) i Teatr Miejski 
(Stadsschouwburg). 

Miasto Pokoju 
Najtragiczniejszym okresem w dziejach 
Ieper był czas I wojny światowej. Okolice 
miejscowości były miejscem czterech 
wielkich bitew.

Podczas pierwszej bitwy (1914) 
Brytyjczycy przejęli miasto z rąk 
Niemców. W drugiej bitwie (1915) 
Niemcy po raz pierwszy użyli chloru ja-
ko bojowego środka trującego. 

Podczas  trzeciej bitwy  (1917) po raz 
pierwszy na froncie zachodnim użyto 
gazu musztardowego, od nazwy miasta 

nazywanego iperytem. W 
czasie czwartej bitwy (kwie-
cień 1918) generał Erich 
Ludendorff  podjął ostat-
nią próbę zdobycia miasta 
i przerwania frontu. 

Koniec wojny w listopa-
dzie 1918 Ieper powitało 
jako miasto ruin, wokół 
którego poległo około pół 
miliona żołnierzy – po jed-
nej stronie niemieckich, po 
drugiej zaś przede wszyst-
kim brytyjskich, ale także By n.d. - Stedelijke Musea, Ieper, Public Domain,  wimedia.org
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francuskich, belgijskich, amerykańskich, 
kanadyjskich, portugalskich i polskich 
(Polacy walczyli w armiach trzech za-
borów). 

Z miasta nie pozostał kamień na ka-
mieniu. Winston Churchill proponował 
pozostawić to miejsce na pamiątkę jako 
„nowe Pompeje”. 

Po wojnie mieszkańcy rozpoczęli odbu-
dowę miasta, odtwarzając jego dawną 
świetność. Odbudowa zajęła 40 lat z 
przerwą na II Wojnę Światową , w której 
na szczęście miasto niewiele ucierpiało. 

W Ieper odczuwa się atmosferę prze-
szłości. Zaraz po wojnie Brytyjczycy 
zbudowali Menin Gate Memorial bra-
mę miejską i jednocześnie łuk triumfalny. 
Wyryto tam nazwiska blisko 55 tys. nie-
zidentyfikowanych żołnierzy Brytyjskiej 
Wspólnoty Narodów, których ciał nigdy 
nie odnaleziono. Pozostałe 35 000 wy-
ryto w kamieniu cmentarza Tyne Cot. 

Od końca I Wojny Światowej, na cześć 
poległych, codziennie o godz. 20.00 od-
grywany jest „Last Post”. 

Ciekawostki: 
• John McCrae, poległy we Francji w 
1918, kanadyjski poeta, lekarz, oraz żoł-
nierz I wojny światowej, w czasie bitwy o 
Ypres napisał słynny wiersz „Na polach 
Flandrii” (In Flanders Fields). 

Polny mak z tego wiersza stał się symbo-
lem bitwy o rzekę Ieperlee (Yser), a z cza-
sem wyrósł do brytyjskiego symbolu po-
ległych żołnierzy na wszystkich frontach. 
11 listopada, dzień zakończenia I Wojny 
Światowej jest w krajach Wspólnoty 
Brytyjskiej i Stanach Zjednoczonych 
narodowym Świętem Pamięci zwanym 
„Dniem Maków” – Poppy Day. 

• To, co wydarzyło się w 
okolicach belgijskiego Ypres 
w 1914 roku, znane jest w 
historii jako rozejm bożo-
narodzeniowy. To jedno 
z najbardziej niezwykłych 
wydarzeń, do jakich doszło 
na frontach XX-wiecznych 
wojen. 

W noc wigilijną Niemcy za-
siedli z aliantami do stołu. 

Na froncie beczki prochu zastąpiły beczki 
z piwem. Żołnierze alianccy i niemieccy 
wymienili się podarunkami, zjedli razem 
kolację, śpiewali kolędy i rozegrali mecz 
futbolowy. Ostatecznie rozejm zakończyli 
snajperzy z obu stron, strzelając do tych 
żołnierzy, którzy wciąż próbowali prze-
chodzić na drugą stronę okopów. 

W Ieper znajduje się wiele miejsc pamię-
ci i pomników poświęconych ofiarom 
I wojny światowej. Jednym z nich jest 
Kościół St George’s Memorial, wybudo-
wany ku czci 500.000 żołnierzy brytyj-
skich i Wspólnoty Brytyjskiej poległych 
w trzech bitwach Ypres Salient. 

Tijl Vercaemer, wikimedia.org
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Cmentarze wojenne w Ieper to miejsca 
pochówku tysięcy poległych w czasie I 
wojny światowej żołnierzy. Są w różnych 
miejscach, nawet w tych najmniej ocze-
kiwanych. Wszystkie zadbane i ogólno-
dostępne. 

Podczas drugiej wojny światowej, we 
wrześniu 1944 roku miasto zostało wy-
zwolone spod okupacji niemieckiej przez 
polską 1 Dywizję Pancerną dowodzoną 
przez gen. Stanisława Maczka. 

Ieper nosi tytuł Miasta Pokoju i utrzymu-
je bliskie stosunki z japońską Hiroszimą, 

która doznała podobnych zniszczeń pod-
czas następnej wojny światowej. 

Miasto kotów 
W Ieper aż do XIX wieku, aby zabez-
pieczyć się przed czarami oraz ku uciesze 
gawiedzi zrzucano koty z wieży. Skąd się 
wziął ten okrutny zwyczaj? Niektórzy 
wiążą go z czasami Boudewijna III, hra-
biego Flandrii, który podobno w 962 
roku rozkazał swoim poddanym zrzu-
cać koty z zamkowej wieży. Zwierzęta 
te, jako znak wiary pogańskiej, były 
niechrześcijańskie. 

W średniowieczu trwało polowanie na 
czarownice, które według wierzeń ludzi 
mogły przybierać postać czarnego kota. 
Zwierzęta, wiązane z czarownicami i dia-
błami, były symbolem czarnej magii i za 
związek z siłami nieczystymi spotykała je 
straszliwa kara. Zrzucano je z 70-metro-
wej wieży hali sukienniczej. 

Inna wersja głosi, że w hali sukienniczej 
przechowywano sukna i ponoć było tam 
dużo myszy i szczurów. Aby ochronić 
tkaniny przed gryzoniami, wpuszczano 
tam koty. Na wiosnę, po zakończeniu 
sezonu handlowego i sprzedaży całego 

flickr.com, wikimedia.org1950 rok, by Cerile Deltombe, wikimedia.org

Door Wernervc, wikimedia.org Par Jamain, fr.wiktionary.org
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materiału, koty nie były już potrzebne i 
wyrzucano je z wysokiej wieży. 

Miejscowa legenda głosi, że kiedy w 
1817 r. zrzucono z wieży ostatniego 
kota, wylądował on bez szwanku na 
czterech łapach i uciekł. Nikt go więcej 
nie widział.  

Na pamiątkę tego obyczaju, od 1955 
roku, w drugą niedzielę maja, organizo-
wany jest w Ieper Kattenstoet – słynny 
koci festiwal z obowiązkowym zrzu-
caniem pluszowych kotów-zabawek z 
wieży. Uczestnicy festiwalu przebierają 
się za koty, czarownice lub dawnych 
mieszkańców miasta. 

I chociaż pierwsza skromna parada ko-
tów połączona z wyrzucaniem plusza-
ków miała miejsce już w 1938 roku, 
Kattenstoet zyskał na znaczeniu dopiero 
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Wtedy w całej zachodniej Flandrii poja-
wiały się różnego rodzaju procesje, był to 
więc idealny moment na zorganizowanie 
wielkiej parady kotów. I ówczesny bur-
mistrz miasta Albert Dehem ją stworzył. 
Ulicami miasta przeszło 1500 statystów 
ubranych w piękne kocie kostiumy. 

Do 1991 roku impreza obywała się co 
rok. Od tego czasu organizowana jest co 
trzy lata. Parada ściąga do miasta miło-
śników kotów z całej Belgii i mnóstwo 
turystów. Ogląda ją kilkanaście tysięcy 
ludzi. W różnych punktach miasta 
umieszczane są fi gury zwierzaków. Kociej 
paradzie towarzyszy orkiestra dęta. A jed-
nym z ważniejszych punktów festiwalu 
jest wyrzucanie z wieży pluszowych ko-
tów-zabawek. 

Agnieszka Buniowska 

Źródła: Pascal „Praktyczny przewodnik 
Belgia i Luksemburg”, 

Biblioteka Gazety Wyborczej „Belgia”, 
wiatrak.nl, dfds.com/pl 
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 Przegląd prasy belgijskiej 

Prawo do odłączenia się 
Belgijscy urzędnicy nie będą musieli już 
odpowiadać na wiadomości ani odbierać 
telefonów służbowych poza godzinami 
pracy. Rząd uchwalił w tym celu prze-
pisy, które weszły w życie od 1 lutego. 

Tak zwane „prawo do odłączenia się” 
gwarantuje ponad 65 tysiącom pra-
cowników administracji federalnej 
możliwość zignorowania szefów, którzy 
nie szanują prywatnego czasu wolnego 
swoich podwładnych. Telefony i maile 
po skończeniu pracy są zakazane, chy-
ba że dotyczą naprawdę „wyjątkowych 
sytuacji”. 

Zgodnie z nowymi przepisami, które 
mają chronić belgijskich pracowników 
przed przepracowaniem i wypaleniem, 
będą mieli oni prawo ignorować telefony 
od pracodawców poza godzinami pracy. 

Na razie nowe przepisy obowiązują je-
dynie sektor publiczny, ale rząd belgijski 
zamierza wkrótce włączyć w ich prze-
strzeganie także podmioty prywatne. 

demorgen.be 

Rząd dopłaci za energię 
Od marca do końca czerwca obniżo-
ny zostanie z 21 do 6 procent podatek 
VAT na prąd. Stawka podatku za gaz 
pozostanie na niezmienionym pozio-
mie. Przyznana zostanie także dopłata 
do rachunku za energię w wysokości 
100 euro. 

Rząd zgodził się także na przedłużenie 
stawki socjalnej na energię do końca lip-
ca. W rezultacie prawie milion rodzin 
skorzysta z tańszej taryfy za gaz i prąd.

gva.be 

Kary za zdjęcia 
elektrowni jądrowej 
Od końca stycznia tego roku zabro-
nione jest robienie zdjęć i nagrywanie 
jakichkolwiek elektrowni jądrowych 
w Belgii. Według Federalnej Agencji 
Kontroli Jądrowej (FANC) jest to ko-
nieczne dla bezpieczeństwa państwa. 

Wykonywanie zdjęć lotniczych 
lub satelitarnych belgijskich 
elektrowni jądrowych i 
innych dużych insta-
lacji jądrowych było 
zakazane już w 2020 
r. Teraz wszystkie ro-
dzaje zdjęć, w tym 
zdjęcia turystyczne, są 
zabronione. 

Każdy, kto zrobi zdjęcia, ryzykuje grzyw-
ną od 208 do 800 euro i karą pozba-
wienia wolności od ośmiu dni do ro-
ku. Sytuację ocenia się indywidualnie, 
karę ustala sąd. 

vrt.be 

Miliony euro 
bez spadkobierców 
W ubiegłym roku belgijski skarb pań-
stwa przejął około 24 mln euro spadków, 
po które nikt się nie zgłosił – wynika z 
danych belgijskiego ministerstwa fi nan-
sów. 

Jeśli spadkobiercy nie zgłoszą się po po-
zostawiony im spadek lub go odrzucą, 
przejmuje go państwo. W ubiegłym 
roku stało się tak w 68 przypadkach na 
łączną kwotę 24 mln euro. 

W 2020 r. do skarbu państwa wpłynęło 
w ten sposób prawie 15 mln euro, a w 
2019 r. ponad 38 mln euro. 

Podobnie jak w przypadku zwykłych 
spadkobierców także skarb państwa 
płaci podatki od spadków. Część tych 
podatków trafi a do budżetów prowincji. 
W ubiegłym roku prowincje uzyskały z 
tych podatków około 8 mln euro. 

Jeśli spadkobierca nie zgłosi się na czas po 
odziedziczone środki i trafi ą one do skar-
bu państwa, nie oznacza to, że przepadły 
już na zawsze. Prawowici spadkobiercy 
mają 30 lat na to, by przyjąć spadek. Jeśli 

po latach w końcu się zgłoszą, 
dochodzi do procedury od-

zyskania spadku od skarbu 
państwa. Nie dzieje się to 
często: w ubiegłym roku 
w ten sposób odzyskano 
tylko dziesięć spadków. 

niedziela.be 

Praca z dziećmi 
nie dla przestępców 
W ramach działań na rzecz zwalczania 
przemocy seksualnej, każdy, kto pracuje z 
dziećmi lub młodzieżą we Flandrii – od 
trenerów piłkarskich, pracowników opie-
ki społecznej, animatorów kultury, dy-
rektorów teatrów młodzieżowych, po-
przez wolontariuszy, a nawet rodziców 
udzielających się społecznie przy pracy 
z dziećmi – będzie musiał w przyszłości 
przedłożyć organizacji, dla której pracuje 
wyciąg z rejestru karnego. 

Wykonywanie zdjęć lotniczych 
lub satelitarnych belgijskich 
elektrowni jądrowych i 
innych dużych insta-
lacji jądrowych było 
zakazane już w 2020 
r. Teraz wszystkie ro-
dzaje zdjęć, w tym 
zdjęcia turystyczne, są 

Każdy, kto zrobi zdjęcia, ryzykuje grzyw-

już na zawsze. Prawowici spadkobiercy 
mają 30 lat na to, by przyjąć spadek. Jeśli 

po latach w końcu się zgłoszą, 
dochodzi do procedury od-

zyskania spadku od skarbu 
państwa. Nie dzieje się to 
często: w ubiegłym roku 
w ten sposób odzyskano 
tylko dziesięć spadków. 

Praca z dziećmi 
nie dla przestępców 
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W ten sposób organizacje uzyskają lepszy 
wgląd w możliwe wcześniejsze przestęp-
stwa seksualne, a co za tym idzie będą 
mogły lepiej ocenić, czy ktoś może pra-
cować z nieletnimi. 

„Wyciąg z rejestru karnego nie zawsze 
powie wszystko – nie każdy sprawca 
został złapany – ale jest to dodatkowy 
mur obronny wokół dzieci. Chcemy 
uniemożliwić przestępcom seksualnym 
dotarcie do dzieci” – mówi fl amandzki 
minister Ben Weyts. 

Dlatego do jesieni 2022 r. dla każdego 
sektora zostanie opracowany scenariusz, 
który ma pomóc organizacjom we 
wdrażaniu w praktyce nowego prawa. 
Intencją jest, aby dekret wszedł w życie 
jesienią 2022 roku. 

vrt.be

Belgia inwestuje 
w obronność 
Belgijski rząd zdecydował się zainwe-
stować w ciągu najbliższych ośmiu lat 
dodatkowe 14 miliardów euro w obronę. 
Przewiduje się duży wzrost liczebności 
wojsk. 

Oprócz zakupu myśliwców F-35, po-
jazdów opancerzonych i nowych fregat, 
planowane są wydatki na drony, cybe-
robronę i helikoptery. Belgia również 
dołączy do europejskiego programu 
opracowania nowego czołgu. 

Partie rządowe uzgodniły umowę, która 
otrzyma formalne poparcie rządu. Po la-
tach cięć w obronności jest to poważna 
zmiana strategii inwestycji w obronność. 

Belgijski budżet obronny wzrośnie z 1,3 
proc. PKB do 1,54 proc. Jest to nadal 
poniżej celu NATO wyznaczonego na 2 
proc. Liczebność sił zbrojnych wzrośnie z 
25 000 do 29 000 i będzie obejmować 
grupę bojową liczącą 3000 żołnierzy. 
Wojskowe służby wywiadowcze ADIV 
będą jednym z sektorów, który skorzysta 
ze zwiększonych wydatków. 

Belgia kupi artylerię Cesar oraz systemy 
rakietowe krótkiego i dalekiego zasięgu. 
Decyzja o udziale w nowym europej-
skim projekcie czołgów otwiera drogę do 
zakupu przez Belgię pojazdów, których 
obecnie nie posiada. 

Liczebność sił specjalnych zostanie zwięk-
szona, zostaną one także zaopatrzone w 
pojazdy amfi bijne i lekkie samoloty. Siły 
powietrzne otrzymają 15 lekkich śmi-
głowców oraz do 5 dużych śmigłowców 
transportowych. Marynarka wojenna bę-
dzie wyposażona w systemy układania 
inteligentnych min. 

vrt.be  

Wykształcenie a rynek pracy 
Poziom wykształcenia ma wielki wpływ 
na szanse na rynku pracy. Potwierdzają 
to najnowsze dane Belgijskiego Urzędu 
Statystycznego Statbel. 

W listopadzie ubiegłego roku stopa bez-
robocia w Belgii wyniosła 5,7% i była 
najniższa w całym 2021 r. W kraju za-

rejestrowanych było wtedy około 289 
tys. bezrobotnych (174 tys. mężczyzn 
i 115 tys. kobiet). 

Wśród mieszkańców z wykształceniem 
wyższym stopa bezrobocia była jednak 
dużo niższa i wyniosła 2,6%. To wyraź-

nie mniej niż miesiąc wcześniej, kiedy 
było to jeszcze 4,2%. W sumie bez pracy 
było w listopadzie 63 tys. mieszkańców 
Belgii z wykształceniem wyższym. 

Z kolei wśród ludzi z najniższym pozio-
mem wykształcenia (czyli podstawowym 
lub średnim zawodowym) stopa bezro-
bocia w listopadzie 2021 r. wynosiła aż 
14,7% (108 tys. ludzi). W tym przy-
padku doszło do wzrostu: w październi-
ku bezrobocie w tej kategorii wynosiło 
13,8%. 

Stopa bezrobocia wśród mieszkańców 
Belgii z wykształceniem średnim wy-
niosła w listopadzie 6,3% (118 tys. lu-
dzi). W październiku było to 7,2%, a 
we wrześniu 5,9% – wynika z danych 
urzędu Stabel. 

niedziela.be 

Władze Walonii 
odpowiedzialne za 
katastrofę powodziową 
„Katastrofa z lipca 2021 r. była bezpre-
cedensowa. Ofi ary w ludziach i straty 
materialne były ogromne, pomoc kula-
ła, a wiele ofi ar zostało pozostawionych 
samym sobie na wiele dni. W wielu miej-
scach Flamandowie byli pierwsi, aby po-
móc, co zostało bardzo docenione przez 
Walończyków”, mówi poseł  Vlaams 
Belang Hans Verreyt . 

„Polityka  rządu Walonii słusznie  zo-
stała ostro skrytykowana przez miesz-
kańców tego regionu. Ostatnie bada-
nia  bezsprzecznie  ustaliły  polityczną 
odpowiedzialność i ignorancję związaną 
z katastrofą” – dodaje polityk. 

Odpowiedzialność polityczna jest przytła-
czająca. Gubernator przebywał na waka-
cjach na południu Francji. Komunikacja 
była przerażająca. Federalne i europejskie 
służby meteorologiczne na kilka dni 
przed katastrofą wydały ostrzeżenia, 
jednak walońskie służby hydrologiczne 
je zignorowały. 

najniższa w całym 2021 r. W kraju za-

Wśród mieszkańców z wykształceniem 
wyższym stopa bezrobocia była jednak 
dużo niższa i wyniosła 2,6%. To wyraź-
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Wkrótce po fakcie wszczęto tak zwane 
„niezależne” śledztwo w sprawie odpo-
wiedzialności. Po dwóch tygodniach ra-
port był jasny: rząd waloński „nie ponosił 
winy” za katastrofę i to wszystko. 

„Ten raport był żartem”, powiedział 
Verreyt.  „Jest jasne, dlaczego politycy 
Walonii się nie przyznają. Ponoszą od-
powiedzialność za tę katastrofę powo-
dziową – kontynuuje polityk A wtedy 
musieliby również wypłacić rekompensa-
ty ludziom, którzy nie mieli żadnego lub 
niewystarczające ubezpieczenie”. 

„Poza tym ich fundusz katastrof jest 
pustym pudełkiem bez ani jednego eu-
ro. Ale wolą uniknąć odpowiedzialności 
i spoglądać na Flandrię, aby ta przekazała 
im zarobione przez Flamandów pienią-
dze”. 

vlaamsbelang.org 

Elektrownie gazowe  
dla bezpieczeństwa  
dostaw energii 
Rozbudowa elektrowni jądrowych nie 
wystarczy do zagwarantowania bezpie-
czeństwa dostaw energii w kraju – uwa-
ża minister energetyki Belgii. Minister 
Tinne Van der Straeten poinformowała, 
że potrzebny będzie dodatkowy mecha-
nizm – elektrownie gazowe. 

Gabinet planował w 2025 r. zamknię-
cie dwóch istniejących elektrowni ją-
drowych. Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle (FANC) – czyli 

Krajowa Agencja Kontroli Jądrowej 
poinformowała jednak ostatnio, że dla 
bezpieczeństwa możliwe jest utrzymanie 
funkcjonowania obecnie istniejących 
elektrowni Doel 4 i Tihange 3. 

Belgijscy politycy są podzieleni w kwe-
stii dalszego wykorzystywania energii z 
elektrowni atomowych. Posłowie lewico-
wych partii Vooruit i PVDA uważają jed-
nak, że powinny one zostać zamknięte. 
Przeciwnego zdania są chadecy (CD&V) 
i Vlaams Belang. 

W ocenie minister wydłużenie żywot-
ności elektrowni nie wystarczy, aby zimą 
2025-26 roku kraj miał wystarczającą 
ilość prądu, dlatego potrzebna jest in-
westycja w elektrownie gazowe. 

wnp.pl 

Opracowała:  
Karolina Morawska
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 O polityce po belgijsku: 
Liberałowie (cz. 2) 
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. 

De Croo: Pragmatyczny 
komunikator 
Rankingi politycznej popularności we 
francuskojęzycznej części Belgii otwiera 
dzisiaj Sofi e Wilmès, poprzednia szefo-
wa rządu federalnego, obecnie ministra 
spraw zagranicznych. We Flandrii na 
prowadzeniu znajduje się Alexander De 
Croo z OpenVLD – od października 
2020 r. premier w większościowym, choć 
skupiającym aż siedem partii rządzie. 

Trudne koalicje to belgijska specjalność, 
ale jak dotąd De Croo udaje się spaja-
nie i koordynowanie skomplikowanej 
struktury interesów. Pragmatyczny jak 
Verhofstadt i zdeterminowany niczym 
Michel, kolejny premier-liberał umie-
jętnie komunikuje wahadłową politykę 
pandemicznych obostrzeń i wycisza spo-
ry wewnątrz koalicji. Pozycją De Croo 

nie zachwiał nawet mini-skandal sprzed 
dwóch lat, gdy jeszcze w randze mini-
stra czynił smsowe awanse do włoskiej 
gwiazdki porno. 

Dynastia: Liberalna 
specjalność 
W skład obecnego rządu federalnego 
wchodzą z ramienia partii liberalnych 
oprócz premiera oraz Sofi e Wilmès jesz-
cze Vincent Van Quickenborne (mini-
ster sprawiedliwości, OpenVLD), David 
Clarinval (przedsiębiorczość i rolnictwo, 
MR) a także dwóch przedstawicieli w 
randze sekretarza stanu. Jednym z nich 
jest Mathieu Michel, młodszy brat 
Charlesa. 

Nie ma drugiej partii, w której dyna-
styczność byłaby aż tak widoczna. Bracia 
Michel to synowie Louisa, byłego mini-
stra i komisarza UE. Sam Alexander De 
Croo jest potomkiem Hermana, wielo-
letniego parlamentarzysty oraz ministra. 
Pierwsze kroki w polityce, na razie lokal-
nej, stawia natomiast Louis Verhofstadt, 
syn Guya. 

Program: Elastyczność 
i pogoda dla bogaczy 
Na ile dzisiejsze pokolenie liberałów 
kontynuuje linię swych protoplastów? 
Program OpenVLD wypełniony jest 
stereotypowymi hasłami o uelastycznie-
niu rynku pracy, rozbudowie „fl exi jobs” 
z gastronomii i handlu na inne sektory, 
czy obniżaniu podatków. Flamandzcy li-
berałowie obstają przy wydłużaniu wieku 
emerytalnego oraz przy zamknięciu elek-
trowni jądrowych. 

W kwestii migracji podają przykład 
Kanady, mówią o prawie do azylu, ale 
i przestrzegają przed „naiwnością”. W 
polityce zagranicznej są zatwardziałymi 
Europejczykami, postulują zacieśnienie 
federacji na wszystkich polach i zniesienie 
zasady jednomyślności. 

Program Mouvement Reformateur 
dodaje do tego zdanie o unii „różnych 
kręgów”, czyli „różnych prędkości”. Z 
punktów, które wyróżniają frankofoń-
ską partię na tle jej politycznej siostry z 
północy można wymienić odchudzenie 
rządu i parlamentu oraz bardzo wyraź-
nie deklarowane zaangażowanie na rzecz 

Alexander De Croo 
fot.: Raul Mee, wikipedia.org
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„tych, którzy przykładają się do dobro-
bytu: klasy średniej, przedsiębiorców, 
inwestorów”. 

Elektorat: Nie 
wierzymy optymistom 
Co na to elektorat? Śledząc dekady 
(współ)rządów, wyborcy powinni wy-
robić sobie dobry ogląd na możliwości 
i wiarygodność liberałów. W książce 
„DNA Flandrii”, obszernym bada-
niu wartości z 2019 r. ankietowani 
Flamandowie uplasowali OpenVLD w 
ćwiartce „indywidualistycznych optymi-
stów”. Skojarzyli partię z pozytywnym 
nastawieniem i, przynajmniej w sferze 
postulatów, działającą gospodarką. 

Znacznie gorzej – bo najgorzej ze wszyst-
kich ugrupowań Flandrii – wypada 
OpenVLD na skali uczciwości. Dla 
porównania, na szczycie tego ostatniego 
rankingu znajduje się mocno lewicowa 
PVDA, jedna z nielicznych partii, która 
dotąd nie uczestniczyła w rządach ani na 
szczeblu centralnym, ani regionalnym. 

2021: Aferałowie  
i spór o atom 
Trudno zatem oczekiwać, by w najbliż-
szym czasie spełnił się cel zakładany przez 
liderów obu partii liberalnych podczas 
imprezy urodzinowej, czyli przeskoczenie 
w sondażach największej rodziny socjali-
stycznej (która w dodatku nie obejmuje 
rosnącej w siłę lewicy z PVDA/PTB). 
Popularność Alexandra De Croo zde-
cydowanie nie przekłada się na wynik 
OpenVLD, dzisiaj oscylujący wokół 10 

proc. Z drugiej strony MR od lat może 
liczyć na stabilne, co najmniej 20-pro-
centowe poparcie w Walonii. 

Za OpenVLD już od początku 2021 r. 
ciągnie się sprawa Sihame El Kaouakibi, 
deputowanej do regionalnego parlamen-
tu, która sprzeniewierzyła kilkaset tysię-
cy euro publicznych dotacji, a następnie 
miesiącami nie zjawiała się na posiedze-
niach parlamentu, nadal pobierając po-
selską dietę. Mimo że już wyrzucona z 
partii, El Kaouakibi pozostaje dla wybor-
ców fatalnym skojarzeniem z liberałami 
i polityką w ogóle. 

Tematem, którym Belgia żyje w ostatnich 
miesiącach jest zaś zamknięcie elektrowni 
jądrowych. Decyzję tę podjął rząd Guya 
Verhofstadta blisko 20 lat temu, jednak 
ostateczne jej wykonanie kilkukrotnie już 
odwlekano. W zeszłym roku podczas wy-
borów na przewodniczącego OpenVLD 
Egbert Lachaert obiecywał kolejne odro-
czenie. W międzyczasie zmienił zdanie i 
poparł projekt koalicjanta – Zielonych, 
który przewiduje zamknięcie elektrowni 
w 2025 r. 

Dokładnie odwrotnie przedstawia się 
stanowisko przewodniczącego MR 
Georgesa Louisa Bouchez. W kontrze do 
swych partyjnych poprzedników, którzy 
przygotowywali reformę energetyczną, 
jest on przeciwny odejściu od atomu, 
w każdym razie w przewidzianym wyżej 
terminie. Tak wyraźna różnica zdań to 
wyzwanie i dla rządu, i dla siostrzanych 
partii. 

Bouchez: Popularność 
hiperprzewodniczącego 
Dostarczanie takich wyzwań to znak roz-
poznawczy Bouchez. Zawiadujący MR 
od 2019 r., dziś 36-latek nie stroni od 
konfrontacji i uwielbia być w centrum 
uwagi. Wszechobecny w mediach spo-
łecznościowych i tradycyjnych otrzymał 
już przydomki zarówno „hiperprze-

wodniczącego”, jak i „ostatniego praw-
dziwego liberała”. Dbający o wizerunek 
obrońcy klasy średniej formułuje też dość 
populistyczne bonmoty jak np. „Polityka 
nie jest aż tak trudna. Chodzi w niej o 
najwyżej 15 powracających tematów. Nie 
trzeba tu budować rakiety.” 

Wyrazisty styl przysparza mu sympatii 
po obu stronach językowej granicy. Jak 
mało który francuskojęzyczny polityk, 
Georges Louis Bouchez otrzymuje so-
lidny i zazwyczaj pozytywny coverage w 
centroprawicowych mediach flamandz-
kich. Udowadnia w nich, że w Belgii 
ważniejszy jest podział na prawicę i 
lewicę niż na Flamandów i Walonów. 

Georges Louis Bouchez, Thierry Louis,
commons.wikimedia.org
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Równocześnie jednak podkopuje au-
torytet i rządu i partyjnych kolegów, 
rzadko konsultując z nimi wypowie-
dzi i kolejne posunięcia. 

Zupełnie nie wypaliła próba ustawie-
nia go do pionu – wewnątrzpartyjna 
rada miała sprawować nadzór nad hi-
peraktywnością Bouchez, ale on nie 
tylko kontroli się nie poddał, lecz w 
międzyczasie umocnił swoją pozycję w 
partyjnych dołach i w pełni uniezależnił 
się od liberalnych baronów. 

Liberałowie: Podzieleni 
i długowieczni 
Całkiem niedawno MR groził wyjściem z 
koalicji rządzącej Regionem Walońskim, 
a jeszcze ciekawiej przedstawia się sytu-
acja w Regionie Stołecznym Brukseli, 
gdzie MR znajduje się w opozycji, zaś 
OpenVLD współrządzi. To wyjątek na 
tle innych politycznych rodzin – socjaliści 

i Zieloni z obu grup językowych soli-
darnie tworzą koalicje. Jedną z nośnych 
medialnie kwestii dzielących liberałów 
jest obecność muzułmańskich kobiecych 
nakryć głowy w państwowych placów-
kach i przedsiębior-
stwach. 

Jak u swego zarania, 
belgijscy liberałowie 
muszą stawiać czoła 
zarówno konkuren-
cji z zewnątrz, jak i 
wewnętrznym po-

działom. Niezmiernie trudno by-
ło im na przestrzeni lat stworzyć 
wizerunek jednej skonsolidowa-
nej drużyny. Zbudowana na kan-
wie anachronicznego już dziś w 
Belgii podziału Kościół-państwo 
partia liberalna z pewnością wy-
ewoluowała, ale od pewnego cza-
su trwa w poszukiwaniu nowej 
tożsamości. Z drugiej strony to 

jednak fascynujące, że tak niejednorod-
ne i często wręcz skłócone ugrupowanie 
przetrwało na dynamicznej politycznej 
scenie Belgii już ponad 175 lat. 

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. 

 

U nas pracujesz z uśmiechem! 
 

Lubisz wykonywać prace domowe?   
Cechuje Cię sumienność i staranność? 
 

Dołącz do nas!  
 

Pracuj w zaufanej  i stabilnej firmie.  
 

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

  

CZY WIESZ ŻE: 
• Czeki elektroniczne rejestrujemy za Ciebie.  

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

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

 

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

 
 

Zadzwoń, przekonaj się  
i pracuj od jutra z uśmiechem! 

Dowiedz się szczegółów 

0465 08 86 07 
www.polishathome.be   

Biuro:  
Sint-Denijslaan 3 bus 202, 9000 Gent 

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

 

 

 

 

Miło będzie Ciebie poznać !  
Jolanta, Katelijn, Sylwia i Manuela 
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Arboretum w Kalmthout 
Pierwszy raz o tym miejscu usłyszałam od mojej nauczycielki języka niderlandz-
kiego Adriane podczas lekcji w szkole językowej Encora w Antwerpii. Zazwyczaj 
w poniedziałki rozpoczynaliśmy lekcję od pogawędki o tym, co robiliśmy w 
weekend, gdzie byliśmy, co ciekawego widzieliśmy, co miłego nas spotkało. Ćwi-
czyliśmy w ten sposób prawidłowe używanie czasowników w czasie przeszłym 
i konkretne konstrukcje zdań. Ktoś z naszej klasy powiedział w czasie tych zajęć, 
że w okolicach Antwerpii nie ma ładnego lasu ani innej pięknej przyrody, a wszę-
dzie tylko domy i domy. Wtedy Adriane powiedziała, że poleca nam wycieczkę do 
Kalmthout. 

Miejscowość jest położona w 
Prowincji Antwerpia, blisko gra-
nicy z Holandią i bez problemu 
można tam dojechać transportem 
publicznym z centrum Antwerpii 
w niecałą godzinę. Mamy do wy-
boru: pociąg lub autobus miejski z 
jedną przesiadką w Kapellen, albo 
w Merksem. W Kalmthout moż-
na przyjemnie spędzić cały dzień, 
a główną atrakcją tej miejscowości 
jest wspaniała natura, bo tu znajdu-
je się het Grenspark Kalmthoutse 
Heide – rezerwat przyrody, który 
jest częścią europejskiej sieci Natura 
2000, oraz arboretum, które słynie 
z największej w Europie kolekcji 
oczarów wirginijskich. 

Z różnych powodów nasza rodzinna wy-
cieczka do Kalmthout była przekładana 
z miesiąca na miesiąc, w końcu udało 
nam się tam dotrzeć i od tamtej pory 
jest to jedno z naszych ulubionych miejsc 
na kilkugodzinne spacery. Arboretum w 
Kalmthout jest miejscem, które miało 
szczęście do ludzi, bo kochający przyrodę 
ludzie stworzyli to wyjątkowe miejsce w 
połowie XIX wieku. Ocalili zebrane tu 
rośliny, gdy w latach 50-tych ubiegłego 
wieku planowano wybudować tu osie-
dle mieszkaniowe. Nic dziwnego, to 
ponad 12 hektarów prawie w centrum 
Kalmthout, tuż obok stacji kolejowej. 
Świetna lokalizacja na przytulne osie-
dle. Dzięki wieloletniej działalności mi-

łośników przyrody powstało tu miejsce 
wyjątkowe, które w roku 1986 zostało 
otwarte dla publiczności. 

Początki arboretum 
W roku 1856 Charles Van Geert otwo-
rzył tu szkółkę drzew i krzewów ozdob-
nych. Był znawcą i pasjonatem, a w jego 
szkółce znajdowało się wiele rzadkich 
roślin. Po 40 latach działalności posta-
nowił sprzedać nieruchomość. Kupił ją 
Antoine Kort (1874-1951), który rozbu-
dował szkółkę i stworzył tam obszerną 
kolekcję mało znanej wówczas w Europie 
rośliny. Oczar wirginijski (Hamamelis 
virginiana) to roślina z rodziny oczaro-

watych, która obejmuje 26 rodzajów i 
około 86 gatunków. Oczar wirginijski 
jest to wielopniowy krzew, który może 
osiągać rozmiary do 7 m szerokości i 3 
m wysokości. W przeszłości wykonywa-
no z niego różdżki wykorzystywane w 
radiestezji. Oczar wirginijski ma szerokie 
zastosowanie w kosmetyce oraz lecznic-
twie. Od dziesięcioleci jest to popularna 
roślina ozdobna w całej Europie. 

Z powodu Wielkiego Kryzysu Antoine 
Kort musiał zamknąć szkółkę w 
Kalmthout. W roku 1952 nieruchomość 
kupili dwaj bracia zajmujący się handlem 
diamentami w Antwerpii – Georges i 
Robert De Belder, aby ochronić ten teren 
przed zabudową i przekształcili szkółkę 
w swój prywatny ogród kolekcjonerski. 
Bracia De Belder byli też współzało-
życielami towarzystwa przyrodniczego 
International Dendrology Union (obec-
nie International Dendrology Society), 
którego celem było promowanie badań 
i ochrona rzadkich i zagrożonych roślin 
drzewiastych. 

Pomysł stowarzyszenia narodził się w cza-
sie dyskusji braci De Belder z kolegami 
przyrodnikami. Oficjalnie stowarzysze-
nie powstało 18 września 1952 roku w 
Kalmthout, a jego pierwszymi członka-
mi byli wybitni ogrodnicy i botanicy nie 
tylko profesjonaliści, ale też amatorzy. 
Początkowo stowarzyszenie miało liczyć 
kilkudziesięciu członków, jednak znacz-
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nie się rozrosło i dziś liczy około 1 600 
członków z ponad 50 krajów. 

Momentem przełomowym w historii ar-
boretum było przybycie do Kalmthout 
Jeleny Kovačič słoweńskiej botaniczki 
i ogrodnika. Jelena Kovačič pracowała 
w szkółce w Zundert w Holandii, a do 
ogrodu braci De Belder przyjechała po-
dobno rowerem, aby zobaczyć zebrane 
tam rośliny. Wspólne zainteresowania 
sprawiły, że Jelena i Robert zbliżyli się 
do siebie i pobrali się kilka miesięcy 
później. Jelena przeprowadziła się do 
Belgii i wspólnie z mężem prowadziła 
arboretum. Sprowadzili setki nowych 
roślin z całego świata, eksperymento-
wali tworząc nowe odmiany hortensji 
bukietowej i powiększali hodowlę roślin, 
szczególnie oczarów wirginijskich, hor-
tensji i rododendronów. 

Działalność Roberta i Jeleny De 
Belder  sprawiła, że arboretum w 
Kalmthout zyskało sławę i uznanie, bo 
oboje wspólnie nie tylko budowali ar-
boretum (obaj bracia w czasie wolnym 
kopali stawy i sadzili rośliny a Jelena 
pracowała nad rozmnażaniem roślin), 
ale też prowadzili działalność naukową 
i edukacyjną. W latach 80. ubiegłego 
wieku firma Roberta De Belder upadła, 
arboretum stało się własnością Prowincji 
Antwerpia i zostało otwarte dla publicz-
ności. 

Ogród obecnie 
Arboretum nadal prowadzi działalność 
naukową i edukacyjną, współpracuje z 

różnymi organizacjami m.in. z Botanic 
Gardens Conservation International or-
ganizacją promującą połączenie ogrodów 
botanicznych w sieć, której celem jest 
promowanie i ochrona różnorodności 
biologicznej roślin. 

Spacerując alejkami warto zwrócić uwagę 
na aranżację ogrodu. Jest on zaprojekto-
wany w taki sposób, że o każdej porze 
roku zachwyca różnorodność roślin, ko-
lorów i zapachów. Kręte trawiaste ścieżki, 
estetyczne aranżacje roślin oraz niezwykle 
naturalna i harmonijna architektura kra-
jobrazu sprawiają, że w arboretum każdy 
czuje się jak w magicznym ogrodzie. 

Arboretum słynie z kolekcji oczarów 
wirginijskich, które kwitną w styczniu i 
lutym, dlatego warto właśnie teraz wy-
brać się tam na spacer, aby podziwiać 
ich niezwykłe kwiaty. Choć arboretum 
słynie z kolekcji oczarów wirginijskich, 
w ogrodzie znajdziemy inne niezwykłe 
rośliny: setki róż, ponad sześćset azalii 
i rododendronów, magnolie, klony ja-
pońskie, wiśnie i wiele innych. W ar-
boretum można też podziwiać ogromne 
drzewa: rośnie tam kilkanaście sekwoi. 

Te wspaniałe okazy to sekwoja wiecz-
niezielona (Sequoia sempervirens) oraz 
mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron 
gigantem). Najstarsze z nich zostały zasa-
dzone ponad 100 lat temu. Arboretum 
w Kalmthout jest pięknym miejscem, 
w którym obecnie rośnie ponad 7000 
gatunków roślin z całego świata. 

Po spacerze można wstąpić do kawiarni, 
która znajduje się tuż obok wejścia. Tam 
też mieści się mały sklepik, w którym 
można kupić prezent dla ogrodnika 
amatora, książkę, widokówki albo inną 
pamiątkę. 

Jest tam też mały sklep ogrodniczy, w 
którym można kupić wyjątkowe rośliny 
(drzewa, krzewy i byliny) do ogrodu lub 
na taras. Oferta sklepu ogrodniczego jest 
dostosowana do pory roku. 

Informacje dodatkowe: 
• Oficjalna strona Arboretum Kalmthout: 
 Home – Arboretum Kalmthout 
• Oficjalna strona stowarzyszenia, które 

powstało z inicjatywy braci De Belder:
 International Dendrology Society 
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Kuchnia flamandzka dla każdego 
Flandria to raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia flamandzka 
jest bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować. 

Witloof met zalm  
en kaassaus  
– cykoria z 
łososiem  
w sosie serowym 
Cykoria to warzywo niedo-
ceniane i mało popularne w 
Polsce, w Belgii uprawiane jest 
na masową skalę od XIX wie-
ku. Mieszkaniec tego kraju zjada 
około 6,5 kg cykorii rocznie. 

Cykoria była znana już w starożytności, 
kiedy to stosowano ją w celu oczyszcza-
nia organizmu, usuwania toksyn oraz 
leczenia dolegliwości skórnych. Działa 
korzystnie między innymi na układ po-
karmowy, poprawia pracę nerek, także 
zwiększa możliwości organizmu w za-
kresie tworzenia czerwonych krwinek. 

Cykoria w połączeniu z delikatnym, po-
żywnym i niskokalorycznym łososiem – 
który bogaty jest w białka, aminokwasy, 
liczne witaminy, między innymi z grupy 
B, oraz A, E, D i minerały np.: żelazo, 
potas, magnez itd., oraz niezwykle cen-
ne wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
Omega-3 – tworzy wyjątkowo smaczny 
duet, który serwowany jest z sosem se-
rowym oraz smażonymi ziemniakami. 

Składniki: 
• 600 g surowego łososia 
• 10 sztuk cykorii 
• 800 g ziemniaków 
• pieprz, sól 
• gałka muszkatołowa 
• 50 g masła 
• 50 g mąki 
• 8 dl mleka 
• 300 g sera ziołowego 
• 100 g sera żółtego tartego 
• sok z ¼ cytryny 

Przygotowanie: 
Obrane ziemniaki gotujemy w osolonej 
wodzie do miękkości, następnie podsma-
żamy je na maśle. W wysokim rondelku, 
na małym ogniu rozpuszczamy 2 łyżki 
masła. Usuwamy zewnętrzne listki cyko-
rii oraz wycinamy głąby tak, aby główki 
pozostały całe. 

Umieszczamy je na patelni, doprawiamy 
solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową i 
dodajemy wody. Przykrywamy rondelek 
pokrywką i gotujemy obracając cykorie, 
aż będą miękkie. Gdy woda odparuje, 
smażymy przez chwilę na pozostałym 
maśle. 

W międzyczasie z mąki i około 40 g ma-
sła robimy zasmażkę; gdy masło połączy 
się z mąką, dodajemy porcjami mleko 
dokładnie mieszając, aż uzyskamy gęsty 
sos beszamelowy. 

Dodajemy ulubiony ser ziołowy, miesza-
my, następnie porcjami ser żółty (około 
40 g zostawiamy na posypanie po-
wierzchni przed zapieczeniem) dokład-
nie mieszając, doprawiamy pieprzem, 
solą oraz gałką muszkatołową i sokiem 
z cytryny. 

Łososia kroimy w cienkie plastry, posy-
pujemy solą i pieprzem. Na każdym pla-
strze ryby kładziemy usmażoną cykorię 
i zwijamy go. Układamy nasze roladki 
w naczyniu żaroodpornym, polewamy 
sosem serowym i posypujemy serem. 

Zapiekamy danie przez około 10 minut 
w piekarniku nagrzanym do 160 stopni, 
aż uzyskamy złotobrązową skórkę sera. 

Smacznego! 

Agnieszka Wojtysiak
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Przegląd prasy polskiej 

Zmiana w fotowoltaice 
Od 1 kwietnia 2022 r. zmienia się sys-
tem rozliczania energii dla osób korzysta-
jących z fotowoltaiki. Zmodyfikowany 
system zakłada odrębne rozliczenie war-
tości (a nie ilości) energii wprowadzonej 
do elektroenergetycznej sieci dystrybu-
cyjnej i energii elektrycznej pobranej z 
sieci w oparciu o wartość energii ustaloną 
według ceny giełdowej – ceny z Rynku 
Dnia Następnego (RDN). 

Zmiana dotyczy nowych prosumentów. 
Osoby, które wejdą do systemu do 31 
marca 2022 r., będą mogły korzystać z 
systemu opustów przez 15 lat od chwili 
wytworzenia instalacji PV (fotowoltaicz-
nej) i wprowadzenia do sieci elektroener-
getycznej pierwszej kWh. 

bankier.pl 

Kryzys narodzin 
W 2021 roku w Polsce na świat przy-
szło najmniej dzieci od zakończenia II 
wojny światowej. Programy prorodzinne 
nie zmieniają sytuacji, a najnowsze dane 
GUS nie są optymistyczne. 

W grudniu 2021 roku urodziło się 25,4 
tys. dzieci. W tym samym czasie zmarło 
60,6 tys. osób, a ten tragiczny bilans jest 
tylko zapowiedzią równie złych danych 
za cały ubiegły rok. W całym 2021 r. 
na świat przyszło 331 tys. dzieci, czyli 

o 24 tys. mniej niż rok wcześniej. Co 
gorsza, w całym kraju odnotowano 519 
tys. zgonów. Dla porównania w 2020 
było ich 477 tysięcy. 

Niedawno GUS przedstawił pierwsze 
dane ze zrealizowanego w 2021 ro-
ku Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań. W Polsce mieszka 
obecnie 38,179,8 mln osób i jest to nie-
znaczny spadek w porównaniu z danymi 
sprzed dekady. Wtedy było nas o 0.9 pro-
cent, czyli o 333 tys. osób więcej. 

Okazuje się, że społeczeństwo nam się 
starzeje w przyspieszonym tempie. Już 
teraz są gminy, w  których 40 proc. 
mieszkańców stanowią osoby w wieku 
poprodukcyjnym i są obszary, gdzie 14 
proc. mieszkańców ma ponad 80 lat. 

niedziela.be 

Powyżej czterdziestki marne 
szanse na zatrudnienie 
Osoby 40+ czy 50+ nie mają szans z 
młodszymi kandydatami w rywalizacji 
o dobrą posadę. Starsi pracownicy dwa 
razy rzadziej są zapraszani na rozmowy 
kwalifikacyjne niż osoby poniżej 30. roku 
życia i dłużej szukają pracy. W najgorszej 
sytuacji są kobiety po pięćdziesiątce. 

Aby zbadać dyskryminację ze względu 
na wiek na polskim rynku pracy, anali-
tycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego 
wysłali 1 260 zgłoszeń do pracy przez 
fikcyjnych kandydatów obu płci w wieku 

28 i 52 lat. Potem sprawdzili, jak różniły 
się reakcje pracodawców na ich zgłosze-
nia, analizowali, z którą grupą wiekową 
pracodawcy chętniej się kontaktowali po 
przeczytaniu CV. 

Okazuje się, że to właśnie na początko-
wym etapie kandydaci poszukujący pracy 
są najbardziej narażeni na dyskryminację 
ze względu na wiek. CV od osób star-
szych ląduje w koszu, a ich szanse zwięk-
szają się, jeśli na dane stanowisko nie ma 
młodszych kandydatów. 

PAP 

Co trzeci Polak nie weźmie 
ślubu kościelnego 
Jak wynika z badania przeprowadzo-
nego przez Wyższą Szkołę Biznesu 
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 
Świętokrzyskim i Fundację Bonum 
Humanum, co trzeci respondent w wie-
ku 18-30 lat, myślący o trwałym związku 
z drugą osobą, nie zamierza formalizować 
go oficjalnym małżeństwem świeckim 
lub kościelnym. 

31 proc. badanych kobiet i mężczyzn de-
klaruje, że na pewno nie weźmie ślubu 
kościelnego, a kolejne 17 proc. jeszcze nie 
jest tego pewne. 55 proc. Polaków myśli 
o tym, aby w przyszłości, jeśli ich obecny 
związek spełni się, sformalizować go w 
formie świeckiej lub sakramentalnej. 

Z danych GUS wynika, że co roku w 
fazę głębokiego kryzysu i rozwodów 
wchodzi około 200 tysięcy małżeństw. 
To około 25 proc. więcej, niż jest ich 
zawieranych. Najwięcej osób niechętnych 
związkom formalnym pochodzi z wiel-
kich aglomeracji miejskich, najmniej z 
tradycyjnych wiejskich i małomiastecz-
kowych regionów Małopolski, Warmii 
i Mazur oraz Podlasia. 

PAP
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Polacy 
jedzą garściami 
suplementy diety 
O pół miliarda wzrosły w 2021 r. wy-
datki Polaków na suplementy diety. 
Zwiększyły się do 6,4 mld zł, czyli o 8 
proc. w porównaniu z rokiem 2020. 

Do wzrostu rynku suplementów diety 
przyczyniło się zwiększenie sprzedaży w 
kategoriach produktów niezwiązanych 
bezpośrednio z infekcjami na Covid-19, 
na które mniej wydawaliśmy w 2020 r. 
(w tym np. odżywek dla osób aktywnych 
fi zycznie). 

Jednocześnie nadal rosła sprzedaż pro-
duktów na odporność. Kolejnym czyn-
nikiem, który wpłynął na wzrost rynku, 
były podwyżki cen. 

Silnym wsparciem w sprzedaży są wydat-
ki marketingowe branży suplementów 
diety, która jest jednym z największych 
reklamodawców w mediach tradycyj-
nych, na czele z radiem i telewizją, co 
wynika także z liczby wprowadzanych 
na rynek nowości. 

PAP  

Po 500 plus 
tylko przez internet 
Rodziny pobierające świadczenie 500 
plus mogą już składać wnioski na no-
wy okres rozliczeniowy. Choć zasady 
przyznawania wsparcia pozostają bez 
zmian, zmienił się sposób przesyłania 
dokumentów. 

Od 1 lutego został uruchomiony nabór 
wniosków do programu Rodzina 500 
plus na okres rozliczeniowy 1 czerwca 
2022 r. do 31 maja 2023 r. Kryteria jego 

przyznawania są takie same, ale w tym 
roku obsługę przejął ZUS. Dotychczas 
robiły to gminy. Nowością jest również 
to, że dokumenty można składać tylko 
przez internet. 

Oznacza to, że nie załatwimy już sprawy 
podczas wizyty w urzędzie. Należy pa-
miętać także o tym, że obecnie pieniądze 
są wypłacane tylko bezgotówkowo na 
wskazane przez wnioskodawcę konto (w 
poprzednich latach dostępna była opcja 
przekazu pocztowego). 

Rodzice dzieci, które przyjdą na świat do 
końca maja, mogą złożyć dwa wnioski: o 
wypłatę świadczeń w aktualnym okresie 
rozliczeniowym oraz tym, który rozpocz-
nie się 1 czerwca. 

niedziela.be 

Zaniedbywane dziecko 
nie zapłaci za rodzica 
Dorosły syn lub córka nie zapłaci za 
pobyt w domu pomocy społecznej np. 
ojca, który krzywdził rodzinę lub dawno 
temu zerwał kontakty. 

Osobom, których rodzice rażąco nie 
wywiązywali się z obowiązków rodzin-
nych, w tym alimentacyjnych, a teraz 
trafi li do DPS, ma być łatwiej zwolnić się 
z płacenia za ich pobyt w placówce. Taki 
zapis znajduje się w nowelizacji ustawy 
o pomocy społecznej. 

Zmiany sprowadzają 
się do rozszerzenia li-
sty przesłanek, które 
osobom zaniedbywa-
nym lub krzywdzonym 
przez rodziców w dzieciń-
stwie pozwalają uchylić się od 
partycypowania w kosztach ich 
pobytu w DPS. 

Teraz często dochodzi bowiem do sy-
tuacji, że dorosłe dziecko, które zostało 
przez ojca lub matkę np. porzucone, 
musi współfi nansować ich pobyt w pla-
cówce całodobowej opieki, gdy któreś z 
rodziców tam trafi . 

Jest to efekt tego, że dotychczasowe 
przepisy nie zapewniały takim dzieciom 
dostatecznej ochrony i możliwości sku-
tecznego uchylenia się od wnoszenia 
opłaty w okolicznościach, w których jest 
ona nieuzasadniona z uwagi na zasady 
współżycia społecznego. 

rp.pl 

Mniej miejsc pracy 
w transporcie 
Regulacje unijne, które weszły w życie 
od 2 lutego tego roku, wprowadzają re-
wolucję w sposobie rozliczania wynagro-
dzenia, które transportowy pracodawca 
powinien wypłacać kierowcy za pracę 
podczas wykonywania przewozów po-
między innymi niż Polska państwami 
oraz podczas kabotażu. 

Grozi to likwidacją kilkudziesięciu tysięcy 
miejsc pracy. 

Od teraz kierowca, podczas objętej 
delegowaniem pracy w państwie przyj-
mującym, będzie musiał otrzymać wy-
nagrodzenie w takiej samej wysokości, 
w jakiej dostaje je miejscowy pracownik 
zatrudniony na analogicznym stanowi-
sku pracy. 

Ponadto nie będzie już można zaliczać na 
poczet zagranicznej pensji wypłacanych 
na podstawie polskiego prawa diet i ry-
czałtów za nocleg. Oznacza to, że płace 

kierowcy trzeba będzie podwyż-
szyć prawie dwukrotnie, 

pamiętając wciąż 
o wypłacie 
ryczałtu za 
nocleg i mi-
n i m a l n e j 
diety. 
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Znacząco zwiększy się też obciążająca 
zarówno pracodawcę, jak i pracownika 
kwota składek na ubezpieczenia odpro-
wadzana do ZUS, oraz kwota zaliczek 
na podatek dochodowy kierowcy. 

Przepisy spowodują wzrost kosztów fi rm 
nawet o 100 proc., czego skutkiem bę-
dzie utrata konkurencyjności i związana z 
tym konieczność ograniczenia świadcze-
nia usług przez polskich przewoźników. 
Szczególnie zagrożone są małe rodzinne 
fi rmy o niskiej zdolności fi nansowej. 

gazetaprawna.pl

Krzyże w budynkach 
publicznych – tak, ale 
Kościół w polityce – nie 
CBOS przeprowadził badanie dot. po-
stawy wobec obecności religii i Kościoła 
katolickiego w życiu publicznym. 
Ankietowanych pytano, czy rażą ich 
konkretne sytuacje, z jakimi spotykają 
się na co dzień. 

Krzyże w budynkach publicz-
nych akceptuje blisko 90 proc. 
respondentów. 70 
proc. lub nieco 
więcej nie ma nic 
przeciwko religij-
nemu charakterowi 
przysięgi wojskowej, lekcjom 
religii w szkołach, święceniu 
przez księży miejsc i budyn-
ków użyteczności publicznej, 
udziałowi księży czy biskupów 
w obrzędach i uroczystościach 
państwowych. 

Polacy nie akceptują obecności Kościoła 
w polityce. Większość badanych razi zaj-
mowanie przez Kościół stanowiska wo-
bec ustaw sejmowych i przede wszystkim 
księża mówiący ludziom, jak głosować 
w wyborach. 

Taka postawa nie razi tylko połowy 
praktykujących kilka razy w tygodniu, 

a razi nawet 74 proc. praktykujących 
regularnie i 94 proc. niepraktykujących. 

Analizy CBOS, obejmujące 
26 lat, upoważniają do wnio-
sku, że w ostatnich kilku la-

tach polskie społeczeństwo stało się mniej 
przychylne obecności religii i Kościoła w 
przestrzeni publicznej. 

„Wprawdzie obecność symboli religij-
nych i osób duchownych w sferze pu-
blicznej wydaje się ugruntowana w kul-
turze – to po prostu polski pejzaż – ale 
razić może już nawet wypowiadanie się 
Kościoła na tematy moralne, a im bliżej 
polityki, tym większa niechęć, niemal po-
wszechna w sytuacji, gdy księża mówią 
ludziom, jak głosować w wyborach” – 
podkreślono. 

PAP  

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska
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 Z życia polskiej szkoły w Antwerpii

Wizyta Pana Rafała Siemianowskiego, Ambasadora Rzeczypospolitej 
Polskiej w Królestwie Belgii, w naszej szkole 
W sobotę 05 lutego 2022 r. na-
szą szkołę zaszczycił swoją obec-
nością Pan Rafał Siemionowski, 
Ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej w Królestwie Belgii. 
Spotkał się on z nauczyciela-
mi, przedstawicielami Rady 
Rodziców działającej w na-
szej placówce oraz z naszymi 
uczniami. 

Spotkanie przebiegło w bar-
dzo serdecznej i miłej atmosferze. Pan 
Ambasador uważnie słuchał, jak na-
si podopieczni opowiadali o swoich 
doświadczeniach związanych z nauką 
w Szkole Polskiej i uczestnictwem w 
najróżniejszych projektach związanych 
z polskością, jak wyjaśniali, co im taka 

aktywność polonijna daje, jak wpływa 
na ich życie na belgijskiej ziemi. 

Z racji na to, że Sejm RP ustanowił rok 
2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu, 
nasi uczniowie postanowili zaskoczyć 
Pana Ambasadora popisem swoich zdol-

ności recytatorskich oraz dekla-
macyjnych. Licealiści: Nikola 
Bielawska jako Dziewczyna, 
Szymon Studziński jako 
Strzelec oraz ich polonistka 
Pani Agnieszka Ghersin jako 
narrator, niezwykle pięknie 
zaprezentowali jedną z najbar-
dziej znanych ballad Adama 
Mickiewicza „Świteziankę”. 
O oprawę audiowizualną tego 
krótkiego wystąpienia, która 

przeniosła zebranych nad brzeg jeziora 
Świteź, zadbał ich kolega Gabriel Szemro.

Wizyta Pana Ambasadora była bardzo 
miłym wydarzeniem. Mamy nadzieję, 
że Pan Ambasador wkrótce nas odwiedzi 
ponownie.

Spotkanie z lekturą inne niż zawsze 
Dzisiejsza młodzież nie lubi czytać. To 
fakt powszechnie znany i potwierdzany 
przez naszych uczniów, gdy przychodzi 
czas na omówienie lektury w szkole. 
By jednak ich zachęcić i zmotywować, 
staramy się, by lekcje związane z książ-
kami były jak najciekawsze. Sprawdzenie 
wiedzy z lektury i równoczesne zaintere-
sowanie uczniów to nie lada wyzwanie. 
Spróbowaliśmy mu sprostać. 

Uczniowie klas czwartych, przykładowo, 
nie tylko tworzyli piękne, kolorowe la-

pbooki przedstawiające magiczny świat 
utworu „Akademia Pana Kleksa”, lecz 
również, według instrukcji w książce, 
odtwarzając bajkowe realia, budowali 
makiety akademii i uczestniczyli w naj-
prawdziwszej lekcji kleksografi i. 

Piątoklasiści z kolei tworzyli własne ma-
giczne przedmioty, na wzór czerwone-
go krzesła znanego im z „Magicznego 
drzewa”. Przeróżne cudowności, speł-
niające marzenia, przenoszące w cza-
sie i przestrzeni zawitały zatem na ich 

zajęciach… Natomiast uczniowie klas 
szóstych zabawili się w wynalazców – 
niczym Felix, Net i Nika – bohatero-
wie przeznaczonej dla nich książki oraz 
wzięli udział w zabawie Escape Room 
dotyczącej lektury, w czasie której mogli 
wykazać się sprytem i pomysłowością. 
Takie aktywne omawianie utworów po-
dobało się naszym dzieciakom. Te zajęcia 
pokazały, że w książkach kryje się niesa-
mowity świat i dobrze jest go poznać! 
Wystarczy się tylko w niego nieco głębiej 
zanurzyć… 

Zapisy uczniów do klas I-szych, Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Polskiej im. gen. St. Maczka 
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, rozpoczną się w dniu 01 marca 2022 roku. 

         Wstępne zgłoszenie dziecka odbędzie się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, 
zamieszczonego wraz regulaminem rekrutacji (zapisów) na stronie internetowej szkoły: 

 www.antwerpia.orpeg.pl.
Zapraszamy!

przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, rozpoczną się w dniu 01 marca 2022 roku. 
         Wstępne zgłoszenie dziecka odbędzie się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, 



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!

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





33marzec 2022         Flandria po polsku 



34 Flandria po polsku                                                                                                                      marzec 2022

Racjonalność czy emocjonalność? 
Jako gatunek ludzki chcemy myśleć o sobie jako myślących i świadomie podej-
mujących decyzje jego przedstawicielach. Racjonalność jest bowiem istotną 
cechą wyróżniającą człowieka na tle innych istot żywych. Analityczne myślenie, 
logika, planowanie. 

Ale czy naprawdę tak się dzieje? Czy każ-
dy nasz wybór jest przemyślany i oparty o 
twarde argumenty? Ile razy zdarzyło nam 
się podjąć decyzję pod wpływem emocji? 
W ilu przypadkach naszym zachowa-
niem pokierowały uczucia i wyobraźnia, 
mimo iż podświadomie czuliśmy, że to 
nie skończy się dobrze? No właśnie. Jak 
pokazują rozliczne badania naukowe, 
wcale nie jesteśmy tak racjonalni, jak 
nam się wydaje. 

Żyjemy w przekonaniu, że dokonujemy 
wyważonych świadomych wyborów, gdy 
tymczasem bazą podejmowanych przez 
nas decyzji są najczęściej emocje i dzia-
łanie pod wpływem chwili. Dowodem 
na to, że racjonalni bywamy rzadko jest 

choćby codzienny styl życia większości 
z nas. 

No bo będąc racjonalnymi nie robili-
byśmy przecież większości rzeczy, które 
nam szkodzą: nie palilibyśmy papiero-
sów, nie pili alkoholu, nie objadalibyśmy 
się słodyczami czy nie odkładali trudnych 
spraw na potem, mając świadomość, iż 
potem będzie je jeszcze trudniej rozwią-
zać. 

A jednak to wszystko robimy nie przej-
mując się późniejszymi konsekwencjami. 
Gdybyśmy byli racjonalni, ból odczuwa-
ny po stracie równoważylibyśmy radością 
odczuwaną po zysku. A jednak wcale tak 
nie jest i ból po stracie odczuwamy do-

tkliwiej, niż radość z zysku. 

Nie jest wielką sztuką podjąć 
decyzję, kiedy mamy dostęp 
do potrzebnych informacji i 
dystans emocjonalny do spra-
wy. Ale im mniej informacji, 
im mniej dystansu albo mniej 
jednego i drugiego, tym 
trudniejszy jest wybór, coraz 
łatwiej o błąd i uleganie emo-
cjom niż o trzeźwy osąd. I tak 
wiele decyzji podejmowanych 
naprędce, w emocjonalnym 
amoku, okazuje się dla nas 
niedobrych, a czasem wręcz 
zgubnych. 

Warto też pamiętać, że ma-
jąc w swojej głowie pewne 
przekonania i preferencje (a 
przecież każdy z nas je ma) 
intuicja automatycznie wy-

szuka w pamięci argumenty, które są z 
naszymi przekonaniami zgodne. Jesteśmy 
bowiem bardziej skłonni do utwierdza-
nia się w tym, co już wiemy w naszym 
przeświadczeniu, niż aby zmienić nasze 
przekonania. 

Jeśli jednak znamy choć w minimalnym 
zakresie sposób, w jaki działa umysł to 
możemy bardziej świadomie kiero-
wać naszym nastawieniem i zwiększać 
szansę na dokonanie trzeźwego wyboru 
nawet w tak niepewnych czasach, które 
obecnie mamy. Bo dzisiaj zaplanowanie 
urlopu na pół roku do przodu jest bar-
dzo trudne, a co dopiero zaplanowanie 
bezpieczeństwa finansowego rodziny czy 
konieczność dokonania wyboru dalszej 
ścieżki zawodowej. Pomijając jednak ota-
czającą nas obecnie rzeczywistość, świat 
ze swej natury i tak nigdy nie był i nie 
jest ani stabilny, ani pewny, ani przewi-
dywalny. 

Gdyby pracę naszego umysłu porównać 
do systemu operacyjnego, to w pewnym 
sensie każdy z nas posiada dwa rodzaje 
systemów. I tak: jeden z nich jest intu-
icyjny, powiązany z uczuciami i działa-
jący poza obszarem naszej świadomości, 
a drugi to system świadomego wnio-
skowania. Drugi system popełnia mniej 
błędów, ale za to wymaga więcej czasu, 
głębszej analizy danych i zużywa przy 
tym znacznie więcej energii. 

Świadome, racjonalne działanie oznacza 
bowiem dla mózgu najzwyczajniej w 
świecie więcej pracy. Dlatego też naszym 
domyślnym trybem funkcjonowania jest 
aktywność systemu intuicyjnego. Mózg 
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jest bowiem dość leniwym urzą-
dzeniem i jeśli ma do 
wyboru ścieżkę, nad 
którą nie musi się 
napracować, oraz taką, 
gdzie trzeba się wysilić, 
to w większości wypadków 
wybierze tryb intuicyjny, 
czyli bezrefl eksyjny. Szybki, a 
także zużywający mniej czasu i 
energii. 

Ten system ma jednak wiele wad. Jest co 
prawda szybki, ale także skory do błędów 
i mocno stronniczy. Jeśli przykładowo 
mamy na dany temat jakieś przekonanie, 
to intuicyjny (emocjonalny) sposób po-
dejmowania decyzji automatycznie bę-
dzie wyszukiwał w pamięci argumenty, 
które są z nim zgodne, pomijając te, 
które do naszego przekonania nie pasują. 

Jak w takim razie, zdając sobie sprawę 
z meandrów działania naszego umysłu, 
podejmować mądre decyzje i dokony-
wać trzeźwych wyborów? 

Spróbujmy stworzyć listę wskazówek: 

1Jeśli mamy taką możliwość, wydłuż-
my horyzont czasowy, nie podejmuj-

my decyzji pod wpływem presji, nie 
podejmujmy jej w silnych emocjach, w 
złości, wzburzeniu, czy w sposób nagły 
jeśli nie ma nagłej potrzeby. 

2Pomocne jest spisywanie na kartce 
argumentów za i przeciw do każ-

dego z rozważanych wyborów, zebranie 
jak największej ilości informacji, które 
pozwolą nam przemyśleć dany temat 
pod różnym kątem. 

3Warto zadać sobie pytanie pt. „Czy 
są jakieś argumenty, które pomi-

jam?”. Takie pytanie można też zadać 
bliskim czy znajomym. Zyskujemy w 
tej sytuacji inną perspektywę, z której 
wcale nie musimy zdawać sobie sprawy. 

Trochę na zasadzie gdzie; „co d w i e 
głowy to nie jedna”. 

4Podejmujmy decyzje w oparciu o 
swoje priorytety, w oparciu o to, co 

na dany moment jest dla nas najważ-
niejsze i wartościowe. 

5Bądźmy w stanie jasności umysłu, a 
jednocześnie odprężenia na poziomie 

fi zycznym. Czasami trzeba przysłowiowo 
przespać się z decyzją parę dni. 

6Najtrudniejsze w dokonywaniu wy-
borów jest… ich podjęcie. Ale kiedy 

klamka zapadnie, przychodzą zazwyczaj 
ulga i odprężenie. Polegajmy na sobie, 
bo to my wiemy najlepiej, czego nam 
potrzeba i pamiętajmy, że niepodjęcie 
decyzji jest także decyzją. 

Bez wątpienia o wiele trudniej jest radzić 
sobie z dokonywaniem wyborów, jeśli się 
nie wie, czego się chce. A tak się często 
dzieje wtedy, kiedy nasze wcześniejsze 
decyzje były doko-
nywane pod presją 
otoczenia: rodzi-
ców, siostry, męża. 

W tym wypadku 
to nie własne, a 
czyjeś pragnienia 
były wytyczną 
podejmowanych 
dróg. Stąd też tak 
wiele osób ma 
kłopot z decyzyj-

nością: począwszy od ogólnej niechęci 
do decydowania, po niechęć do wzięcia 
odpowiedzialności za swoje wybory. 

Na szczęście nawet jeśli nie było nam 
dane w młodych latach nauczyć się 

sztuki podejmowania wyborów, 
to tak naprawdę możemy się w 

niej ćwiczyć przez całe życie. Bo 
przez całe życie będziemy musieli do-
konywać tysięcy wyborów, niezależnie 
od tego czy nam się to podoba, czy nie. 

I nie chodzi o to, aby być wręcz do 
bólu racjonalnym, bo po pierwsze, w 
dzisiejszym świecie tak się nie da, gdyż 
nie możemy wszystkiego przewidzieć, 
a po drugie, życie byłoby wtedy nie-
prawdopodobnie nudne i pozbawione 
jakiegokolwiek elementu przypadku. 
Zaakceptujmy fakt, że nieświadome i 
irracjonalne działania odgrywają istotną 
rolę w naszych procesach decyzyjnych. 

I nie ma co się też oszukiwać, że zawsze 
będziemy się trzymać choćby raz najbar-
dziej świadomie podjętych postanowień. 
Nie będziemy, bo nie jesteśmy w sta-
nie, i składa się na to najczęściej wiele 
powodów. A może pozwólmy dojść do 
głosu obydwu systemom: zarówno te-
mu racjonalnemu, jak i intuicyjnemu i 
zróbmy z nich gotowych do kooperacji 
sojuszników. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog

jest bowiem dość leniwym urzą-
dzeniem i jeśli ma do 

napracować, oraz taką, 
gdzie trzeba się wysilić, 
to w większości wypadków 
wybierze tryb intuicyjny, 
czyli bezrefl eksyjny. Szybki, a 
także zużywający mniej czasu i 

Trochę na zasadzie gdzie; „co d w i e 

nością: począwszy od ogólnej niechęci 
do decydowania, po niechęć do wzięcia 
odpowiedzialności za swoje wybory. 

Na szczęście nawet jeśli nie było nam 
dane w młodych latach nauczyć się 

niej ćwiczyć przez całe życie. Bo 
przez całe życie będziemy musieli do-
konywać tysięcy wyborów, niezależnie 
od tego czy nam się to podoba, czy nie. 
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 Dzień Kobiet jest co dzień 
Tylko Ci się wydaje, że nie masz nic do powiedzenia, że nic nie znaczysz, że nikt 
się z Tobą nie liczy, że nikt Cię nie zauważa. Że wszyscy traktują Cię jak zaprogra-
mowanego robota wykonującego polecenia: „podaj, przynieś, odnieś, zrób”. – Ale 
tak nie jest. 

Ty tu rządzisz! 
Jesteś żoną, matką, kochanką. 
Dźwigasz na swoich kobiecych 
barkach losy całego świata. Ty 
rodzisz dzieci, Ty je wychowu-
jesz, Ty się nimi opiekujesz, Ty 
uczysz je, jak żyć, Ty pokazujesz 
im, co jest dobre, co złe. A w 
wolnych chwilach – oczywiście 
w ramach relaksu – sprzątasz, 
gotujesz, pierzesz, prasujesz i 
przy okazji pracujesz zawodowo. 

Ty znosisz humory domow-
ników, przeżywasz ich sukcesy, 
porażki, wzloty i upadki. A przy okazji 
zbierasz z podłogi porozrzucane wczo-
rajsze albo przedwczorajsze skarpetki, 
opakowania po chipsach i puszki po coli. 

A kiedy masz wolny czas – bo przecież 
masz go wyjątkowo dużo – wysłuchu-
jesz żalów i pretensji do całego świata, a 
przede wszystkim do Ciebie, bo to Ty 
za wszystko odpowiadasz i zawsze jesteś 
pod ręką. 

Nie jesteś bałaganiarą ani zapominalską. 
Po prostu czasami nie dajesz rady sama 
ogarnąć tego wszystkiego. Po skończonej 
pracy i zrobionych w biegu zakupach 
ledwie stajesz w drzwiach mieszkania, a 
już słyszysz: gdzie jest mój sweter, kiedy 
będzie obiad, dlaczego moja koszula jest 
niewyprasowana… Dlaczego, dlaczego, 
dlaczego… 

Zasypiasz z głową pełną rzeczy do 
zrobienia na wczoraj, z nieogarniętym 
bałaganem w mieszkaniu, niezałatwio-

nymi sprawami. Nie, nie 
zapomniałaś o nich. Po 
prostu nie zdążyłaś. 

Nie jesteś zaniedbana, chociaż 
wyglądasz gorzej niż niepracu-
jąca sąsiadka z parteru – two-
ja rówieśniczka, która też ma 
na głowie mnóstwo spraw. 

Zastanawiasz się, jak ona to 
robi. Wypoczęta, zadbana. Nie 
wiesz jednak o tym, że ona jest w 
swoim związku na etapie począt-
kowym, to znaczy takim, kiedy 

jeszcze starają się obie strony, nie 
tylko jedna. 

Nie jesteś rozrzutna. Kosmetyczkę 
odwiedzasz rzadko albo wcale. Nie 
wydajesz dużo na swoje ubrania, nie 
ulegasz słabości do mody, nie jesteś od 
niej uzależniona. Nie masz na to czasu, 
często ochoty, jeszcze częściej możliwości 
fi nansowych. 

Pytasz sama siebie, czy istnieje przepis 
na udane, szczęśliwe życie. I sama sobie 
odpowiadasz, że nie wiesz. Podpowiem 
Ci. Psychologowie twierdzą, że żeby być 
szczęśliwym, trzeba sobie na szczęście za-
służyć. Ciężką pracą wydrzeć życiu ten 
kawałek szczęścia tylko dla siebie. Ty, to 
swoje, budujesz małymi kroczkami. 

Kto tak naprawdę Ciebie rozumie: mąż? 
Dzieci? Teściowie? Niezamężna przyja-
ciółka? Koleżanka z pracy? – Nikt. Tylko 
Ty możesz zrozumieć sama siebie, rozpo-
znać swoje potrzeby i przywołać ukryte 
marzenia. 

Kto cię doceni? Tylko ty sama. Dlatego 
nie czekaj, aż zrobi to ktoś inny. Jak 
mantrę powtarzaj sobie bez przerwy „Ja 
tu rządzę, Ja tu rządzę”, aż wreszcie w to 
uwierzysz i zaczniesz wymagać, egzekwo-
wać, żądać, a przede wszystkim wierzyć. 
W siebie. 

Świat się zmienił. Nie obowiązują już ro-
dzinne schematy powielane przez nasze 
babcie i mamy. Mężczyźni coraz częściej 
zdają sobie z tego sprawę. Twój również. 
On to widzi i dlatego to On ma pro-
blem, nie Ty. Bo Ty jesteś pewna siebie 
i swojej własnej wartości. 

Dlaczego jednak często masz poczucie 
niespełnienia? Dlatego, że chociaż jesteś 
niezastąpiona, jesteś też niedoceniona. 
Musisz znać swoją wartość i pamiętać, 
że nie da się jej zamienić na kasę, ani 
inne materialne rzeczy. 

Pamiętaj, że dajesz innym dużo, dlatego 
dużo od innych wymagaj. Musisz wal-
czyć o swoje, bo życie to walka i obo-
wiązuje w nim prawo dżungli. Jesteś 
Matką, która dała życie drugiej istocie 
i już za samo to powinnaś być noszona 
na rękach. 

Pamiętaj także i o tym, że nie powtórzy 
się już żadna sekunda, minuta ani go-
dzina Twojego życia. Nie możesz więc 
marnować następnych. 

Ty tu rządzisz! 

Aleksandra Dobiecka

Jesteś żoną, matką, kochanką. 
Dźwigasz na swoich kobiecych 
barkach losy całego świata. Ty 
rodzisz dzieci, Ty je wychowu-
jesz, Ty się nimi opiekujesz, Ty 
uczysz je, jak żyć, Ty pokazujesz 
im, co jest dobre, co złe. A w 
wolnych chwilach – oczywiście 
w ramach relaksu – sprzątasz, 
gotujesz, pierzesz, prasujesz i 
przy okazji pracujesz zawodowo. 

Ty znosisz humory domow-
ników, przeżywasz ich sukcesy, 
porażki, wzloty i upadki. A przy okazji 
zbierasz z podłogi porozrzucane wczo-
rajsze albo przedwczorajsze skarpetki, 

nymi sprawami. Nie, nie 
zapomniałaś o nich. Po 
prostu nie zdążyłaś. 

Nie jesteś zaniedbana, chociaż 
wyglądasz gorzej niż niepracu-
jąca sąsiadka z parteru – two-
ja rówieśniczka, która też ma 
na głowie mnóstwo spraw. 

Zastanawiasz się, jak ona to 
robi. Wypoczęta, zadbana. Nie 
wiesz jednak o tym, że ona jest w 
swoim związku na etapie począt-
kowym, to znaczy takim, kiedy 

jeszcze starają się obie strony, nie 
tylko jedna. 

Nie jesteś rozrzutna. Kosmetyczkę 
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 Gdyby tak cofnąć czas… 
Czasami lubimy powspominać stare czasy, co prawie zawsze prowadzi do wnio-
sku, że „kiedyś to było lepiej niż teraz”. Czasami jednak dokonujemy bilansu na-
szego życia i wtedy prawie zawsze wzdychamy „gdybym wtedy miał ten rozum, 
co teraz”. 

(Nie)trafione decyzje 
Kiedy wracamy myślą do przeszłości, 
łapiemy się na tym, że coś poszło 
nie tak, że czegoś z tamtych lat 
po prostu nam żal. Młodości, 
beztroski i radości, której w 
obecnych czasach jest coraz 
mniej. Tamtego korzystania 
z życia, kiedy nawet brak 
pieniędzy nie był tak bardzo 
odczuwalny. 

Zadajemy sobie pytania: czy gdy-
bym wtedy zdecydowała się na in-
nego chłopaka, to moje życie byłoby 
lepsze? Gdybym nie rzucił szkoły, to mo-
że teraz miałbym o wiele lepszą, bardziej 
satysfakcjonującą pracę? Czy tamte, pod-
jęte przed laty decyzje były słuszne? Czy 
aby na pewno wtedy dobrze wybrałem 
(wybrałam), postąpiłem (zrobiłam)? 

Mamy wrażenie, że tamte podjęte przez 
nas decyzje skutkują do tej pory. I tak 
jest. Każda osoba, z którą mieliśmy do 
czynienia chociażby przez małą chwilę, 
wywarła na nas jakiś wpływ. I często pod 
wpływem impulsu, jednego błysku w 
oku zrobiliśmy coś, czego do tej pory 
żałujemy. 

Ale to nie oznacza, że wszystkie podjęte 
kiedyś decyzje były złe. Mieliśmy wtedy 
naście lat, byliśmy życiowo niedoświad-
czeni, bardziej emocjonalni i mniej 
wyrachowani. Byliśmy inni, nasze życie 
było inne, okoliczności też były inne. 
Wszystko było inne. Podejmowaliśmy 
decyzje, które wówczas uważaliśmy za 
słuszne. 

Ale n i e 
tylko nasze decyzje decydo-
wały o naszej przyszłości. Najpierw w 
dzieciństwie o naszym życiu decydowali 
dorośli. Potem często pozwalaliśmy na 
to, żeby wszystko potoczyło się samo, 
żeby ktoś lub okoliczności decydowały za 
nas. A później zdawaliśmy sobie sprawę z 
tego, że także zaniechanie i zaniedbanie, 
a nie tylko decyzje miały wielki wpływ 
na nasze późniejsze życie. 

Nie jest powiedziane, że nasze „nowe” 
decyzje byłyby lepsze w skutkach niż te, 
które podjęliśmy wtedy. Potem byłoby 
inaczej, ale czy lepiej? 

Co chcielibyśmy 
zmienić, gdyby można 
było cofnąć czas? 
Z przeprowadzonych badań psycholo-
gicznych wynika, że zmienilibyśmy wiele: 
zarówno w sprawach błahych, jak i sytu-

acjach czy decyzjach mających znaczący 
wpływ na nasze dalsze życie. 

Większość z nas nie wchodziłaby w tok-
syczne związki, które często skutkowały 
załamaniem nerwowym, utratą wia-
ry we własne możliwości i odcisnęły 
piętno na naszym dalszym życiu. 

Gdyby działał wehikuł czasu, wielu z 
nas chciałoby odzyskać stracone moż-

liwości, otworzyć drzwi, które zostały 
przez nas samych zamknięte. Cofnąć 
czas najbardziej chcieliby ludzie starsi, 
bo wiedzą, że niczego już nie nadrobią. 
Natomiast młodzi mają wrażenie, że ma-
ją przed sobą jeszcze dużo czasu, więc 
pewne rzeczy zdążą naprawić. 

Czego najbardziej 
żałujemy? 
Tego, że nie skończyliśmy szkoły, nie 
uczyliśmy się lepiej. Dla siebie samych. 
Uważamy, że odpowiednie wykształcenie 
znacznie podniosłoby naszą samoocenę. 

Żałujemy, że spotkań z przyjaciółmi było 
tak mało, że nasze życie toczy się przed 
monitorem komputera, że nie potrafi my 
rozmawiać z innymi ludźmi. 

Żałujemy, że nasze życie toczy się od wy-
płaty do wypłaty, że jesteśmy egoistami 
i nie myślimy o innych. Żałujemy wie-
lu rzeczy, wyboru tej kobiety czy tego 
mężczyzny. 

Według naukowców każdy człowiek 
przeciętnie przez 15 minut w tygodniu 
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żałuje czegoś, co miało miej-
sce w przeszłości. Kobiety 
żałują niespełnionej miłości, 
a mężczyźni utraconej, bądź 
nigdy nieosiągniętej kariery. 

Mało kto zauważa, że lepiej 
jest żałować podjętych decy-
zji i działań, niż tego, że nie 
zrobiło się nic, że nie pod-
jęło się wyzwania, coś się 
przegapiło lub zaniedbało. 
Czyli najbardziej żałuje się 
tych błędów, których się nie 
popełniło. 

A żal jest podstępny, potrafi w naszej 
psychice poczynić straszliwe spustosze-
nie. Prowadzi do tęsknoty za cofnięciem 
czasu i możliwością podjęcia innych „lep-
szych” decyzji, które uczyniłyby nasze 
życie lepszym, bardziej wartościowym. 

Żal nie jest przyjemny, ani konstruktyw-
ny, nie wnosi do naszego życia niczego 
pozytywnego, tylko smutek, stres i ciągłe 
wrażenie przegranej. Podważa sensow-
ność oraz celowość codziennych zmagań 
z trudnościami życia. 

Jest, jak jest 
Każda przeżyta chwila, każda podjęta 
decyzja i jej skutki, kształtowały nas i 
hartowały. Jesteśmy starsi, bardziej do-
świadczeni, potrafimy wyciągać wnioski 
z popełnionych błędów. Nie jest istotne, 
ile ich w życiu się popełniło, ile nietra-
fionych decyzji podjęło. Ważne, że się 
przetrwało i czegoś nauczyło. 

Naukowe badania dowodzą, że szczęśli-
wymi w życiu są nie ci, którym wszystko 
idzie gładko, tylko ci, którzy nie boją 
się nowych wyzwań i popełniają błędy. 

Przeszłości zmienić już nie możemy, 
dlatego nie ma co jej żałować. Lepiej 
się z nią pogodzić i ją zaakceptować. 

Teraźniejszość jest, jaka jest. A przyszłość? 
Choć jest nieznana i być może ekscytują-
ca, choć często się jej obawiamy, mamy 
na nią wpływ. Już teraz możemy zacząć 
ją kształtować. 

Kiedyś ktoś powiedział, że człowiek za-
czyna zastanawiać się dokąd idzie dopie-
ro wtedy, kiedy jest już na skrzyżowaniu. 
Dlatego warto żyć tak, żeby być w zgo-
dzie ze sobą i jednocześnie mieć wyty-
czony własny cel, nie tylko być biernym 
obserwatorem własnego życia. 

Najtrudniejsza w życiu człowieka jest ak-
ceptacja i poznanie samego siebie, roz-
poznanie własnych najgłębszych potrzeb. 
Może warto zatrzymać się na chwilę i za-

stanowić nad własnym życiem, 
którego nie można przecież tak 
jak w grach komputerowych, 
cofnąć i powtórzyć. Może nie 
widzimy, że tak naprawdę na-
sze życie jest wartościowe i pełne 
treści? 

Cieszmy się tym, co mamy. 
Cieszmy się, że są ludzie, któ-
rzy nas kochają, że mamy pra-
cę, że jesteśmy zdrowi i żyjemy. 
Spójrzmy uważniej na to, co nas 

otacza. A powodów do radości 
wokół nas jest naprawdę wiele. Uśmiech 
dziecka, jego umorusana od czekolady 
buźka i małe rączki obejmujące naszą 
szyję. Słońce, zielona trawa i wiosna, 
która wkrótce do nas zawita. 

Doceńmy to, co mamy – ŻYCIE. Jakie 
ono by nie było i tak jest piękne, i jest 
tylko jedno. Bo być może dla świata je-
steśmy tylko małym człowiekiem, ale dla 
bliskich jesteśmy całym światem. 

Gdyby tak cofnąć czas… Nie zapomi-
najmy jednak, że życie przeszłością nie-
często wychodzi nam na dobre. 

Malwina Komysz
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 Instytut Języka i Kultury Polskiej 
w Gandawie
Kalendarz z polskimi legendami 

Z języka łacińskiego „legere” znaczy czy-
tać. Legendy czytali nam rodzice i dziad-
kowie, a w dawnych czasach były one 
przekazywane z pokolenia na pokolenie 
jedynie słownie. 

Kalendarz, stworzony przez Instytut 
Języka i Kultury Polskiej im. polskich 
lotników w Gandawie, pomoże pod-
trzymać tę piękną tradycję, która oprócz 
utrwalania języka ojczystego daje możli-
wość samodzielnej oceny postępowania 
bohaterów legend, znalezienia w nich 
pozytywnych wartości. 

Spośród wielu polskich legend wybrali-
śmy te naszym zdaniem najpiękniejsze i 
najbardziej znane: legendy małopolskie 
– o smoku wawelskim, o królu Kraku, 
Lajkonik; legendy warszawskie – Wars i 
Sawa, Syrenka, Bazyliszek, Złota Kaczka. 
Jedną z najpiękniejszych mazowieckich 
legend jest Kwiat Paproci, zaś świętokrzy-
skich – opowieść o czarownicach z Łysej 
Góry. Najbardziej znaną wielkopolską le-
gendą jest ta o poznańskich koziołkach. 
Jest też opowieść z XII wieku, zawarta w 

Kronice Galla Anonima, o królu Popielu, 
którego zjadły myszy. 

Na wyobraźnię i wrażliwość estetyczną 
naszych najmłodszych wpłyną też piękne 
ilustracje, które można np. po upływie 

kolejnego miesiąca wspólnie z dziećmi 
wyciąć i oprawić w ramki, aby w przy-
szłości przywoływały wspomnienia. 

Zachęcamy do rodzinnego czytania pol-
skich legend z naszego kalendarza! 
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 Budrysówka – duffl  e coat 
Płaszcz z 
marynarskim 
rodowodem 
W historii odzieży męskiej jest wiele 
ubrań i dodatków, które są ponadcza-
sowe i wykraczają szeroko poza modę. 

Duffl  e Coat to rodzaj jednorzędowego 
wełnianego płaszcza z kapturem i drew-
nianymi guzikami. Duffle coat czyli 
budrysówka pochodzi z Belgii (miasta 
Duffl  e), które słynie z produkcji grubej 
wełnianej tkaniny „duff el”. Budrysówka 
służyła marynarzom floty wojskowej 
Wielkiej Brytanii (Royal Navy) podczas 
pierwszej wojny światowej. 

Płaszcz był idealnym rozwiązaniem pod-
czas surowej pogody panującej na morzu. 
Budrysówka była duża, praktyczna i wy-
godna. Chroniła przed wodą i wiatrem. 
Duże guziki pozwalały na zapinanie 
i rozpinanie płaszcza w rękawiczkach. 
Podszewka była wykonana z tartanu 
(wełniana szkocka tkanina w kratę). 
Ten charakterystyczny wzór wskazywał 
na przynależność do Wielkiej Brytanii. 
Budrysówki były w użyciu również w 
czasie II wojny światowej. 

Po wojnie płaszcz nie był już potrzebny 
jako typowy element odzieży wojskowej, 
dlatego został dostosowany do używania 
go przez cywilów. Po drugiej wojnie świa-
towej duff el coat stał się ikoną na całym 

świecie. Dzięki ki-
nematografi i bud-
rysówki stawały się 
coraz bardziej 
popularne. 
Po projek-
cji filmu 
„Okrutne 
morze” i boha-
terach w bud-
rysówkach za-
potrzebowanie 
na wełniane 
płaszcze zaczęło 
bardzo rosnąć. 

W XX wieku budrysówki cieszyły się 
również dużym uznaniem wśród stu-
dentów. Duff el coat kojarzył się z mun-
durem protestujących studentów (m.in. 
protesty przeciwko wojnie w Wietnamie 
w 1968 r. w Anglii). Były również czę-
ścią zimowej odzieży członków Th e Ivy 
League (studenci z ośmiu najbardziej 
elitarnych szkół wyższych na świecie). 

Budrysówka jest bardzo praktyczna, 
wygodna, ma niepowtarzalny wygląd, 
dlatego jest ponadczasowa. To jeden z 
tych elementów garderoby, w który war-
to zainwestować. 

fot. Pinterest

Budrysówka w roli głównej w filmie 
„Okrutne morze” (1953r.) 

Duff el coat w wersji casual i eleganckiej. 

Anna Czechowicz
Doradca wizerunku i etykiety

www.annaczechowicz.com
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 O wyjątkowości dzieci 
z zespołem Downa 
„Aby być niezastąpionym, zawsze trzeba być odmiennym” – Coco Chanel 
21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa (World Down Syndrome 
Day). Data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem 
Downa dodatkowego trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. Z tej 
okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie 
świadomości społecznej dotyczącej tej choroby. 
Światowy Dzień Zespołu Downa to świę-
to ustanowione w 2005 roku z inicjatywy 
Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu 
Downa. Od 2012 roku patronat nad ob-
chodami sprawuje Organizacja Narodów 
Zjednoczonych. Pomysłodawcą był gene-
tyk Stylianos E. Antonarakis. Inauguracja 
WDSD, którą zorganizowała organizacja 
Down's Syndrome Association, odby-
ła się w Singapurze 21 marca 2006. 
W Polsce pierwszą organizacją, która 
włączyła się w obchody w 2006 roku 
było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Specjalnej Troski „Jeden 
Świat” w Białymstoku. 

Tatuaż, który przedstawia 3 minima-
listyczne strzałki, wykonany techniką 
linework najczęściej na nadgarstku lub 
przedramieniu, oznacza solidarność z 
osobami z zespołem Downa. Kolorowe 
zakładane nie do pary skarpetki w dniu 
21 marca są kolejnym symbolem solidar-
ności z osobami dotkniętymi Trisomią 
21. 

Zespół Downa jest jedną z najlepiej po-
znanych i stosunkowo często występują-
cą chorobą genetyczną. Częstotliwość jej 
diagnozowania waha się w przedziale od 
1:800 do 1:1000 u żywo narodzonych 
dzieci. Dziecko z wadami wrodzonymi, 
określanymi mianem zespołu Downa, 
może przyjść na świat w każdej rodzi-
nie, niezależnie od warunków socjalnych, 
ekonomicznych, rasowych i kulturowych. 
Nie dzieje się tak z powodu czyjejś winy, 

dochodzi bowiem do niewłaściwego po-
działu w komórce jajowej lub plemniku, 
w wyniku którego powstaje zespół. 

Badania naukowe dowodzą, że trisomia 
21 istniała już w najdawniejszych cza-
sach. W 2020 roku w hrabstwie Clare 
(Irlandia) odnaleziono szczątki niemow-
ląt sprzed 3200 p.n.e., w genomach 
których stwierdzono zespół Downa. 

Zespół Downa to choroba genetyczna, 
którą cechuje występowanie złożonej 
grupy wad wrodzonych oraz różnego 
stopnia niepełnosprawności intelektu-
alnej. 

Do najczęstszych 
objawów zespołu 
Downa należą: 
1Cechy związane z wy-

glądem: 

• Mała głowa, 
spłaszczona potylica 
oraz płaski profi l twa-
rzy, deformacje czasz-
ki. 

• Skośne wąskie 
szpary powieko-
we. 

• Szerokie rozstawienie oczu, małe oczy 
(problemy ze wzrokiem występują u 
80% chorych). U 20 do 50% wystę-
puje zez; zaćma (zmętnienie soczewki 
oka) występuje u 15%, często pojawić 

się może też jaskra. Najczęściej, bo u 
70% występuje krótkowzroczność, u 
35% oczopląs). 

•  Zmarszczka nakątna w przyśrodko-
wym kąciku oka (błona widoczna w 
kącie oka). 

• Plamki Brushfi elda (drobne i jasne 
plamki na tęczówce oka). 

• Mały, krótki nos z płaską nasadą. 
• Małe nisko osadzone uszy. 
• Tzw. język geografi czny – duży, często 

wystający z jamy ustnej. 
• Małe dłonie z pojedynczą bruzdą 

(tzw. małpia bruzda). 

2Niepełnosprawność intelektualna – 
osoby z zespołem mają ograniczoną 

zdolność mówienia, lepiej rozumieją, co 
się do nich mówi. Od 10 do 45% osób 
jąka się lub mówi szybko i nieregular-

nie, co utrudnia ich zrozumienie. 
Niektórzy po ukończeniu 30 
lat mogą nawet utracić zdol-
ność mówienia. 

3Opóźnienie rozwoju psy-
choruchowego. 

4Zmniejszone napięcie mięśni 
u noworodków. 

5Zaburzenia zachowania. U 
dzieci z zespołem Downa 

choroba psychiczna występuje u pra-
wie 30%, a autyzm u 5-10%. Osoby 
z zespołem doświadczają szerokiej gamy 
emocji (na ogół są szczęśliwe, objawy 

Downa należą: 
Cechy związane z wy-

spłaszczona potylica 
oraz płaski profi l twa-
rzy, deformacje czasz-

• Skośne wąskie 

nie, co utrudnia ich zrozumienie. 
Niektórzy po ukończeniu 30 
lat mogą nawet utracić zdol-
ność mówienia. 

3
4
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depresji i lęku mogą rozwinąć się we 
wczesnej dorosłości). 

6Wady serca (wspólny kanał przed-
sionkowo-komorowy oraz ubytek w 

przegrodzie międzyprzedsionkowej lub 
międzykomorowej). 

7Wady przewodu pokarmowego – 
(zwężenie dwunastnicy, choroba 

Hirschprunga lub celiakia). U prawie 
połowy osób z zespołem Downa wystę-
pują zaparcia, które mogą powodować 
zmiany w zachowaniu. Celiakia dotyka 
około 20% osób, a choroba refl uksowa 
jest powszechna. 

8Choroby endokrynologiczne takie 
jak cukrzyca, choroby tarczycy (nie-

doczynność). 

9Zwiększone ryzyko wystąpienia bia-
łaczek. 

10Upośledzony układ kostny – 
niestabilność dwóch pierwszych 

kręgów kręgosłupa (kręgu szczytowego 
i obrotnika). 

11Niski wzrost, 
otyłość. 

12Problemy ze słuchem występu-
ją u 50-90% dzieci z zespołem 

Downa. Niedosłuch jest wynikiem za-
palenia ucha środkowego z wysiękiem, 
które występuje w 50-70% i przewle-
kłych infekcji ucha. Infekcje ucha często 
zaczynają się w pierwszych miesiącach 
życia i są po części spowodowane słabą 
funkcją trąbki Eustachiusza. 

13Obniżona płodność, niepłodność, 
opóźnione dojrzewanie płciowe. 

Zespół Downa można zdiagnozować już 
we wczesnym etapie ciąży za pomocą 
badań prenatalnych. Badania dzielimy 
na nieinwazyjne oraz inwazyjne. 

Badania nieinwazyjne są całkowicie bez-
pieczne zarówno dla ciężarnej, jak i płodu 
ale na ich podstawie nie można postawić 
ostatecznego rozpoznania. Za pomocą 
tych badań jesteśmy w stanie określić 
ryzyko wystąpienia zaburzenia i ryzyko 
urodzenia dziecka chorego. Zaliczamy 
do nich: 
•  renatalne badanie USG – wykonywa-

ne jest 3-4 razy podczas ciąży – ocenić 
możemy między innymi wiek ciąży, 
budowę i czynność poszczególnych 
narządów, stan łożyska, ilość płynu 
owodniowego, płeć płodu. W ra-
mach USG oceniana jest przezierność 
karkowa płodu, co jest przydatne w 
diagnostyce (przezierność karkowa 
nie powinna przekraczać 2,5 mm, w 
przeciwnym razie ryzyko choroby się 
zwiększa). Czułość badania USG dla 
trisomii 21 pary wynosi około 80%. 

• Prenatalne badanie podwójne lub 
potrójne – wykonywane są z prób-
ki krwi żylnej pobranej od matki. 
Czułość podwójnego badania wyno-
si 90% natomiast potrójnego jedynie 
60%. 

• Prenatalne testy genetyczne są naj-
dokładniejsze spośród wszystkich 
badań nieinwazyjnych, a ich czułość 
wynosi 99%. Zaliczamy do nich 
Test Harmony, SANCO i NIFTY 
Pro. Badanie polega na pozyskaniu 
DNA płodu z próbki krwi matki i 
analizie w laboratorium genetycznym. 
Niestety koszty tych badań są bardzo 
wysokie a ceny sięgają kilku tysięcy. 

Badania inwazyjne pozwalają na posta-
wienie ostatecznego rozpoznania. Jednak 
ich przeprowadzenie wiąże się z ryzykiem 
uszkodzenia płodu a czasem nawet po-
ronienia. Zaliczmy do nich: 

• amniopunkcję – pobierana jest prób-
ka płynu owodniowego 

• biopsję kosmówki – pobiera się ko-
smki kosmówki 

• kordocentezę – pobiera się próbkę 
krwi pępowinowej 

W Europie około 92% ciąż z rozpo-
znaniem zespołu Downa jest przery-
wanych. Osób z zespołem Downa nie 
ma na Islandii i w Danii. W Stanach 
Zjednoczonych wskaźnik przerwania 
ciąży po postawieniu diagnozy wynosi 
około 75%. W Holandii prawie wszyst-
kie dzieci z zespołem Downa wychowu-
ją się i dorastają w rodzinie, chodzą do 
przedszkoli i szkół o specjalnym progra-
mie nauczania. Wiele z nich zdobywa 
uprawnienia do wykonywania prostego 
zawodu, pracuje i prowadzi w miarę 
samodzielne życie. Osoby, którym nie 
udało się osiągnąć tak dużego stopnia 
samodzielności, mieszkają w specjalnych 
domach opieki. Szacuje się, że w Polsce 
żyje 60 tys. osób z zespołem Downa. 

Wśród osób z trisomią 21 są takie, któ-
re zaistniały w świecie aktorskim: Chris 
Burke, Pascal Duquenne, Max Lewis, 
Lauren Potter, Piotr Swend i inni. 
Dzieci z zespołem Downa urodziły się 
m.in. w rodzinie Karola Darwina (syn) 
i Charlesa de Gaulle'a (córka). 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa

AZ Rivierenland Rumst 

Przyłącz się do akcji i nałóż 21 
marca kolorowe skarpetki nie 
do pary. A szacunek i tolerancję 
okazuj codziennie. 
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Męski kryzys wieku średniego 
Kryzysem wieku średniego nazywany jest czas podsumowań po osiągnięciu po-
łowy średniego czasu życia. Według psychologów jest to jeden z najważniejszych 
etapów życia mężczyzny. Teoretycznie najczęściej dotyka panów w wieku 45-50 
lat. W praktyce obejmuje coraz młodszych mężczyzn i może dopaść nawet zado-
wolonego z życia czterdziestolatka. 

Kryzys na  
półmetku życia 
W latach 60. XX wieku psycholog Elliott 
Jaques zdefiniował kryzys dopadający 
mężczyzn na półmetku życia. Określił 
go jako czas, w którym mężczyźni prze-
wartościowują najważniejsze sfery swo-
jego dotychczasowego życia. To, co było 
do tej pory dla nich ważne, nagle staje 
się obciążeniem. Stają twarzą w twarz z 
własnymi ograniczeniami, problemami 
zdrowotnymi, które już dają o sobie znać 
i ze śmiertelnością. 

Kiedy dochodzi do podsumowań do-
tychczasowego życia, na ogół wychodzi 
ono negatywnie. Mężczyźni uważają, że 
ich życie jest nic nie warte i nie osiągnęli 
wiele zarówno na polu zawodowym jak 
i prywatnym. 

Najlepsze już było… 
Pierwszy kryzysowy symptom nad-
chodzi wtedy, kiedy mężczyzna 
stwierdza, że to, co najlepsze, ma już 
za sobą. Towarzyszy temu poczucie 
upływu czasu i młodości, dobrego 
zdrowia i w pewnym sensie męskości.  
Partnerka nie fascynuje go tak jak daw-
niej, wspólny seks już tak nie cieszy, dzieci 
pokończyły szkoły, założyły własne ro-
dziny. 

Zaczynają się kłopoty zdrowotne, co 
jeszcze bardziej potęguje i tak złe samo-
poczucie. Mężczyzna zamyka się w sobie, 
jest coraz bardziej przygnębiony, odcina 
się od rodziny, znajomych i przyjaciół. 

Nie brakuje jednak męż-
czyzn, którzy po dokonaniu 
podsumowania swojego do-
tychczasowego życia radykal-
nie je zmieniają. Chcą uciec 
przed starością, odkryć siebie 
na nowo i udowodnić, że 
jeszcze stać ich na wiele. 

Psychologowie twierdzą, że 
jeden na pięciu mężczyzn, 
przechodzących kryzys wie-
ku średniego decyduje się na 
niezobowiązujący „skok w 
bok”. Inni porzucają swoje dotychczaso-
we partnerki i zamieniają je na „nowszy 
model”. Przy boku młodej dziewczyny 
czują się dowartościowani jako mężczyź-
ni i przedłużają swoją młodość. 

Objawy kryzysu  
wieku średniego 
Są tak oczywiste, że nie sposób ich nie 
zauważyć. Jeśli mężczyzna zachowuje 
się w następujący sposób, to sygnał, że 
kryzys się zaczął: 

• Kwestionuje swoje dotychczasowe ży-
ciowe dokonania. Podsumowuje je. 
Wypunktowuje to, czego nie udało 
mu się zrobić. Jest wyraźnie przybity i 
twierdzi, że to, co do tej pory przeżył, 
jest niewiele warte. 

• Odświeża i zmienia swoją garderobę, 
odbywając rundę po sklepach, cho-
ciaż do tej pory nie znosił zakupów. 

• Zaczyna bardziej o siebie dbać i więcej 
czasu spędza w łazience. 

• Wymienia samochód na nowszy lub 

nosi się z zamiarem kupienia sobie 
motocykla. 

• Częściej i bardziej natarczywie ogląda 
się za kobietami, zwykle dużo młod-
szymi od siebie. 

• Coraz później wraca z pracy. 
• Boi się starości, chorób i śmierci, chce 

znów poczuć się młodo i szuka no-
wych wrażeń. 

• Fotel przed telewizorem zamienia na 
siłownię. 

Reagować, przeczekać, 
wspierać czy rzucić? 
Pokonanie kryzysu wieku średniego jest 
wyzwaniem nie tylko dla mężczyzny, ale 
także dla jego partnerki. Kobieta powin-
na w tym trudnym dla partnera okresie 
go wspierać. 

Co może zrobić? Przede wszystkim ob-
serwować. Gorszy nastrój, utrzymujący 
się przez dłuższy czas, albo nagłe prze-
sadne dbanie o swój wygląd mogą być 
sygnałem, że mężczyzna wszedł w kryzys 
wieku średniego. 
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Ważna jest rozmowa. Nie należy partnera 
krytykować, wręcz przeciwnie, zapewniać 
o jego wyjątkowości. Pomóc znaleźć mu 
nowe pasje, zamienić dotychczasową mo-
notonię życia na coś nowego. Postawić 
przed nim nieznane dotąd wyzwania. 
Namówić go na urlop tylko we dwoje 
i urozmaicić życie seksualne. Zapewnić 
mężczyznę, że zawsze może liczyć na jej 
zrozumienie, wyrozumiałość i pomoc w 
każdej sytuacji. 

I wytłumaczyć, że wizyta u lekarza w 
celu dokładnego przebadania się nie 
jest czymś nagannym, tylko elementem 
dbania o swoje zdrowie. A te kilka ki-
logramów więcej dodaje mu męskości, 
zresztą zawsze można we dwójkę rozpo-
cząć treningi na siłowni. 

Jednocześnie kobieta musi walczyć o 
swoje. Nie wszystkie wybryki partne-
ra – na przykład znikanie na całe no-
ce – można tłumaczyć kryzysem wieku 

średniego. Musi też kon-
trolować wspólny stan 
konta i nie zgadzać się na 
przepuszczanie przez partne-
ra wspólnych oszczędności. 
Reagować natychmiast i 
ostro. 

Także w sytuacjach, kiedy zosta-
je obarczona winą za rozpad 
związku. Tak niekiedy postę-
pują mężczyźni przechodzą-
cy kryzys wieku średniego. 
Bywają bardzo przykrzy. 
Mówią partnerkom wprost, 
że ich nie kochają, że nie wie-
dzą, po co się z nimi ożenili, a za swoje 
wybryki całkowitą winą obarczają ko-
bietę. Tego w żadnym przypadku nie 
można tolerować. 

Kryzys wieku średniego jest czymś naj-
zupełniej naturalnym i przy odpowied-
nim wsparciu można go przetrwać. Nie 

wolno jednak 
pozostawiać 
mężczyzny z 

tym proble-
mem sam na 
sam, bo ten 

stan uderza nie 
tylko w mężczy-

znę, ale i w kobietę. 
Nie można czekać, aż 

kryzys sam przejdzie. – 
Nie przejdzie. Czasami jedynym 

wyjściem z sytuacji może być terapia 
dla par u specjalisty. 

A co do panów w średnim wieku… No 
cóż, może warto spojrzeć na swoje do-
tychczasowe życie i skoncentrować się na 
sukcesach a nie porażkach. Nie gonić za 
młodością i niespełnionymi marzeniami. 
Każdy wiek ma swoje zalety, wystarczy 
tylko je dostrzec. 

Sylwia Jaworska
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trolować wspólny stan 
konta i nie zgadzać się na 
przepuszczanie przez partne-
ra wspólnych oszczędności. 
Reagować natychmiast i 

Także w sytuacjach, kiedy zosta-
je obarczona winą za rozpad 
związku. Tak niekiedy postę-
pują mężczyźni przechodzą-
cy kryzys wieku średniego. 
Bywają bardzo przykrzy. 
Mówią partnerkom wprost, 
że ich nie kochają, że nie wie-

wolno jednak 
pozostawiać 
mężczyzny z 

tym proble-
mem sam na 
sam, bo ten 

stan uderza nie 
tylko w mężczy-

znę, ale i w kobietę. 
Nie można czekać, aż 

kryzys sam przejdzie. – 
Nie przejdzie. Czasami jedynym 

wyjściem z sytuacji może być terapia 
dla par u specjalisty. 

A co do panów w średnim wieku… No 

Link2Europe NV jest belgijską agencją pośrednictwa
pracy działającą na rynku od ponad 14 lat.
Obecnie poszukujemy pracowników do sektora
logistycznego i przemysłowego.
Aktualne oferty pracy na link2europe.eu

Oferujemy belgijską umowę o pracę, dobre
zakwaterowanie i możliwość wynajęcia środka
transportu.

Skontaktuj sie z nami!

+32 (0) 3 740 76 76

work@link2europe.be

Link2Europe NV jest belgijską agencją pośrednictwa
pracy działającą na rynku od ponad 14 lat.
Obecnie poszukujemy pracowników do sektora
logistycznego i przemysłowego.
Aktualne oferty pracy na link2europe.eu

Oferujemy belgijską umowę o pracę, dobre
zakwaterowanie i możliwość wynajęcia środka
transportu.

Skontaktuj sie z nami!

+32 (0) 3 740 76 76

work@link2europe.be



50 Flandria po polsku                                                                                                                      marzec 2022

Książka na dziś. „Oczy ciemności” 
O tej książce zrobiło się głośno, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa. Powieść 
powstała na początku lat 80. ubiegłego wieku, ale jest tam mowa o pewnym wi-
rusie, który wywodzi się z Wuhan i zagraża ludzkości. Czyżby jej autor przewidział, 
co się wydarzy? 
Dean Ray Koontz (ur. w 1945 roku 
w USA) po ukończeniu studiów na 
Shippensburg University w Pensylwanii 
rozpoczął pracę jako nauczyciel ję-
zyka angielskiego 
w Mechanicsburg 
High School w 
Mechanicsburg. 
Swoją karierę literac-
ką rozpoczął od ksią-
żek science-fiction 
pod koniec lat 60. 
Popularność zyskał 
w 1980 roku, kiedy 
opublikowano jego 
powieść „Szepty” 
(Whispers). 

Koontz jest niezwy-
kle płodnym pisa-
rzem. W jego dorobku znajdziemy: 
thrillery, horrory, kryminały, powieści 
science fiction, opowiadania, nowele, a 
nawet poezję. Jego książki, tłumaczone 
na 40 języków, sprzedały się w ponad 
450 milionach egzemplarzy na całym 
świecie. Pisarz jest pracoholikiem, wiel-
bicielem psów i osobą, która ceni sobie 
prywatność. 

Pisze również pod pseudonimami: 
Leigh Nichols, John Hill, K.R. Dwyer, 
Anthony North, Deanna Dwyer, David 
Axton, Owen West, Brian Coffey, 
Leonard Chris, Aaron Wolfe, Richard 
Paige. 

Książka „Oczy ciemności” po raz 
pierwszy została wydana w 1981 roku 
pod pseudonimem Leigh Nichols. Jak 
wspomina autor „była to jedna z mo-
ich pierwszych prób napisania powieści 

wielogatunkowej, łączącej akcję, sensację 
i romans z odrobiną zjawisk paranormal-
nych (…) Przypuszczam, że spodobała 
się dlatego, że historia o zaginionym 

dziecku i pełnej poświę-
cenia matce, gotowej 
zrobić wszystko, żeby 
poznać jego los, uderza 
w naszą najwrażliwszą 
strunę”. 

„Oczy ciemności” to 
podróż do najbardziej 
zabójczej z tajemnic, 
której utrzymanie w se-
krecie jest warte każdej 
ceny. Także ceny życia. 

Czternaścioro dzieci – w 
tym Danny, jedyny syn 

Christiny Ewans – oraz doświadczeni 
opiekunowie giną podczas pobytu na 
wyjeździe survivalowym. Rok po trage-
dii, przeżywając ciągle swoją ogromną 
stratę, Tina buduje swoje życie od nowa. 
Ma dobrą pracę i nawiązuje romantycz-
ną relację z Eliotem Strykerem znanym 
adwokatem. Stabilizacja, którą osiągnęła 
kobieta zostaje brutalnie zakłócona. 

Wszystko zaczyna się od tajemniczych 
wiadomości, które ukazują się w różnych 
miejscach. Przekaz jest jeden, bardzo wy-
raźny …NIE UMARŁ… 

W matce zaczyna kiełkować nadzieja, 
że może jednak jej syn przeżył, może 
stracił pamięć, ma amnezję, ale gdzieś 
jest żywy. Tina wierzy, że ktoś wysyła jej 
wskazówki. Chce odkryć prawdę. Ma 
świadomość, że śmierć jej dziecka nie 
jest tragicznym wypadkiem, lecz niewy-

jaśnioną zagadką. Prosi Eliota o wszczęcie 
procesu ekshumacji zwłok jej syna, nie 
zdając sobie sprawy, z jak groźnym prze-
ciwnikiem będzie miała do czynienia. 

Działania zdesperowanej matki wzbudza-
ją zainteresowanie tajnej agencji rządo-
wej. Na Tinę i jej partnera zaczynają po-
lować bezwzględni zabójcy, którzy zrobią 
wszystko, aby świat nie odkrył prawdy 
pogrzebanej głęboko pod ziemią. Matka 
Danny’ego i jej przyjaciel mają przeciw-
ko sobie potężną nieliczącą się z prawem 
organizację, której za wszelką cenę zależy 
na zachowaniu w tajemnicy prawdy o 
śmierci dzieci i ich opiekunów. 

Wspomniana agencja rządowa posiada 
laboratorium, które prowadzi badania 
nad chińskim wirusem „Wuhan 400”. 
Co ciekawe, po latach ten wątek wzbu-
dził ogromne zainteresowanie w kontek-
ście epidemii koronawirusa. 

W rzeczywistości koronawirus nie ma 
nic wspólnego z wirusem z książki, ale 
zbieżność nazw i miejsca jest zaskakują-
ca. Pisarza zapewne zainteresował fakt, 
że w chińskim mieście Wuhan w latach 
50. XX wieku został założony ośrodek 
badawczy, Wuhan Institute of Virology, 
który prowadził zaawansowane prace 
właśnie nad wirusami. 

Co naprawdę wydarzyło się w górach 
Sierra Newada? Kto i dlaczego zatuszował 
prawdę dotyczącą śmierci Danny’ego, je-
go opiekunów i kolegów? Tego dowiecie 
się z książki „Oczy ciemności”. 

Polecam  
Agnieszka Buniowska
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 Słowo o byle czym 
Krytyka czy odniesienie? 

Ponieważ krytykowanie czegoś – zwłaszcza sztuki – jest ryzykowne, o wiele bez-
pieczniej jest „odnieść się do tego”. Jeśli bowiem krytykowania dokonuje krytyk, 
nie ma kogoś takiego, jak odnosiciel. Co najwyżej jest ktoś, kto się odnosi nie 
krytykując. Dlatego poniższe jest próbą odniesienia się. 

„Krytyk i eunuch z jednej są parafii 
Obaj wiedzą jak, lecz żaden nie potrafi ” 
Tadeusz Boy-Żeleński 

Płaszczyzna 
odniesienia
Odbiorca, aby móc odbierać, nie zawsze 
musi nabyć dzieło (jego kopię), gdyż 
do odbioru sztuki można go zmusić z 
urzędu i za darmo. Dziełami Sztuki z 
Urzędu są np. niektóre Rzeźby, Formy 
Przestrzenne, Projekty Artystyczne czy 
inne konstrukty na placu, w parku, dziel-
nicy itd., umieszczone tam przez urząd. 

Odbiór
Sztuka powinna dawać odbiorcy wraże-
nia estetyczne oraz przestrzeń na emocje i 
własne widzenie rzeczy. Nie powinien on 
cierpieć z powodu patrzenia np. na osobę 
tańczącą, poruszającą się jak mucha w 
smole, z grymasem bólu na twarzy i z 
rozwiązanym sznurowadłem. Ale stało 
się: dzieło w spiżu i granicie odsłonięto 
(czasem na koszt podatnika) i jest ono 
obecne w przestrzeni 
publicznej. 

Potem przychodzi taki je-
den z powieścią kryminalną 
w dłoni, i nie przerywając 
czytania siada na pobliskiej 
ławce, bo chce samodziel-
ne rozwiązać zagadkę „kto 
zabił”. Niestety pod koniec 
czytania nieopatrznie rzuca 
okiem w przestrzeń i tekst 
wypada mu z rąk, bo 

dopiero zauważył na pobliskim klombie 
Dzieło Sztuki z Urzędu. 

Kryminał leży pod ławką, a odbiorcę 
przytłaczają pytania: kto popełnił tę 
zbrodnię? Czy zawiniła zorganizowana 
grupa, czy tylko jeden seryjny morder-
ca cudzych pieniędzy i czasu? Jakie by-
ły motywy? I ponadczasowe „co autor 
chciał przez to powiedzieć?”. 

O akcie 
tworzenia dzieła 
W wielkim uproszczeniu są dwa główne 
rodzaje tworzenia. 

• taki, który odbywa się na naszych 
oczach: np. taniec czy wykonanie utworu 
muzycznego, co i tak zwykle wymaga 
uprzedniego przygotowania, z nielicz-
nymi wyjątkami jak np. improwizacja. 

• Taki, który odbywa się w zaciszu atelier 
(miejsce pracy twórczej), aby powstał na-
macalny owoc w postaci dzieła. 

Akt tworzenia dzieła by-
wa efektem wewnętrzne-
go napięcia, które szuka 

ujścia jako przejaw egoizmu, 
narcyzmu, afektacji, egzalta-
cji i różnych takich tych. 

Zdarza się też, że intencje są 
czyste, występuje wewnętrz-
na potrzeba tworzenia, 

wzniosły niepokój twórczy, 
a nawet dotknięcie „iskrą 
bożą”. Wtedy twórca traci 

świadomość upływu czasu, zatraca się w 
pracy, opędza się od ludzi, nie chce z 
nikim ani rozmawiać, ani gadać. Artyście 
trudno jest osiągnąć taki stan twórczego 
uniesienia, dlatego ktoś powiedział: 

Artystą się bywa, 
a nie nim jest 
Dobrze jest, kiedy mistrz jest także rze-
mieślnikiem, czyli zna swoje rzemiosło. 
Pozwala mu to „nie patrzeć na drążek 
zmiany biegów”, lecz widzieć drogę oraz 
cel, do którego zmierza. Dzieło najczę-
ściej zaczyna się od pomysłu, idei lub też 
projektu. Dlatego artysta patrzy na blok 
granitu i myśli: 

„Moja rzeźba już tam jest, muszę tylko 
odłupać to, co niepotrzebne”. 

Twórca tęskni za wolnością tworzenia, 
aby Dzieło powstało niejako samo przez 
się, wyrosło z idei jak z ziarna, które wie, 
że ma wyrosnąć jako dąb, a nie jako pie-
truszka. 

A odbiorca? 
Moim skromnym zdaniem największym 
wyzwaniem dla Dzieła Sztuki z Urzędu 
jest dać odbiorcy wolność w jego inter-
pretowaniu. Największym ograniczeniem 
jest fakt, że dzieło ma już formę, co ma 
wpływ na odbiór. 

Zdarza się nawet sytuacja, w której dzieło 
powoduje zwarcie na obwodach odbior-
cy z powodu szoku z powodu bezsensu 
i szpetoty dzieła. Wtedy odbiorca oraz 

się: dzieło w spiżu i granicie odsłonięto 
(czasem na koszt podatnika) i jest ono 
obecne w przestrzeni 
publicznej. 

Potem przychodzi taki je-
den z powieścią kryminalną 
w dłoni, i nie przerywając 
czytania siada na pobliskiej 
ławce, bo chce samodziel-
ne rozwiązać zagadkę „kto 
zabił”. Niestety pod koniec 
czytania nieopatrznie rzuca 
okiem w przestrzeń i tekst 
wypada mu z rąk, bo 

macalny owoc w postaci dzieła. 

Akt tworzenia dzieła by-
wa efektem wewnętrzne-
go napięcia, które szuka 

ujścia jako przejaw egoizmu, 
narcyzmu, afektacji, egzalta-
cji i różnych takich tych. 

Zdarza się też, że intencje są 
czyste, występuje wewnętrz-
na potrzeba tworzenia, 

wzniosły niepokój twórczy, 
a nawet dotknięcie „iskrą 
bożą”. Wtedy twórca traci 
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cały jego system doznaje 
uwolnienia w celu uła-
twienia odruchu ucieczki. 

Dlatego wymyśliłem dzie-
ło idealne… pardon, dają-
ce absolutną wolność w je-
go odbiorze i interpretacji. 

Oto na klombie widać 
odwzorowanie nicości i 
pustki. Genialny artysta 
ukazał nicość eksponując 
to, co jest. Innymi słowy: 

• 1 z tego co jest, zrobił ramy dla pustki. 
• 2 Czyli to, czego nie ma, jest w ramach 

tego, co jest. 
• 3 Czyli to, co jest, stanowi ramy dla 

tego, czego nie ma. 
• 4 Czyli nicość jest ujęta w ramy tego, 

co jest. 

Dzięki temu odbiorca otrzymuje dzieło, 
które go w żaden sposób nie ogranicza i 
niczego nie narzuca. 

No i co z tego? 
Jeśli ktoś spojrzy niepoważnie na genial-
nego artystę i cztery punkty, może uznać, 
że za szumem informatycznym kryje się 

puste miejsce na klombie, czyli 
żadnego dzieła na nim nie ma. 

Jeśli jednak ktoś spojrzy poważnie 
i ma zacięcie artysty, może stwo-
rzyć takie odwzorowanie pustki i 
ramy wokół niej, które jednak da 
się zainstalować na klombie. – Ot, 
taki artystyczno-logiczny fikoł. 

Jedyny problem to: jak zachę-
cić odbiorcę do samodzielnego 
wypełnienia owej pustki, oraz 

– bagatela: kto będzie to dzieło 
regularnie mył, czyścił i konserwował? 

Powyższe odniesienie się dotyczy tylko 
nielicznych dzieł, ma tylko wywołać za-
dumę i jak udowodniono na wstępie, 
krytyką nie jest. 

Michał Nowacki
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