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„Metro carolo”, czyli historia 
pewnej fatalnej inwestycji 
W Belgii jeździ metro, które w połowie jest tramwajem i posiada linie, które choć 
dawno ukończone, nigdy nie zostały otwarte. Jeśli myśleliście, że wielkie i bezsen-
sowne inwestycje publiczne to specjalność innych części globu, to zapraszam na 
przejażdżkę, a od pewnego momentu spacer po Charleroi. W ten sposób można 
tu podziwiać największe planistyczne fiasko współczesnej Europy. 

Charleroi sen  
o potędze 
Cofnijmy się do lat 60. minionego wie-
ku, kiedy to nie tylko w Belgii pączkujące 
kolegia debatują nad przyszłością ruchu 
drogowego w podbijanych przez samo-
chody osobowe miastach. Wyrzucenie 
aut z centrów to ekstrawagancja, na którą 
przyjdzie jeszcze poczekać. Tymczasem 
triumfują koncepcje schowania zawadza-
jącego transportu publicznego pod zie-
mią. W Charleroi, największym mieście 
Walonii wyzwaniu miały sprostać dwie 
spółki – centralna SNCV, zarządzająca 
m.in. liniami tramwajowymi w całym 
regionie i nowo powołana do życia miej-
ska – STIC. 

Ambitne wytyczne płyną z ministerstwa 
transportu, które uznało, że licząca w 
porywach 500 tys. mieszkańców (samo 
miasto to 200 tys.) aglomeracja Charleroi 
zasługuje na osiem nitek metra. Dla po-
równania – ponad dwa razy ludniejszy 
Region Stołeczny Brukseli liczy obecnie 
cztery linie metra oraz kilka „premetra”, 
czyli połączeń obsługiwanych przez 
tramwaje z potencjałem na upgrade w 
przyszłości. 

Gdy w 1974 r. Charleroi zaczęło kopać 
pierwszy tunel, merytorycznej analizy 
lokalnych potrzeb zatem zabrakło. Nie 
brakowało za to funduszy. Skąd? Z bel-
gijskiej „gofrownicy”, czyli prowadzonej 
wówczas polityki idealnej symetrii w in-
westycjach publicznych. Skoro Flandria 

otrzymała środki na rozbudowę drugie-
go po Antwerpii portu w Zeebrugge, to 
Walonii należało się dokładnie tyle samo. 
Taką Bruksela miała wtedy receptę na 
ekonomiczną i polityczną spójność kraju. 

Włodarze Charleroi zaręczali oczywiście 
o wysokiej konieczności budowy metra 
z 69 stacjami i 60 kilometrami długo-
ści. Porównajmy raz jeszcze – w i wo-
kół Brukseli działa dziś 60 stacji, a metro 
oraz premetro jeżdżą po 56 kilometrach 
torów. 

Puste wagony  
na trasie donikąd 
W 1976 r. carolos (popularny skrót od 
Carolorégien, mieszkańców Charleroi) 

mogli dumnie przejechać się po pierw-
szym ukończonym odcinku między trze-
ma stacjami. Wiekopomne doświadcze-
nie psuł jednak stary tramwajowy tabor, 
odziedziczony po kolei dojazdowej, więc 
gdy trzy lata później otwarto kolejne 
dwie stacje, to pędziły przez nie już no-
wiutkie składy LRV. Miasto zamówiło 
ich pięćdziesiąt cztery. 

LRV, czyli Light Rail Vehicles, ni to 
tramwaj, ni to metro, wyprodukowała 
cienko w tamtym czasie przędąca firma 
Le Brugeoise et Nivelles (BN, później 
przejęta przez Bombardiera, a dwa lata 
temu przez Alstom). Pierwszym od-
biorcą nowych pojazdów była Ostenda 
i pozostałe nadmorskie miejscowości, 
do których można dojechać słynnym 



4 Flandria po polsku                                                                                                                 październik 2022

Kusttramem, najdłuższą linią tramwa-
jową świata. Tamtejszy tabor nadawał 
się do renowacji, więc znów pojawiła się 
świetna okazja, aby uruchomić gofrow-
nicę i nakarmić wszystkich bez względu 
na apetyt. 

O ile 54 LRVy miały jeszcze kogo wozić 
wzdłuż belgijskiego wybrzeża, o tyle na 
potrzeby Charleroi wystarczyłoby ich 
szesnaście. Zgodnie z zasadą gofra do-
starczonych zostało jednak również 54, 
a Le Brugeoise et Nivelles zyskał niepo-
wtarzalny poligon testowy dla nowego 
produktu, wypuszczonego ze średnio 

uniwersalnym jednometrowym rozkła-
dem, z niedostatecznie głośnymi sygna-
łami ostrzegawczymi i mimo przymiot-
nika „light” za ciężkim do eksploatacji na 
innych, starych torowiskach Charleroi. 
Dzisiaj poza Belgią BN LRV jeździ tylko 
w fi lipińskiej Manili. 

Przez kilkanaście lat kilkadziesiąt no-
wych wagonów rdzewiało w zajezdniach 
Charleroi, kilka zostało rozebranych na 
części i tym samym defi nitywnie po-
zbawionych szans na jazdę w przyszło-
ści. Jeden kosztował w przeliczeniu na 
dzisiejsze relacje ok. 3,5 mln euro. 

Nic to, w międzyczasie kolejne miliardy 
franków pompowano w „metro carolo”, 
gdy równocześnie rządy lat 80. prowa-
dziły politykę zaciskania pasa we wszyst-
kich innych obszarach. I gdy Charleroi, 
niegdyś symbol potęgi belgijskiego prze-
mysłu ciężkiego, zmieniało się w jego 
cmentarzysko, a mieszkańcy opuszczali 
upadający region w poszukiwaniu szczę-
ścia gdzie indziej, stało się jasne, że linie 
prowadzone na peryferie nie będą wozić 
pasażerów z i do nowych osiedli, bo ta-
kie po prostu już nie powstaną. Powstały 
tymczasem nowe stacje w szczerym polu, 
pod którym wydrążono tunel. Powstały 
perony gotowe przyjąć sześciowagonowe 
składy, podczas gdy nigdy nie podjechały 
na nie więcej niż dwa wagony. 

Zmiana reguł 
i priorytetów 
Do 1989 r. dezaktualizujący się w oczach 
projekt pochłonął równowartość 1,8 
mld euro, a wciąż działała tylko jedna 
nitka metra. I w tym momencie trzecia 
wielka reforma państwowa skończyła z 
polityką gofrownicy, zasadniczo prze-
nosząc pomysły i odpowiedzialność za 
wydatki na infrastrukturę na Flandrię i 
Walonię. Rozgrzebane metro, które teraz 
trzeba dokończyć i obsługiwać za wła-
sne-regionalne pieniądze było już jakby 



5październik 2022         Flandria po polsku 5październik 2022         Flandria po polsku 



6 Flandria po polsku                                                                                                                 październik 2022

mniejszym priorytetem. Nagle okazało 
się, że eksploatacja drugiej nitki otwartej 
w 1992 r. to za duży koszt dla władz 
lokalnych. Ostatecznie uruchomiły ją 
tylko za dnia, uzupełniając komunika-
cję autobusami. 

Poza uniknięciem bankructwa państwa 
znalazł się inny pozytyw nowej sytuacji – 
przejęcie pełnej kontroli przez Charleroi 
ułatwiło koordynację prac (bądź ich wy-
gaszania). Dotąd centralna spółka SNCV 
i lokalna STIC robiły sobie wprost na 
złość, byleby zminimalizować własne na-
kłady. Do dzisiaj można podziwiać ab-
surdalny rozjazd krzyżowy przekładający 
tory pomiędzy dwoma stacjami. Jedna 
z firm uznała bowiem, że puści składy 
prawą stroną, a druga, że lewą. 

Przystanki na linii Châtelet były gotowe 
do użytku już w 1985 r., ale miastu nie 
uśmiechały się inwestycje w ich obsłu-
gę, więc do dziś sobie stoją, śmieszą i 
przestraszają. Raz na jakiś czas przemknie 
nimi pociąg-widmo, czyli nauka jazdy. 
Neony już dawno nie świecą, a klamki w 
drzwiach i szyby w kasach biletowych po-
ginęły, natomiast ponoć raz na jakiś czas 
aktywują się ruchome schody. Niektóre 
stacje zaplombowano, inne ogrodzono 
płotem, ze sforsowaniem którego pro-
blemu nie mają amatorzy urbexu, graffiti 
lub różnorakich substancji. Roczny koszt 

utrzymania, sprzątania i zabezpieczenia 
tego martwego połączenia to 180 tys. 
euro. 

Dopiero 10 lat temu otwarto jeszcze 
linię na północ (która jednak nie łączy 
się z oddalonym o parę kilometrów lot-
niskiem) i dokończono nitkę wschodnią. 
Łącznie cztery linie (z czego dwie na tej 
samej trasie, jadące w przeciwnych kie-
runkach) przewoziły tuż przed pandemią 
niecałe 6 milionów pasażerów rocznie. 
W brukselskim metrze było to ponad 
150 milionów. 

Krajobraz po 
gofrownicy 
Od kiedy burmistrzem został Paul 
Magnette, Charleroi snuje poważne 
plany modernizacji. Zatwierdzony w 
zeszłym roku belgijski Krajowy Plan 
Odbudowy zakłada kilkadziesiąt milio-
nów euro na ukończenie prowadzącej do 
nowego szpitala piątej linii metra, co ma 
nastąpić w 2026 
r. Trzymam kciu-
ki, bo wizerunek 
miasta, trawione-
go przez struktu-
ralne bezrobocie, 
korupcję, a na 
dokładkę koja-
rzonego jeszcze z 

Markiem Dutroux, może się już wyłącz-
nie poprawić. 

Żeby była jednak jasność, sieroty po 
polityce gofrownicy rozrzucone zostały 
po całej Belgii. W Liège budowę metra 
odpuszczono kompletnie, a gotowe już 
kilka kilometrów tuneli służy jako maga-
zyn starych składów. W Antwerpii tunel 
tramwajowy z centrum do Wommelgem 
był w stanie surowym już w 1981 r., a 
do użytku włączono go 34 lata później. 
Stację Sainctellette w Brukseli budowa-
no przez dziesięć lat, by ostatecznie dojść 
do wniosku, że leży ona za blisko stacji 
poprzedzającej i następującej. 

Gdzie indziej znajdziemy wiadukty w 
polu i ślepe wielopasmowe drogi, nie-
wykończone budynki-mastodonty albo 
podwieszany most w stylu Golden Gate, 
który służy tylko ruchowi lokalnemu i 
rowerzystom. Materiałem na osobny 
tekst jest absolutnie spektakularna winda 
dla statków w Strépy-Thieu oraz również 
transportująca statki równia pochyła w 
Ronquières. Jean-Claude Defossé udo-
kumentował zjawisko „Les travaux inu-
tiles” („Robót niepotrzebnych”) w serii 
reportaży z końca lat 80. 

Kilka lat później ich rejestr sporządził 
Douglas de Coninck w książce „Blijvende 
blunders” („Trwałe wpadki”), gdzie argu-
mentował ponadto, iż nie zakończyły się 
one wraz z federalizacją wydatków na 
infrastrukturę. Jego zdaniem praprzyczy-
ny problemu należy upatrywać w manii 
budowania, na którą cierpią tu wszyscy, 
urodzeni na północ i na południe od 
granicy językowej. 

Maciej Bochajczuk jest absolwentem 
stosunków międzynarodowych na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Od 12 
lat mieszka w Belgii. Jest autorem 
bloga „A w Belgii” dostępnego na  
www.facebook.com/awbelgii oraz 
dziennikarzem Euractiv Poland. 
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 Belgia: krótka historia migracji 
Wyróżnia się następujące rodzaje migracji: emigrację – wyjazd na stałe lub na 
pewien okres z kraju ojczystego do innego państwa; imigrację – przyjazd osób, 
osiedlanie się ludności w danym kraju na pobyt stały lub długotrwały; reemigra-
cję – powrót z emigracji ludności, która wcześniej wyemigrowała. 

Początki 
W Belgii najpierw miała miejsce migra-
cja wewnętrzna. W XIX wieku biedni 
fl amandzcy chłopi z północy masowo 
przemieszczali się na południe do dyna-
micznie rozwijającej się przemysłowo i 
gospodarczo Walonii. Po zakończeniu I 
wojny światowej do Belgii zaczęli zjeż-
dżać imigranci z zagranicy, bo walońskie 
fabryki, huty i kopalnie nie miały wy-
starczającej liczby pracowników. 

Szacuje się, że w latach 1920-1930 do 
Belgii zawitało około 170 tysięcy ob-
cokrajowców. Trzeba było wprowadzić 
specjalne przepisy migracyjne, które sta-
ły się podstawą obecnie obowiązującego 
prawa. 

W 1940 roku w walońskich kopalniach 
pracowało ponad 130 tysięcy górników. 
Kilka lat później, po zakończeniu II woj-
ny światowej ich liczba wynosiła niecałe 
80 tys. Spadła produkcja węgla, surow-
ca tak potrzebnego do odbudowy kraju 
po wojnie. Dlatego rząd belgijski zde-
cydował się na podpisanie umów dwu-
stronnych zapewniających imigrantom 
zatrudnienie. W ten sposób do kopalń 

w Walonii zawitali pracownicy z 
zagranicy i wydobycie wę-

gla ruszyło pełną parą. 

Kryzys 
Nastał koniec lat 60. i nastąpił kryzys 
w górnictwie. Niektórzy pracownicy 
upadających kopalń znaleźli zatrudnie-
nie w innych sektorach gospodarki, ale 
nie wszyscy. Ministerstwo sprawiedli-
wości przestało uważać pozwolenie na 
pracę za warunek konieczny do legali-
zacji pobytu w Belgii. I to był początek 
nielegalnej imigracji na masową skalę. 

Obcokrajowcy, chcący pracować w 
Belgii, przyjeżdżali do tego kraju jako 
turyści i szukali zatrudnienia. Znajdowali 
pracę i chociaż z prawnego punktu wi-
dzenia należało ich pobyt zalegalizować, 
pracodawcy czynili to niechętnie i w 
ostateczności, a władze dawały na te 
praktyki milczące przyzwolenie. 

Z takiego układu korzystały wszystkie 
strony. Państwo, bo gospodarka się roz-
wijała, pracodawcy, bo mieli tanią siłę 
roboczą i nielegalni przybysze, którzy 
ze swoich zarobków utrzymywali całe 
rodziny. 

Idzie nowe 
W latach 70. sytuacja zaczęła się radykal-
nie zmieniać. Szalał kryzys ekonomicz-
ny i rosło bezrobocie, co spowodowało 
konieczność dostosowania polityki mi-
gracyjnej do nowych okoliczności. Rząd 
postanowił ograniczyć nielegalną imigra-
cję, na którą do tej pory przymykał oko 
i zaostrzył przepisy dotyczące przyznawa-
nia pozwoleń na pracę i na pobyt. 

Chodziło nie tylko o zmniejszenie 
liczby obcokrajowców, przyby-

wających do Belgii za pra-
cą, ale przede wszystkim o dostosowanie 
migrantów do potrzeb rynku. Ostatnia 
bowiem imigracyjna fala sprowadziła do 
Belgii ludzi niewykształconych, często 
analfabetów, którzy stali się dla państwa 
obciążeniem. 

Nowa polityka imigracyjna była także 
wynikiem pogłębiającej się integracji 
europejskiej. Europejska Wspólnota 
Gospodarcza (EWG) – poprzedniczka 
Unii Europejskiej, do której należała 
Belgia, stawiała swoje wymagania. 

W rezultacie Belgia podzieliła imigran-
tów na dwie kategorie: obywateli EWG 
oraz obywateli krajów trzecich. Ci pierw-
si cieszyli się wieloma prawami zagwaran-
towanymi przez państwo. Drudzy, coraz 
częściej stawali się ofi arami narastającej 
dyskryminacji. Także tej na rynku pracy. 

Już od końca lat 60. obywatele EWG 
przekraczali granice Belgii na podstawie 
dowodu osobistego lub paszportu, bez 
konieczności posiadania wizy i pozwo-
lenia na pracę. Traktowani byli na równi 
z Belgami, nie mogli jedynie sprawować 
funkcji publicznych. Wraz z rozszerza-
niem się EWG powyższe przywileje 
przysługiwały obywatelom kolejnych 
krajów. 
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Recesja 
Nastał rok 1969, a z nim recesja, która 
zmusiła rząd do drastycznego ograni-
czenia liczby imigrantów. Zaostrzono 
warunki przyznawania pozwoleń na 
pracę. Nie przedłużano pozwoleń oso-
bom, które najpierw wjechały do Belgii 
jako turyści, a później znalazły zatrudnie-
nie i osiedliły się. Uchwalono przepisy, 
które nie pozwalały na podjęcie pracy 
w innym sektorze, niż ten wymieniony 
na pozwoleniu. Ale bezrobotnych imi-
grantów nie udało się pozbyć z kraju. 

Nowe prawo ograniczyło wprawdzie 
ich napływ, nie powstrzymało go jed-
nak całkowicie, nawet pomimo zakazu 
zatrudniania imigrantów i sankcji dla 
fi rm ich zatrudniających. 

Decyzją rządu z 1974 roku do Belgii 
mogli przybywać jedynie imigranci 
posiadający te kwalifikacje, których 
brakowało na tutejszym rynku pracy. 
Jednocześnie zdecydowano o zalegalizo-
waniu pobytu tych, którzy przebywali w 
Belgii nielegalnie. 

Ważnym aspektem było również łączenie 
rodzin. Już w latach 40. ten temat po-
jawił się w belgijskiej polityce migracyj-
nej. Chodziło głównie o to, aby samotni 
pracownicy nie porzucali miejsc pracy i 
nie przenosili się gdzie indziej. Zgoda na 
sprowadzenie do Belgii rodziny pracow-
nika miała zaowocować przywiązaniem 
pracownika do konkretnego pracodawcy, 
gdyż migranci z rodzinami do przepro-
wadzek nie byli tacy skorzy. 

Obecnie… 
Napływająca do Europy fala 
uchodźców i imigrantów spoza 
UE dotknęła też Belgię. W 2015 
roku służby imigracyjne nie by-
ły w stanie obsłużyć wszystkich 
przybywających. Sytuacja w 
Belgii, tak jak w całej Europie za-
częła wymykać się spod kontroli. 

W grudniu 2018 roku, w efekcie kryzysu 
rządowego do dymisji podał się premier 
Charles Michel. Rząd upadł po przyję-
ciu przez Belgię ONZ-owskiego pak-
tu migracyjnego. W proteście przeciw 
przyjęciu tego paktu, z koalicji rządzącej 
wyszła największa partia Nowy Sojusz 
Flamandzki (N-VA). Umiarkowani fl a-
mandzcy nacjonaliści uważali, że doku-
ment może w przyszłości wymuszać na 
poszczególnych krajach przyjmowanie 
migrantów. 

Belgia ciągle pozostaje atrakcyjnym kra-
jem dla uchodźców i nielegalnych imi-
grantów, których liczba znacząco wzrosła 
w ostatnich latach. Część z nich pozo-
staje w Belgii legalnie. Reszta, zgodnie z 
prawem, powinna opuścić kraj, jednak 
wielu z nich decyduje się pozostać tu 
nielegalnie. 

W każdym kolejnym roku przybywa 
imigrantów wraz z rodzinami. Najwięcej 

z nich mieszka w Brukseli, pracuje za-
ledwie 53,9 proc. W Belgii panuje opi-
nia, że im bliżej Brukseli, tym chęć do 
pracy maleje. Wskazują na to chociażby 
dane z 2019 roku, z których wynika, że 
najmniejszy wskaźnik pracujących imi-
grantów spoza UE był właśnie w rejonie 
Brukseli. 

Nie można też pominąć imigrantów 
sympatyzujących ze zradykalizowanym 
islamem, którego początki w Belgii się-
gają lat 60. ubiegłego stulecia. To wtedy 
belgijskie władze wspierały masową mi-
grację z Turcji i Maroka, potem z Egiptu 
i Libii, traktując ludzi z tych krajów jako 
tanią siłę roboczą. Kiedy fabryki, kopal-
nie i huty zostały zamknięte, imigranci 
w Belgii zostali. Bez pracy i pomocy 
państwa. 

Znaczna większość muzułmanów, miesz-
kających w Belgii, to trzecie i czwarte po-
kolenie pracowników przybyłych do tego 

kraju za zgodą władz w 
latach 60. XX wieku. I 
choć wielu z nich zinte-
growało się z belgijskim 
społeczeństwem, wielu 
tego nie uczyniło. 

Anna Janicka 

Źródło: 
www.isp.org.pl



10 Flandria po polsku                                                                                                                 październik 2022



11październik 2022         Flandria po polsku 

Kuchnia belgijska dla każdego 
Belgia to raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia belgijska jest 
bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować. 

Kip in jagersaus met 
hutsepot – kurczak w 
sosie myśliwskim z 
gulaszem warzywnym 
Aromatyczny i wyrazisty w smaku sos z 
mięsem drobiowym, wędzonym bocz-
kiem, cebulą i grzybami. Bardzo smaczny 
i pożywny. To świetny pomysł na posiłek 
dla całej rodziny, alternatywa dla wersji 
z wieprzowiny. 

Sos – składniki: 
• 4 nóżki z kurczaka 
• 200 gramów boczku wędzonego w 

kostkach 
• 1 cebula drobno posiekana 
• 250 gramów grzybów np.: borowiki, 

kozaki maślaki lub pieczarki w ćwiart-
kach 

• 1 dl koniaku 
• 2 łyżki mąki 
• 2 łyżki pasty pomidorowej 
• 2 szklanki czerwonego wina 
• 1 litr bulionu z kurczaka 
• 2 łyżki masła 
• pieprz i sól 

Przygotowanie: 
Oczyszczone nóżki kurczaka nacieramy 
solą i pieprzem. Rozpuszczamy masło w 
garnku, obsmażamy mięso, wyjmujemy 
i odkładamy na bok. 

W tym samym garnku smażymy kostki 
boczku. Dodajemy posiekaną cebulę i 
mieszamy, aż się zeszkli. Dokładamy 
kawałki grzybów i smażymy do cza-
su, aż w garnku nie będzie płynu. 
Zalewamy koniakiem i gotujemy 
do odparowania. Dodajemy mąkę i 
chwilę podsmażamy, mieszając. 

Dokładamy czerwone wino, koncen-
trat pomidorowy i bulion z kurczaka. 
Dokładnie mieszamy. Doprowadzamy 
do wrzenia i wkładamy kawałki kur-
czaka. 

Gotujemy przez 45 minut do godziny, 
aż mięso będzie miękkie. Od czasu do 
czasu delikatnie mieszamy. 

Hutsepot – składniki: 
• 3 duże ziemniaki 
• 3 cebule 
• ½ kapusty włoskiej 
• 4 marchewki 
• 3 rzepy 
• 2 części białego pora 
• gałązka tymianku i liść laurowy 
• 3 dl bulionu z kurczaka 
• łyżka musztardy 
• łyżka masła 
• sól, pieprz 

Przygotowanie: 
Umyte warzywa obieramy i kroimy 
w dużą kostkę oraz talarki 3-5 cm. 
W garnku rozpuszczamy masło i pod-
smażamy warzywa, mieszając około 5 
min. Następnie podlewamy bulionem 
i dodajemy przyprawy. Przykrywamy 
pokrywką i dusimy na średnim ogniu 
około 45 min. 

Smacznego! 

Agnieszka Wojtysiak

bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować. 

W tym samym garnku smażymy kostki 
boczku. Dodajemy posiekaną cebulę i 
mieszamy, aż się zeszkli. Dokładamy 
kawałki grzybów i smażymy do cza-
su, aż w garnku nie będzie płynu. 
Zalewamy koniakiem i gotujemy 
do odparowania. Dodajemy mąkę i 

Dokładamy czerwone wino, koncen- Przygotowanie: 
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Odkrywamy Belgię 
W tym niewielkim kraju, położonym w sercu Europy, na niewielkiej przestrzeni 
znajduje się wiele wyjątkowych miast, miasteczek i malowniczych wiosek z za-
chwycającą architekturą, a w wielu przypadkach również interesującą historią. 

Belgia skrywa wiele ciekawych miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić. 

10 maja 1940 roku hitlerowskie Niemcy 
najechały Belgię. Podobnie jak w przy-
padku pierwszej wojny światowej podbój 
krajów Beneluksu nie stanowił głównego 
celu operacyjnego III Rzeszy, tym celem 
był podbój Francji oraz Wielkiej Brytanii. 
W Belgii inwazję niemiecką na ten kraj 
zwykło się nazywać „osiemnastodnio-
wą kampanią”, ponieważ tyle zajęło 
Niemcom pokonanie Belgów. 

Fort nie do zdobycia 
Warowny fort Eben-Emael – wybudo-
wany został w przededniu II wojny świa-
towej (1931–1935), w pobliżu Liège, 
niedaleko granicy niemieckiej i holen-
derskiej, na płaskowyżu górującym nad 
Mozą, w ważnym strategicznie miejscu 
połączenia Mozy z Kanałem Alberta. 
W skład załogi pod dowództwem ma-
jora Jeana Jottranda, liczącej 1200 osób, 
wchodzili doborowi belgijscy żołnierze. 

Zbudowana kosztem 24 mln franków 
belgijskich twierdza Eben-Emael, zajmo-
wała powierzchnię kilkudziesięciu hek-
tarów i została solidnie uzbrojona. Fort 
posiadał łącznie 17 schronów, uzbrojenie 
stanowiły działa dalekosiężne 120 mm 
w wieży pancernej, 16 dział 75 mm, w 
tym cztery w dwóch podwójnych wie-
żach oraz duża liczba karabinów maszy-
nowych i moździerzy. Dodatkowo wy-
konano głęboki rów przeciwczołgowy, 
pola minowe, zasieki oraz przeszkody 
przeciwczołgowe. Położoną na wzgórzu 
fortecę chroniła fosa. 

Korytarze, znajdujące się 25 metrów pod 
ziemią, osłonięto żelbetonowymi ściana-

mi i stropami, a pancerne kopuły (ledwie 
widoczne na ziemi) były w stanie wytrzy-
mać wybuchy nawet najcięższych poci-
sków i bomb. Gdyby nieprzyjaciel chciał 
zaatakować fort czołgami, te osiadłyby na 
betonowych zaporach i zostałyby znisz-
czone ogniem dział przeciwpancernych. 

Piechota nieprzyjaciela, zanim pokonała-
by zasieki, pola minowe i zbliżyła się do 
bunkrów, padłaby w ogniu karabinów 
maszynowych i dział. Nic nie mogło 
pokonać belgijskiego fortu nad kanałem 
Alberta. No, prawie nic… 

Zdobycie fortu  
nie do zdobycia 
Twierdza Eben-Emael stała się obiek-
tem ataku dokonanego przez niemiec-

kich spadochroniarzy 10 maja 1940 r. 
Zdobycie fortu to jedno z najbardziej 
spektakularnych wyczynów niemiec-
kich komandosów podczas II wojny 
światowej. 

Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę 
ze znaczenia twierdzy dla obrony Belgii. 
Biorąc pod uwagę jej położenie i ufor-
tyfikowanie nie mogli użyć ani ciężkich 
dział, ani czołgów, ani samolotów. 

Wprawdzie w Eben Emael znajdowa-
ła się liczna i stosunkowo nowoczesna 
artyleria, jednak twierdza właściwie nie 
posiadała skutecznej obrony przeciwlot-
niczej. Dlatego dowództwo niemieckie 
postanowiło przeprowadzić atak z wy-
korzystaniem jednostek spadochroniarzy 
(Fallschirmjaeger). 

Grupa warowna Eben-Emael: Blok wejściowy., wikipedia.org
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Specjalne jednostki szkoliły 
się do tego zadania od wielu 
miesięcy w warunkach bardzo 
podobnych do układu twier-
dzy, które Niemcy precyzyjnie 
odtworzyli. Spadochroniarze 
mieli zostać zrzuceni na teren 
fortu i przez zaskoczenie szyb-
ko przejąć kluczowe punkty, 
wysadzić w powietrze część 
umocnień i utorować drogę 
dla jednostek armii niemiec-
kiej prowadzącej ofensywę 
lądową. 

10 maja 1940 roku wojska 
niemieckie przeprowadziły 
bezprecedensową akcję, mającą na ce-
lu szybkie zajęcie i neutralizację fortu. 
Niemieccy spadochroniarze ruszyli do 
ataku na pokładach szybowców holowa-
nych przez transportowe Ju 52. Mimo 
pewnych trudności większość maszyn 
wylądowała dosłownie na fortecy Eben 
Emael. Niemieccy komandosi od razu 
zlikwidowali stanowiska artylerii i bun-
krów. Użyli ładunków kumulacyjnych o 
dużej mocy, co było istotną innowacją 
technologiczną. Całość akcji zajęła im 
tylko kilkadziesiąt minut. 

Belgijska załoga wciąż stawiała opór. 
Skapitulowała dopiero następnego dnia, 
gdy do Eben Emael przybyły oddziały 
niemieckiej 6. Armii. Dalsza walka była 
bezcelowa. Obrońcy fortecy, nie mając 
dział, byli bezsilni wobec atakujących, a 
sama twierdza stawała się bezużyteczna 
w obronie terytorium Belgii. 

W tym samym czasie spadochronia-
rze z niemieckich 7. i 22. Dywizji 
Spadochronowych zostali zrzuceni w 
innych kluczowych punktach, co po-
zwoliło im na uchwycenie mostów na 
belgijskich i holenderskich kanałach. 

Powodzenie akcji było możliwe dzięki je-
dynie symbolicznemu wymiarowi belgij-
skiej obrony przeciwlotniczej. Atakujący 

spadochroniarze byli niemal całkowicie 
bezpieczni i mogli wylądować w sa-
mym centrum twierdzy, nie obawiając 
się ostrzału. Zginęło zaledwie 6 niemiec-
kich żołnierzy, 15 zostało rannych. Straty 
wśród Belgów były trochę większe – 23 
zabitych i 59 rannych. 

Niemcy jeszcze przez wiele miesięcy 
po zakończeniu akcji trzymali jeńców 
Eben Emael w odosobnieniu w obawie 
przed zdradzeniem efektów działania ła-
dunków kumulacyjnych – nowej broni 
niszczącej beton i stal. 

To zwycięstwo miało zna-
czenie nie tylko militarne, 
lecz także propagandowe. 
Dowódcy spadochroniarzy 
otrzymali Krzyże Rycerskie. 
Propaganda niemiecka opie-
wała wykorzystanie „nowej 
metody ataku”, jaką był 
powietrzny desant na silnie 
ufortyfikowaną twierdzę. 
Niewątpliwie był to niezwy-
kły wyczyn, który wyznaczył 
nowe trendy w prowadze-
niu działań wojennych. 

Błyskawiczne zdobycie 
twierdzy Eben Emael 
umożliwiło wojskom nie-

mieckim opanowanie Kanału 
Alberta i ważnych umocnień w 
jego rejonie, ale przede wszyst-
kim szybkie zajęcie Belgii, co 
pozwoliło skutecznie uderzyć 
na Francję. Złamanie belgij-
skiej linii obrony w najbardziej 
newralgicznym miejscu było 
punktem zwrotnym w inwazji 
na zachód. Droga do Francji 
była otwarta. 

Fort jest jedną z najwięk-
szych tego typu konstrukcji w 
Europie. Zamieniony obecnie 
w muzeum, można zwiedzać 
indywidualnie lub z przewod-

nikiem. Można zobaczyć koszary, mu-
zeum, podziemne korytarze, stanowiska 
dowodzenia i pomieszczenia z bronią w 
bunkrze artyleryjskim, a nawet poczuć 
symulowany wybuch. 

Oficjalna strona muzeum:  
www.fort-eben-emael.be/en/ 

Agnieszka Buniowska 

Źródła:  
pl.wikipedia.org, steemit.com,  

warhist.pl, mojhistorycznyblog.pl

Grupa warowna Eben-Emael: Jeden z bloków artyleryjskich 
dla armat 75mm., wikipedia.org

Hbar.cc en.wikipedia.org
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MAS i Portopolis 
Het Eilandje to dziś modna i nowoczesna dzielnica Antwerpii, która dawniej była 
dzielnicą portową. O historii tego miejsca przypominają zabytkowe dźwigi porto-
we, dawne magazyny, hangary i stylowe latarnie. W dokach portowych nie cumu-
ją dziś statki towarowe czy pasażerskie, firmy żeglugowej Red Star Line, ale jachty 
i żaglówki. 

Jedną z największych atrakcji tej dziel-
nicy, ale też symbolem Antwerpii jest 
wyjątkowy budynek – het MAS, het 
Museum aan de Stroom. Budynek 
muzeum jest bardzo charakterystyczny 
i nie można go nie zauważyć, bo fasada 
MAS pokryta jest czerwonym indyjskim 
piaskowcem (Dholpur Red Sandstone, 
znanym też jako czerwony piaskowiec 
Agra). Z tego kamienia zbudowany jest 
słynny Czerwony Fort w Agrze. Okna 
budynku zostały wykonane z zakrzywio-
nej szklanej płyty, na dachu znajduje się 
taras widokowy, z którego rozpościera się 
widok na miasto, na antwerpski port i 
rzekę Skaldę. 

MAS to bardzo nowoczesne mu-
zeum, którego kolekcję stanowią zbio-
ry z muzeów het Volkskundemuseum, 
het  Nationaal Scheepvaartmuseum, 
zlikwidowanych albo inaczej mówiąc 
połączonych w ramach nowej placów-
ki. Decyzja o budowie nowego muzeum 
została podjęta w 1998 roku. W następ-
nym roku ogłoszony został międzynaro-

dowy konkurs architektoniczny, wygrany 
przez światowej sławy firmę Neutelings 
Riedijk Architects, której projekt jest 
nawiązaniem do historycznej atmosfery 
i funkcji dzielnicy Het Eilandje. 

Budynek MAS w liczbach: wysokość 
– 60 metrów, powierzchnia wystawien-
nicza – 5700m2, 10 kondygnacji, 7 sal 
muzealnych. Koszt inwestycji – 56 mln 
euro. Oficjalne otwarcie muzeum nastą-
piło 14 maja 2011 roku. 

MAS to bardzo nowoczesne i wszech-
stronne muzeum, na zwiedzanie którego 
warto przeznaczyć cały dzień. Na każ-
dym piętrze znajduje się inna wy-
stawa tematyczna. Niektóre to wy-
stawy stałe, które tworzą opowieść 
o historii miasta, portu, żeglugi i 
handlu, inne to wystawy czasowe. 
O kolekcji muzeum i wystawach, 
które tu się odbyły można napisać 
osobną książkę, a nawet kilka, ale 
są dwa dzieła sztuki, które raczej 
trudno przeoczyć. 
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Pierwszym jest mozaika o wymiarach 
40 na 40 metrów „Dead Skull” Luca 
Tuymansa na dziedzińcu muzeum, która 
najlepiej jest widoczna z okien na 5 pię-
trze albo z tarasu widokowego na dachu. 
To nowoczesne dzieło sztuki zostało wy-
konane z 96 569 kamieni granitowych w 
czterech różnych rozmiarach i jedenastu 
odcieniach szarości. 

Drugie dzieło to rzeźba „Groetend 
Admiraal Koppel”. Na zlecenie miasta 
Antwerpia wykonał ją Guillaume Bijl. 
Przedstawia parę admiralską i jej dwie 
figury witają odwiedzających muzeum 
na 8 piętrze. Figury zostały wykonane z 
malowanego brązu, każda z nich waży 
około 100 kg a ich wysokości to 185 cm 
i 175 cm. W muzeum MAS dzieci są 
mile widziane i sporo tu dla nich atrakcji. 
Regularnie organizowane są różnego ro-
dzaju wydarzenia edukacyjno-kulturalne 
specjalnie dla dzieci. 

Tuż obok budynku MAS znajduje się 
pawilon Portopolis. W nim dorośli i 
dzieci mogą poznać historię i teraźniej-
szość portu, który dla miasta był i jest 
bardzo ważny, bo to drugi największy 
port w Europie. Antwerpski port od wie-

ków jest najważniejszym miejscem pracy 
nie tylko dla mieszkańców Antwerpii, ale 
też całego regionu. Na pierwszym piętrze 
w pawilonie Portopolis jest interaktyw-
na ekspozycja, specjalnie dla dzieci, która 
wyjaśnia, co to jest port, kto tam pracuje 
i co się dzieje w porcie. 

Program edukacyjny składa się z czterech 
zadań, dla dzieci młodszych i starszych, 
o różnym stopniu trudności i złożono-
ści, jak np. rozładunek kontenerów czy 
cumowanie statku. Za każde popraw-
nie wykonane zadanie gracz otrzymuje 
pieczątkę. Gdy zbierze wszystkie cztery, 
otrzyma nagrodę niespodziankę (np. 
piórnik, długopis czy notes). W pawi-
lonie Portopolis można też zorganizować 
przyjęcie urodzinowe dla dziecka. 

Dla dorosłych opracowany został quiz 
sprawdzający wiedzę na temat portu, 
można też założyć okulary VR i wyruszyć 
na wirtualną wycieczkę po antwerpskim 
porcie. 

Szczegóły na stronie www.portofantwer-
pbruges.com/nl/onze-haven/bezoeken/
portopolis-antwerpen
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Trudne czasy 
Według premiera Alexandra De Croo 
następne pięć do dziesięciu lat będą trud-
ne ze względu na wysokie ceny energii. 
Premier przewiduje trudne ekonomicz-
nie czasy dla Belgii, dla Europy, dla go-
spodarstw domowych, fi rm i gospodarki. 

„Mamy do czynienia z trudną sytuacją 
w całej Europie i w wielu sektorach 
problemem będzie poradzenie sobie z 
wysokimi cenami energii” – mówił szef 
rządu, dodając jednoczenie, iż jest prze-
konany o tym, że Belgia sobie poradzi 

„w trudnych czasach”. 

De Croo dodał też, że jeśli 
okaże się, iż jego czarny sce-

nariusz nie spełni się, to 
tylko lepiej. „Miejmy 

nadzieję na naj-
lepsze, przygo-

tujmy się na 
najgorsze”. 

VRT NWS 

Nowa platforma 
informacyjna
W styczniu 2023 roku zostanie urucho-
miona platforma informacyjna, która 
pomoże mieszkańcom naszego regionu 
znaleźć najlepsze opcje transportu pu-
blicznego, odpowiadające ich potrze-
bom. Nowy system będzie wdrażany 
stopniowo od początku przyszłego roku. 

Platforma Hoppin będzie dostępna on-
-line, a także w tak zwanych „centrach 
Hoppin”, które zostaną utworzone na 
przystankach autobusowych i tramwajo-
wych fl amandzkiej fi rmy transportowej 
De Lijn. 

Korzystając z platformy cyfrowego roz-
kładu jazdy Hoppin, pasażerowie będą 
mogli dowiedzieć się, jaka jest najlepsza 
trasa, która doprowadzi ich do celu. 

Platforma będzie zawierać informacje 
nie tylko o usługach autobusowych i 
tramwajowych, świadczonych przez De 
Lijn, ale także o usługach kolejowych, 
usługach typu car-share (np. Cambio) i 
wypożyczalniach rowerów. 

niedziela.be 

Zalegasz z podatkami, 
alimentami? Możesz 
stracić samochód 
Dzięki rozszerzeniu prawa, które weszło 
w życie 27 lipca, do tej listy dodano dłuż-
ników podatkowych i alimentacyjnych. 

Dotyczy to osób, które nie spłacają dłu-
gów takich jak podatek dochodowy od 
osób fi zycznych, podatek dochodowy od 
osób prawnych, VAT lub zaległe alimen-
ty. Według Francisa Adynsa, rzecznika 
resortu fi nansów, chodzi o wyłapanie 
tych, którzy wielokrotnie i po długiej 
serii przypomnień nadal nie spłacają 
swoich długów”. 

Każdy, kto ma zaległości podatkowe czy 
alimentacyjne, ryzykuje, że jego samo-
chód zostanie skonfi skowany. Kamery 
ANPR, zainstalowane na drogach i w 
pojazdach policyjnych, wykrywają tablice 
rejestracyjne samochodów, których wła-
ściciele nie zapłacili mandatu lub mają 
długi związane m.in. z cłami i akcyzą. 

hln.be 

Nowe śmigłowce dla armii 
Ministerstwo obrony planuje zakup 30 
śmigłowców, aby wzmocnić zdolności 

bojowe armii „w obliczu rosyjskiej agresji 
na Ukrainę oraz wymagań NATO”. 

Belgijska minister obrony Ludivine 
Dedonder chce, aby armia kupiła 15 lek-
kich i 15 ciężkich śmigłowców. „Naszym 
celem jest zakup helikopterów wyposa-
żonych w zaawansowaną technologię” 
– powiedział generał Frederic Goetynck, 
odpowiedzialny w belgijskiej armii za in-
frastrukturę. 

Lekkie śmigłowce mają być przeznaczone 
do naziemnego wsparcia operacji: ewa-
kuacji medycznej i wsparcia operacji sił 
specjalnych, natomiast ciężkie helikop-
tery przede wszystkim do transportu 
żołnierzy na duże odległości – wyjaśnia 
Goetynck. 

Wprawdzie ministerstwo obrony dekla-
ruje, że wołałoby kupić sprzęt od euro-
pejskich dostawców, to jednak fawory-
tem są fi rmy amerykańskie.

„Właściwie nie zidentyfi kowaliśmy żad-
nych europejskich kandydatów” – twier-
dzi gen. Goetynck. Dodaje jednak, że 
decyzja w tej sprawie należeć będzie do 
polityków. 

wnp.pl 

Problemy fi nansowe 
mieszkańców Flandrii 
Z badania De Grote Geldenquête, 
przeprowadzonego przez „Het Laatste 
Nieuws” i „VTM Nieuws” wynika, 
że co trzeci mieszkaniec Flandrii nie 
ma wystarczającej ilości pieniędzy, aby 
pokryć wszystkie miesięczne wydatki. 
Czterech na dziesięciu musi naruszać 
swoje oszczędności, a jeden na dziesięciu 
pożyczać pieniądze. 

Galopujące ceny energii, rachunki w 
sklepie, rachunki szkolne, itd. – coraz 
więcej mieszkańców Flandrii widzi przy-

konany o tym, że Belgia sobie poradzi 
„w trudnych czasach”. 

De Croo dodał też, że jeśli 
okaże się, iż jego czarny sce-

nariusz nie spełni się, to 
tylko lepiej. „Miejmy 

nadzieję na naj-
lepsze, przygo-

tujmy się na 
najgorsze”. 

VRT NWS 
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szłość w czarnych barwach. Aż 47% jest 
zdania, że czeka ich ubóstwo. 

46% obawia się, że w pewnym mo-
mencie nie będą już w stanie płacić ra-
chunków za energię. W grupie wiekowej 
35-49 lat jest to nawet sześć na dziesięć. 

Według ankietowanych jedynym wyj-
ściem z tej kryzysowej sytuacji jest: „wię-
cej pracuj i więcej oszczędzaj”. Co piąta 
osoba już wykonuje jedną lub więcej 
dodatkowych prac, aby związać koniec 
z końcem. W przypadku osób w wieku 
18-34 lat dodatkowo pracuje prawie po-
łowa respondentów. Co czwarty twierdzi, 
że nadal szuka czegoś na nadchodzące 
miesiące, aby zarobić dodatkowe pie-
niądze. 

Oszczędności trzeba szukać poprzez: 
zmniejszenie zużycia energii elektrycz-
nej (81%), zmniejszenie ogrzewania 
(79%) i krótsze korzystanie z prysznica 
(72%). Także poprzez tańsze zakupy, 
mniej samochodu, mniejsze wydatki na 
odzież, podróże i gastronomię. 

hln.be 

Aktualizacja Nutri-Score 
Nutri-Score to system znakowania żyw-
ności FOP, oparty na naukowej metodzie 
oceny wartości odżywczej produktów. 
Wskazuje, jak zdrowa jest żywność, na 
podstawie ilości kalorii, cukrów ogó-
łem, tłuszczów nasyconych, soli, białka, 
błonnika owoców, warzyw i orzechów. 
Za pomocą prostego kodu, składające-
go się z 5  liter i odpowiadających im 
kolorów, przekazuje on konsumentom 
całościową ocenę wartości żywieniowej 
danego produktu. 

Produkty oznaczone kolorem zielonym 
i literami A, B to produkty o wysokiej 
wartości odżywczej, które warto spo-
żywać częściej lub w największej ilości. 
Produkty oznaczone kolorem pomarań-
czowym, czerwonym i literami D, E to 
produkty, które należy spożywać rzadziej 

lub w mniejszej ilości, ponieważ zawierają 
większą ilość składników, które powin-
ny być w codziennej diecie ograniczane 
(tłuszcze nasycone, cukier, sól). 

System zostanie zaktualizowany. 
Algorytm stojący za tymi punktami – 
które wahają się od A do E został prze-
analizowany przez grupę specjalistów i 
poprawiony, aby lepiej dostosować się do 
aktualnych zaleceń żywieniowych. 

Na przykład postanowiono zaostrzyć 
próg między kategoriami A i B o 1 
punkt. W rezultacie mniej produktów 
trafi  do najzdrowszej kategorii. Orzechy 
i nasiona zostały przeniesione z kategorii 
owoców i warzyw do kategorii tłuszczów 
i olejów oraz wprowadzono rozróżnienie 
między czerwonym i przetworzonym 
mięsem z jednej strony, a drobiem z 
drugiej. 

Dodano też dodatkowe wyróżnienie 
w kategorii ryb, dzięki czemu od teraz 
tłuste ryby również otrzymają lepszą 
ocenę. Dotyczy to również niektórych 
olejów, takich jak oliwa z oliwek. 

Jeszcze w tym roku grupa specjalistów 
rozważy również ewentualną korektę ka-
tegorii napojów. Nowe wytyczne zostaną 
następnie wdrożone, chociaż zapewniony 
zostanie wystarczający czas przejściowy, 
aby wszyscy producenci mieli czas nie-
zbędny na dostosowanie swoich opako-
wań. 

hln.be 

Ryanair usuwa swoje 
samoloty z lotniska 
w Brukseli 
To, czego od jakiegoś czasu się obawiano, 
stało się rzeczywistością. Irlandzka tania 

linia lotnicza Ryanair zamknie swoją ba-
zę na lotnisku w Brukseli, potwierdził 
podczas konferencji prasowej dyrektor 
generalny Ryanair Michael O'Leary. Loty 
samolotami tej linii zostają odwołane. 

Zamknięcie bazy na lotnisku w Zaventem 
wejdzie w życie z końcem października, 
ale nie ma pewności, że Ryanair powróci 
na lotnisko w Brukseli. 

Szefostwo Ryanaira tłumaczy to wprowa-
dzeniem przez Belgię kilka miesięcy temu 
podatku lotniczego - od 2 do 10 euro za 
każdy sprzedany bilet lotniczy. Michael 
O’Leary nazwał podatek absurdalnym i 
powiedział, że przewoźnik może wrócić 
na międzynarodowe lotnisko wiosną jeśli 
belgijski rząd wprowadzi zmiany.

Według mediów, powodem decyzji o 
wycofaniu się Ryanaira z Brukseli są 
także napięte relacje między kierownic-
twem linii a belgijskimi pilotami, którzy 
3-krotnie już w tym roku strajkowali 
domagając się podwyżki wynagrodzeń 
do poziomu sprzed pandemii. Ostatnio 
zagrozili też pozwami do sądów pracy. 

Ryanair obsługuje w sumie około trzy-
dziestu lotów dziennie na lotnisku w 
Brukseli. Pozostałe loty wykonywane są 
samolotami z innych baz i te loty będą 
kontynuowane. Nic się nie zmieni na 
lotnisku Charleroi, gdzie Ryanair ma 
około piętnastu samolotów. 

Zamknięcie bazy Ryanaira w porcie lot-
niczym Bruksela-Zaventem będzie miało 
wpływ na sposób podróżowania miesz-
kańców Belgii za granicę. Irlandzkie linie 
to tanie ceny biletów, a Brussels Airlines 
– fl agowe belgijskie linie lotnicze oferują 
przeloty w nieosiągalnych dla każdego 
cenach. 

hln.be 
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Narkotykowe problemy 
w policji 

Coraz częściej policjanci z Antwerpii są 
przyłapywani na zażywaniu narkotyków 
czy nawet na handlu tymi substancjami 
lub przekazywaniu cennych informacji 
przestępcom narkotykowym – przyznał 
policyjny związek zawodowy NSPV. 

Dziesięć lat temu takich problemów 
nie było prawie w ogóle, teraz jest już 
niestety inaczej. Przyłapani na zażywa-
niu narkotyków funkcjonariusze mogą 
jeszcze czasem liczyć na drugą szansę i 
nie zawsze są od razu zwalniani. 

Zażywanie narkotyków to poważny pro-
blem społeczny i także policjanci nie są 
od niego wolni, podkreślają związkowcy. 

Pomoc w handlu narkotykami czy 
udostępnianie kryminalistom infor-
macji zgromadzonych przez śledczych 
to już dużo poważniejsze sprawy. – To 
niedopuszczalne – powiedział Luc Goos 
z NSPV, cytowany przez flamandzki 
dziennik „Het Laatste Nieuws”. 

Jednocześnie Goos podkreślił, że wciąż 
mowa tutaj jedynie o niewielkim od-
setku wszystkich funkcjonariuszy. 
Zdecydowana większość policjantów 
nie ma problemów z narkotykami. – 

Mówimy tu o niewielkich liczbach, ale 
od policji oczekuje się polityki zera to-
lerancji – dodał Goos. 

Także burmistrz Antwerpii Bart De 
Wever przyznał, że zdarza mu się zwal-
niać policjantów, którzy zażywają narko-
tyki w życiu prywatnym. – To bolesne, 
bo ci policjanci widzą, że ludzie z wyż-
szych klas dużo częściej wciągają koka-
inę i łykają zakazane tabletki, ale często 
uchodzi im to na sucho – powiedział 
De Wever, cytowany przez „Het Laatste 
Nieuws”. 

niedziela.be

Flandria: więcej seniorów 
i obcokrajowców 
Na początku 2022 r. we Flandrii 
mieszkało prawie 6,7 mln ludzi: około 
3.317.000 mężczyzn i 3.382.000 kobiet. 
To o ponad 450 tys. więcej niż 12 lat 
wcześniej. Większa liczba kobiet to 
przede wszystkim efekt tego, że 
kobiety żyją dłużej. 

Flamandzkie spo-
łeczeństwo się sta-
rzeje. W ciągu 12 lat 
liczba niepełnoletnich 
mieszkańców tej czę-
ści Belgii zwiększyła 
się jedynie o około 

75 tys., a liczba mieszkańców w wieku 
co najmniej 67 lat – aż o 235 tys. Na 
początku tego roku we Flandrii miesz-
kało już 1.239.000 ludzi w wieku 67 
lat lub więcej. 

Przybywa też obcokrajowców. W 2010 
r. jedynie 399 tys. mieszkańców tej części 
Belgii nie miało belgijskiego obywatel-
stwa. W 2022 r. obcokrajowców było 
już 658 tys. – wynika z danych udo-
stępnionych przez Flamandzki Urząd 
Statystyczny Statistiek Vlaanderen. 

Średnia gęstość zaludnienia to we 
Flandrii obecnie 492 ludzi na kilometr 
kwadratowy. W 2010 r. było to jeszcze 
459 ludzi na kilometr kwadratowy. 

W 2020 r. na statystyczną mieszkankę 
Flandrii w wieku rozrodczym przypadało 

1,55 dzieci. Dekadę wcześniej było to 
jeszcze 1,81. 

niedziela.be
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 Przegląd prasy polskiej 
Wyższe składki 
dla przedsiębiorców 
Blisko o 2,5 tys. zł w górę pójdą w całym 
2023 roku składki ZUS. Podwyżka do-
tknie nawet 2 mln osób, które prowadzą 
jednoosobową działalność gospodarczą. 
Do tej pory co miesiąc musieli oni od-
dawać do ZUS nieco ponad 1,2 tys. zł, 
a od przyszłego roku kwota ta przekroczy 
1,4 tys. zł. To podwyżka o 200 zł mie-
sięcznie i 2,5 tys. zł rocznie, czyli ponad 
17 proc. 

Do tego do-
chodzi jeszcze 

składka zdro-
wotna, która 

od tego roku 
nie może już być odli-

czana od podatku. Rzeczywiste 
obciążenia dla przedsiębiorców są więc 
znacznie większe niż jeszcze choćby w 
2021 r. 

businessinsider.com.pl 

Coraz więcej samobójstw. 
Szczególnie wśród 
młodzieży i seniorów 
Co roku dwa razy więcej Polaków traci 
życie w wyniku samobójstw niż w wy-
padkach drogowych. Co 10 lat z mapy 
naszego kraju znika jedno miasto o wiel-
kości zbliżonej do Ełku czy Bełchatowa. 
Problem nasila się szczególnie w przypad-
ku młodzieży oraz seniorów. 

Z danych Komendy Głównej Policji 
wynika, że w ubiegłym roku 1496 
dzieci oraz nastolatków podjęło próbę 
samobójczą i 127 z tych prób zakończy-
ło się śmiercią. W porównaniu do roku 
2020 to wzrost o 77 proc. Jeżeli chodzi 
o seniorów, to w ciągu ostatniej dekady 
liczba samobójstw wzrosła o 50 proc. 

Eksperci wskazują, że nie ma jednej 
prostej odpowiedzi na pytanie, dlaczego 

ludzie odbierają sobie życie. Jest bowiem 
wiele czynników, które wpływają na takie 
dramatyczne decyzje. Dorosłych niewąt-
pliwie niepokoi m.in. sytuacja gospodar-
cza, geopolityczna, wojna w Ukrainie, 
wysoka infl acja czy wzrost rat kredytów. 
Młodsi z kolei borykają się z wieloma 
kompleksami, problemami w szkole, 
niezrozumieniem ze strony rodziców i 
rówieśników czy z prześladowaniem w 
sieci. 

zdrowie.wprost.pl 

Zmiany w prawie 
budowlanym. Prościej, 
ale czy bezpieczniej? 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
szykuje w prawie budowlanym szereg 
zmian, które mają uprościć obowiązu-
jące przepisy. Jeden z nich rozszerza listę 
inwestycji, które nie będą wymagać ani 
zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. 

Niebawem bez formalności będzie 
można budować zadaszone tarasy do 
35 m2, a te zadaszone powyżej 35 m2 
– na zgłoszenie. Również na zgłoszenie 
będzie wolno tworzyć zbiorniki na wody 
opadowe lub roztopowe o pojemności 
większej niż 5 m3, (lecz nie większej niż 
15 m3) oraz wyloty do cieków natu-
ralnych. Kontrowersje wzbudza przede 
wszystkim paragraf dotyczący budowy 
tarasów zadaszonych. 

„To przecież nic innego, jak rozbudo-
wa domu, a co najmniej ingerencja w 
elementy konstrukcyjne, gdyż na czymś 
zadaszenie trzeba oprzeć. Dodatkowo, z 
obowiązku uzyskiwania pozwolenia na 
budowę zwolniono już ganki i oranże-
rie, więc wkrótce wolno będzie bez po-
zwoleń zwiększyć powierzchnię domu 
nawet o 175 m2” – zauważa Mariola 
Berdysz, dyrektorka fundacji Wszechnica 
Budowlana. 

Ekspertka pozytywnie ocenia jednak 
rezygnację z formalności przy budowie 
oczek i basenów do 50 m2. na dział-
kach rekreacyjnych. „To rozwiązanie jest 
dobre. Skoro zwolnione są z obowiązku 
zgłoszenia i pozwolenia na budowę oczka 
i baseny przy domach jednorodzinnych, 
to powinno tak być w wypadku domów 
letniskowych” – podkreśla Mariola 
Berdysz. 

Projekt zakłada również, aby wszystkie 
domy jednorodzinne, budowane na 
zgłoszenie, były objęte taką samą uprosz-
czoną procedurą, z której obecnie korzy-
stają domy do 70 m2. Będzie wystarczy-
ło więc złożyć wniosek z dokumentacją 
projektową i trzema oświadczeniami. 
Taka inwestycja mieszkaniowa nie bę-
dzie wymagała kierownika ani dziennika 
budowy.

PAP 

Krótszy tydzien pracy 
coraz bardziej popularny 
73 proc. pracowników chciałoby praco-
wać 4 dni w tygodniu z zachowaniem 
wynagrodzenia za 5 dni – wynika z ba-
dania ManpowerGroup. Ankietowani 
uważają, że większa elastyczność, np. 
możliwość wyboru czy pracują z domu, 
czy z biura, zwiększa jakość ich pracy. 

Badanie pokazuje, że pracownicy cenią 
sobie większą swobodę w wykonywaniu 

17 proc. 

Do tego do-
chodzi jeszcze 

składka zdro-
wotna, która 

od tego roku 
nie może już być odli-

czana od podatku. Rzeczywiste 
obciążenia dla przedsiębiorców są więc 
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obowiązków zawodowych, jak np. praca 
z domu. 93 proc. respondentów uznało, 
że elastyczność poprawiła jakość ich pra-
cy. Dla 53 proc. ważna jest możliwość 
wyboru godzin rozpoczęcia i zakończenia 
pracy. 

Wyniki badania pokazują też, że pra-
cownicy oczekują sprawiedliwego wy-
nagrodzenia (94 proc.) i bezpiecznych 
warunków pracy (89 proc.). Dla 87 
proc. ważna jest praca z osobami, którym 
ufają i z którymi się dogadują. 

Pracownicy chcą też, by kierownic-

two doceniało efekty ich pracy (81%). 
Ponadto, liczy się dla nich motywacja i 
pasja do pracy (76 proc.). 

39 proc. zatrudnionych deklaruje, że 
chciałoby się rozwijać i zdobywać nowe 
umiejętności, a 36 proc. oczekiwałoby 
od organizacji dodatkowych dni wolnych 
w celu zadbania o zdrowie psychiczne. 

PAP 

Polacy obawiają się  
kryzysu gospodarczego 
61 proc. ankietowanych uważa swoją 
sytuację finansową za akceptowalną lub 
co najwyżej przeciętną, co 4. osoba oce-
nia ją jako złą lub bardzo złą. Zmian 
na gorsze w ciągu najbliższych miesięcy 
oczekuje 34 proc., a polepszenie przewi-
duje jedynie 12 proc. – wynika z badania 
Izby Gospodarki Elektronicznej (IGE).  
 
„Polacy nie są gotowi na kryzys. Mimo że 
podejmują różne działania zapobiegaw-

cze, to sytuacja wyjściowa nie jest zbyt 
dobra” – wskazano. Co więcej, ponad 
1/3 ankietowanych zamierza kupować w 
internecie „wszystko, co możliwe”. 

Jeżeli chodzi o finanse, to 48 proc. go-
spodarstw domowych posiada „jakiekol-
wiek oszczędności”. Spośród osób, które 
podzieliły się w badaniu informacją o ich 
wartości, również 48 proc. zadeklarowa-
ło, że nie jest to więcej niż 10 tys. złotych. 

Konsumenci widzą szansę na optymali-
zację wydatków w zakupach interneto-
wych. Ze względu na chęć oszczędzania i 
wygodę 78 proc. internautów przeniosło 
część zakupów w różnych kategoriach do 
sieci. 

Powodem tych zmian jest przeświadcze-
nie, że zakupy w sieci są bardziej atrakcyj-
ne niż w sklepach stacjonarnych – uważa 
tak 58 proc. badanych. 

rmf24.pl 
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„Wierzę w Boga,  
ale nie w Kościół” 
Kryzys w polskim Kościele katolickim 
jest faktem. Już od dłuższego czasu traci 
on wiernych. Ostatnie badanie CBOS 
pokazało, że przynajmniej raz w tygo-
dniu do kościoła chodzi 37 procent 
Polaków – o 9 proc. mniej niż jeszcze 
dwa lata temu. A 4 lata temu regularne 
pojawianie się na mszy deklarowało 49 
proc. respondentów. 

Badanie CBOS przynosi odpowiedź 
na pytanie o powody odchodzenia od 
Kościoła. Jest ich kilka: brak potrzeby 
udziału w praktykach religijnych, zmia-
na światopoglądu i wyznania, mieszanie 
się kościoła w politykę, afery pedofilskie, 
nadmierne zabieganie o pieniądze. Co 
jest znamienne, 3 proc. respondentów 
stwierdziło, że wierzą, ale nie prakty-
kują, lub że „wierzą w Boga, ale nie w 
Kościół”. 

Najbardziej krytyczne wobec Kościoła 
są osoby w kategorii wiekowej 18-24 i 
25-34. Podobnie jest w grupie 45-54. 

niedziela.be 

Inflacja zmienia  
kontrakty firm w Polsce 
W dobie ogromnej inflacji coraz więcej 
firm stara się wpisać do umów z kon-
trahentami i zwykłymi klientami klau-

zule indeksacyjne. Mają one chronić ich 
wynagrodzenia przed spadkiem wartości. 
Robi tak już część obecnych na naszym 
rynku telekomów, a pozostałe się do te-
go przymierzają. Po to narzędzie sięgają 
także inne firmy, choćby prowadzące dla 
klientów księgowość. 

Podobne zjawisko można od dłuższego 
czasu zauważyć w budownictwie, gdzie 
wzrost cen materiałów i robocizny ude-
rzał w rentowność zapisanych na sztyw-
no kontraktów. Teraz jednak zjawisko się 
nasila i obejmuje kolejne branże. 

„W pojawieniu się klauzul indeksacyj-
nych nie ma nic zaskakującego, bo gwał-
townie rosną koszty prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, produkcji, usług” 
– skomentował Andrzej Malinowski, 
honorowy prezydent Pracodawców RP. 

rp.pl 

Polski rynek samochodowy 
Jak teraz wygląda polski rynek motoryza-
cyjny? Działa pod hasłem: spadek. 

Sytuacja stała się kiepska już w 2021 
roku. Pandemia COVID-19 sprawi-
ła, że azjatyckie fabryki podzespołów 
używanych w motoryzacji wstrzymały 
pracę. Łańcuch dostaw został zachwia-
ny. To z kolei sprawiło, że europejskie 
fabryki aut musiały na przełomie roku 
wstrzymać produkcję. Tak zrobiła m.in. 
Skoda, marka, która w Polsce sprzedaje 
się bardzo dobrze. 

W efekcie zabrakło nowych 
samochodów. Klienci cze-
kali na nie miesiącami. Co 
więcej – od razu podrożały. A 
skoro tak, to i używane stały 
się droższe, bo klienci zamiast 
nowych zaczęli szukać aut z 
drugiej ręki. Właściciele ko-
misów natychmiast wyczuli 
biznes i też podnieśli ceny. 

Ale to już przeszłość, bo teraz branża 
ma inne kłopoty. Z danych Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców wyni-
ka, że liczba zarejestrowanych w Polsce 
aut spada. W lipcu zgłoszono 34 702 
samochody osobowe – o 10,68 proc. 
mniej niż rok wcześniej. A jeśli porów-
nać to do czerwca tego roku, to spadek 
sięgnie aż 12,34 proc. 

Wpływ na taki stan rzeczy z pewnością 
ma inflacja. Widać to także na rynku 
samochodów używanych. Po niedaw-
nym boomie nie ma już śladu, bo w 
lipcu zarejestrowano w Polsce 62 766 
sprowadzonych z zagranicy używanych 
samochodów osobowych i dostawczych 
(do 3,5 tony). Rok po roku mniej o 23,9 
proc. Kłopoty finansowe Polaków spra-
wiają też, że za granicą kupujemy coraz 
starsze auta. Ich średni wiek to teraz 
12,78 roku. 

niedziela.be 

Czy przywrócić powszechny 
pobór do wojska? 
CBOS zapytał respondentów, czy w cza-
sie pokoju należy w Polsce przywrócić 
powszechny pobór do zasadniczej służ-
by wojskowej i powoływać do wojska 
wszystkich zdolnych do takiej służby. 

Zwolennikami przywrócenia powszech-
nego poboru do zasadniczej służby woj-
skowej jest 54 proc. respondentów. Jedna 
czwarta z nich uważa to za konieczne, 
a 29 proc. z nich twierdzi, że „raczej” 
należy przywrócić taki pobór. 

Zdecydowanymi prze-
ciwnikami przywrócenia 
poboru jest 15 proc. ba-
danych, a 24 proc. uwa-
ża, że raczej nie należy go 
przywracać. 

Zdaniem 35 proc. gdyby 
zasadnicza służba wojskowa 
z poboru została przywró-
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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 

 

cona, powinna trwać 1 rok, według 18 
proc. – 6 miesięcy, zdaniem 13 proc. 
– 2 lata. 9 proc. uznało, że krócej niż 
pół roku, po 8 proc. że powinna ona 
trwać 1,5 roku lub 9 miesięcy. 10 proc. 
badanych wybrało odpowiedź „trudno 
powiedzieć”. 

Badani w zdecydowanej większości 
opowiedzieli się za ideą szkoleń zwy-
kłych obywateli w zakresie obrony 
na wypadek agresji obcych wojsk 
na nasz kraj. Poparło ten pomysł 78 
proc. ankietowanych, przy czym 43 
proc. opowiedziało się za szkoleniem 
wszystkich obywateli bez względu na 
wiek, a 35 proc. wskazało, że należy 
szkolić tylko dorosłych. 

17 proc. badanych odpowiedziało, 
że nie ma potrzeby szkolić cywilów, 
wystarczy dobrze wyszkolona armia. 

PAP 

Kradzieże na stacjach paliw 
Złodzieje czują się coraz bardziej bezkarni 
na stacjach paliw. Liczba kradzieży rok 
po roku wzrosła o ponad 43 procent! 
Jednym z powodów jest mała skutecz-
ność policjantów. 

W pierwszej połowie 2022 roku – jak 
podaje Komenda Główna Policji – licz-
ba przestępstw kradzieży (powyżej 500 

zł) na stacjach 
paliw była 
o prawie 43 
proc większa 
niż w tym sa-
mym okresie 
ubiegłego ro-
ku. Najwięcej 
kradzieży od-
notowała po-
licja z Katowic 
– ponad 20 
proc. wszyst-

kich takich zdarzeń w kraju. Na drugim 
biegunie jest Lublin. 

Z kolei liczba wykroczeń kradzieży (do 
500 zł) na stacjach paliw wzrosła aż o 
przeszło 49 proc.! Tę niechlubną listę 
otwiera Warszawa, a zamyka ją Białystok. 

Wzrost liczby kradzieży nie jest związa-
ny z obniżeniem poziomu zabezpieczeń 
na stacjach paliw. Coraz droższe paliwa, 
inflacja i pogarszająca się sytuacja ekono-
miczna sprawiają, że rośnie przestępczość. 
Złodzieje kradną nie tylko paliwo, ale 
też różne towary z półek, m.in. alkohol, 
przekąski, słodycze, akcesoria samocho-
dowe, zabawki, drobną elektronikę, a 
nawet prezerwatywy. 

niedziela.be 

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Witamy po wakacjach

Serdecznie witamy naszych Uczniów i 
ich rodziców po wakacyjnej przerwie. 
Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmie-
chem na twarzy, pełni zapału do nauki, 
wracacie w nasze szkolne progi. Jesteśmy 
pewni, że razem w dobrym zdrowiu i 
humorze będziemy uczyć się języka pol-
skiego i wiedzy o Polsce oraz realizować 
ciekawe projekty, pogłębiające wiedzę o 
naszej Ojczyźnie.

Szczególnie ciepło witamy naszych no-
wych podopiecznych - pierwszoklasistów, 
którym życzymy szybkiej adaptacji oraz 
nawiązania wspaniałych znajomości.

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

Szkoła w Antwerpii w moim życiu – nasi uczniowie o nas

„Nazywam się Wiktor Giedroyć-Juraha. 
Mam osiemnaście lat. W Belgii miesz-
kam od 6. roku życia, a do polskiej szkoły 
uczęszczam od 1 klasy. Teraz jestem już 
w ostatniej klasie liceum. W wolnym 
czasie rysuję. Interesuję się językami 
obcymi oraz prawem i ekonomią. Stąd 
też moja decyzja by studiować stosunki 
międzynarodowe.

Od zawsze chciałem wrócić do Polski, co 
postanowiłem urzeczywistnić, składając 
tam wnioski na studia. Dużo zawdzię-

czam polskiej szkole, która dała mi oraz 
moim rówieśnikom szansę na rozwój 
i podtrzymanie kontaktu z polskością 
na obczyźnie. Nasza szkoła to bowiem 
miejsce budujące polską społeczność. 
Odbywające się w niej liczne spotkania z 
rodakami, ciekawe aktywności i wspólne 
projekty umacniały mnie tylko w prze-
konaniu, że studia w Polsce będą dobrą 
decyzją.

Nauka w szkole i regularne obcowanie 
z językiem polskim wyposażyły mnie w 
potrzebne umiejętności i wiedzę, a także 
zmotywowały do kontynuowania eduka-
cji w ojczyźnie. Przy wsparciu rodziców 
i nauczycieli, a także dzięki bezcennym 
radom rówieśników zdecydowałem się 
na taki krok. Po udanym przejściu proce-
su rekrutacyjnego w październiku zacznę 
studia na Uniwersytecie w Białymstoku 
na wydziale Historii i Stosunków 
Międzynarodowych.”

„Nazywam się Alicja Nazarewicz i mam 
osiemnaście lat. Do niedawna mieszka-
łam w Belgii, gdzie spędziłam praktycznie 
całe swoje życie.  Urodziłam się jednak w 
Polsce, co roku odwiedzałam tam rodzi-
nę w czasie wakacji, więc od najmłod-

szych lat czułam duże przywiązanie do 
ojczyzny. Z tego powodu od siódmego 
roku życia uczęszczam do Szkoły Polskiej 
w Antwerpii. Raz w tygodniu miałam 
okazję spotkać się z rodakami i wspólnie 
z nimi uczyć się o Polsce, języku polskim, 
polskiej geografii oraz historii. Poza zwy-
kłą nauką nauczyciele urozmaicali nasze 
lekcje dodatkowymi ciekawostkami oraz 
projektami. 

Dodatkowo, przez te wszystkie lata, 
miałam okazję brać udział w różnego 
rodzaju ceremoniach i konkursach. To 

Kontakt telefoniczny sekretariat
Tel. +32 489 37 77 14
Kontakt stały z kierownikiem SPL
Tel. +32 3 2269212
Tel. GSM +32 475965158
email: 
szkolapolska.antwerpia@outlook.com 
oraz poczta elektroniczna w dzienniku 
elektronicznym.
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wszystko sprawiało, że stale poszerzałam 
swoją wiedzę o Polsce, interesując się nią 
coraz bardziej. W momencie ukończenia 
szkoły i wyboru uczelni, dzięki edukacji 
otrzymanej w polskiej szkole, czułam 

się przygotowana do podjęcia studiów 
w swoim języku ojczystym. Po przemy-
śleniu wszystkich za i przeciw stwierdzi-
łam, że chciałabym budować swoje dalsze 
życie w Polsce, otoczona tym, z czym 

zapoznawano mnie od najmłodszych lat. 
Pomyślnie przeszłam proces rekrutacyj-
ny i w październiku zaczynam studia na 
Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie.”

„Miej serce i patrzaj w serce” - NARODOWE CZYTANIE 2022

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła 
się w ogólnopolską akcję Narodowego 
Czytania, organizowaną pod honoro-
wym patronatem Pary Prezydenckiej. 3 
września nasi licealiści odczytali "Ballady 
i romanse" Adama Mickiewicza - zbiór 
poezji, który zapoczątkował w Polsce 
romantyzm.

Wciągające, nieco straszne, pełne niesa-
mowitości, grozy oraz baśniowych i lu-
dowych elementów opowieści, wywołały 
niezwykłe zainteresowanie. Pouczenia 
płynące z nich („Wszak kto przysięgę 
naruszy, Ach, biada jemu, za życia bia-
da! I biada jego złej duszy!”, „Miej serce 
i patrzaj w serce”, „Sam sobie sterem, 
żeglarzem, okrętem.”), stały się z kolei 

podstawą do żywej, ale i owocnej dys-
kusji na temat tego, co jest dobre a co 
złe, co jest prawdziwą wartością w życiu 
człowieka.

Fotorelację z tego wydarzenia można 
obejrzeć na szkolnym Facebooku.

Zapraszamy!

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

W tym roku przewidywane daty w pazdzierniku i listopadzie to:

01/02.10    Baarle Hertog/Nassau
02.10.    9:30    De Klinge
03.10.     Beerse
08.10.     Warszawa Pomnik Pierwszej Polskiej Dywyzji Pancernej
23.10.     Oosterhout (NL)
24.10.     Breda Polskie Pole Honorowe (NL)
01.11.    11:00    Stekene
    11:00    Gent
11.11.    11:00    Tielt
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Wypalenie zawodowe 
Wakacje dawno za nami i większość z nas zdążyła już o nich zapomnieć. Tymcza-
sem czeka nas kolejny rok pracy. Wytężonej, solidnej, perfekcyjnej, bo co jak co, 
ale Polacy pracować potrafią jak nikt inny. I pracują bardzo dużo. Na jeden etat, 
na półtora, a jak trzeba to i na dwa. Żeby dorobić, zadbać o bezpieczeństwo, 
odłożyć na przyszłość. A czasem najzwyczajniej w świecie żeby związać koniec z 
końcem. 

No a czy od pracy można się nabawić 
choroby? Można i przytrafia się to nie-
rzadko, co niepokojące, coraz młod-
szym osobom z coraz krótszym stażem 
zawodowym. Czy praca, którą lubimy 
(jeśli mamy szczęście taką wykonywać) 
i przyzwoite zarobki (jeśli za swoją pracę 
jesteśmy godziwie wynagradzani) są w 
stanie uchronić nas od wypalenia za-
wodowego? Niekoniecznie. Bo nawet 
w lubianej (lub choćby akceptowanej) 
pracy możemy stracić poczucie sensu 
tego, co robimy. 

I to już jest moment, w którym warto się 
zatrzymać i sobie przyjrzeć. A dokładniej 
przyjrzeć się swoim uczuciom i temu, 
czego doświadczamy w związku z wy-
konywanymi przez nas obowiązkami. 
Wypalenie zawodowe jest doświadcze-

niem, które może dotknąć każdego z 
nas, niezależnie od sytuacji życiowej 
czy specyfiki wykonywanej pracy. 
Warto zatem przyglądać się sobie 
uważnie. 

Jeśli zamiast o szóstej rano budzimy 
się o trzeciej i nie możemy z powro-
tem zasnąć, jeśli czujemy lęk przed 
pójściem do pracy, gdy siadają nam 
pamięć i koncentracja, a do czyn-
ności służbowych musimy się ostro 
przymuszać, to już jest całkiem nie-
dobrze. Gdy wrogo i z głęboką nie-
chęcią patrzymy na swoich klientów, 
nie mamy ochoty spotykać kolegów z 
pracy, jesteśmy opryskliwi, wściekli na 
cały świat, pełni cynicznych i pogardli-
wych uwag, to mamy jasne sygnały, 

którymi nasz umysł i ciało informują o 
wyczerpaniu. 

Syndrom wypalenia zawodowego (czy 
inaczej z angielskiego burnout) zawsze 
jest wynikiem gromadzącego się stresu, 
z którym nie potrafimy sobie poradzić 
w sposób efektywny. Może dotknąć 
każdego z nas. Powiem więcej, może 
dotknąć i tego, kto obiektywnie pra-
cuje bardzo dużo, jak i tego, kto, wy-
dawałoby się, ciężko nie pracuje. Nie 
każdą bowiem pracę da się zmierzyć, 
zważyć i przeliczyć. Różnimy się też 
mocno pod względem obowiązkowo-
ści, sumienności czy też odpowiedzial-
ności. W naszej kulturze wysoko ceni-
my osoby, które przejawiają inicjatywę, 
są zmotywowane, chętne do pracy i 
obowiązkowe. 

Ale posiadanie wszystkich tych pięk-
nych i wartościowych cech ma także 
swoją drugą stronę, a mianowicie taką, 
że można się w nich całkowicie zatracić. 
I ci, którzy tej granicy nie znają, często 
mają nieszczęście dojść do krańca swoich 
możliwości i skrajnego wyczerpania. W 
obliczu narastającego światowego kryzysu 
robimy więcej i oczekujemy także więcej. 
I nie ma w tym niczego złego o tyle, o ile 
to, czego chcemy i co robimy, pozostaje 
w zgodzie z tym, jakie mamy wewnętrz-
ne zasoby i możliwości. A każdy z nas ma 
inne, i o tym warto pamiętać. 

Postępujący proces wypalenia jest wynisz-
czający dla naszej fizjologii i w skrajnych 
przypadkach może doprowadzić do za-
wału serca. Bardzo często nie jesteśmy 
w stanie przerwać natłoku myśli, które 
atakują nasz umysł praktycznie w trybie 
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ciągłym. Nie tylko w czasie 
pracy, ale także po wyjściu 
z niej. Innymi słowy nasz 
układ nerwowy wskakuje 
na wysokie obroty i już tam 
zostaje. Zatracenie się w po-
goni za „więcej” i „szybciej” 
może spowodować, że nasze 
siły będą się wyczerpywać 
szybciej, niż zdążymy je zre-
generować. Narastanie poczu-
cia przeciążania, obciążenie 
obowiązkami sukcesywnie 
prowadzi do braku poczucia 
kontroli nad tym, co i jak się 
robi oraz kontroli nad czasem 
i efektywnością. 

Wypaleniem zawodowym najbardziej 
zagrożone są osoby, które swojej pracy 
i obowiązkom służbowym oddane są 
bezgranicznie. To wszyscy ci „pracusie”, 
którzy wyjdą z miejsca pracy dopiero po 
zrobieniu absolutnie wszystkiego i do-
kończeniu każdej możliwej sprawy. To 
także te osoby, które są ambitne i mają w 
stosunku do siebie duże, często nadmier-
ne oczekiwania. Na plan dalszy spychają 
osobiste potrzeby, odpoczynek, kontakt z 
rodziną, relacje z innymi. Perfekcjoniści, 
którzy dobrowolnie przyjmują na swoje 
barki coraz to nowe obowiązki i zadania. 

Warto tu dodać, że takie pracowite i su-
mienne osoby są bardzo często wykorzy-
stywane przez pracodawców i zaganiane 
do kolejnych i kolejnych zadań. A że są 
oddane firmie i wymigiwanie się od 
obowiązków nie leży w ich naturze, to 
się nie buntują i nie zgłaszają sprzeciwu. 

Nasze życie nie może się jednak składać 
tylko z pracy i obowiązków. To także 
radość, satysfakcja i spełnianie się. Nie 
zawsze i wcale niekoniecznie na polu 
zawodowym. Bardzo ważne jest, aby 
tej zdrowej granicy nie przekraczać, nie 
zatracać się, nie ulegać wycieńczające-
mu, nadmiernemu wydatkowaniu sił 
i energii. 

Co w takim razie zrobić, aby nie do-
puścić do przeciążenia pracą? Przede 
wszystkim należy dokładnie poznać tę 
granicę – granicę swoich możliwości, 
ambicji, planów, a przede wszystkim za-
sobów energetycznych, które posiadamy. 
Bardzo pomocne jest tu myślenie per-
spektywiczne, planowanie w większym 
odstępie czasu. Myślmy i planujmy z 
wyprzedzeniem. Także przerwy urlopo-
we i choćby krótkie okresy wypoczynku. 

Kolejną ważną sprawą jest bycie asertyw-
nym. Bo nawet jeśli jesteśmy mistrzami 
planowania, a obowiązków nam zleca-
nych jest zbyt dużo, to co nam po pla-
nowaniu, kiedy czasu na ich zrealizowa-
nie nie przybędzie. Bądźmy asertywni i 
nauczmy się mówić „nie”. Nie wszystko 
musi spoczywać na naszych barkach i nie 
wszystko my wykonamy najlepiej. Nie 
da się przecież w życiu zrobić wszystkiego 
i za wszystkich. To właśnie tego rodzaju 
myślenie doprowa-
dza nas do przecią-
żenia. 

Ważnym elemen-
tem jest komu-
nikacja. Mówmy, 
co czujemy i co 
myślimy. Nie ma 
co oczekiwać od 
innych, że będą 
wiedzieli, co nam 

chodzi po głowie. Nie 
będą. Jasno i asertywnie 
komunikujmy swoje 
oczekiwania, obawy i 
problemy. Jedną z naj-
częstszych przyczyn wy-
czerpania i konfliktów 
między ludźmi jest to, 
że rzadko ze sobą otwar-
cie rozmawiamy. 

Ostatnim elementem, 
który może pomóc nam 
uchronić się przed wy-
paleniem zawodowym 

jest wsłuchiwanie się w 
swój organizm. Bo przecież on jasno i 
wyraźnie daje nam różnorakie sygnały, że 
coś jest źle. Nie ignorujmy bólów głowy, 
problemów ze snem, drażliwości czy nie-
chęci do całego świata. Zastanówmy się, 
czy te oznaki nie wynikają przypadkiem 
z przemęczenia lub stresu. 

Kiedy praca jest dla nas źródłem obcią-
żeń emocjonalnych, warto się zastanowić 
nad sposobami ich odreagowania. Nie 
poprzez zamykanie się w sobie, izolowa-
nie czy agresję, ale poprzez pielęgnowanie 
swoich zainteresowań i pasji. I znajdźmy 
czas na odpoczynek. Pozwoli nam on 
spojrzeć na problemy z innej perspek-
tywy. 

Aleksandra Szewczyk,  
psycholog
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Instytut Języka i Kultury Polskiej 
im. Polskich Lotników w Gandawie
Narodowe Czytanie w Instytucie 
Nowy rok szkolny 2022-2023 w 
Instytucie Języka i Kultury Polskiej im. 
Polskich Lotników w Gandawie roz-
począł się wyjątkowo romantycznie i 
poetycko. W ramach akcji Narodowe 
Czytanie, pod honorowym patronatem 
pary prezydenckiej, nauczyciele zapre-
zentowali wybrane na ten rok „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza. 

W swoim przesłaniu, skierowanym do 
uczestników akcji, prezydent RP przypo-
mniał, że „romantyzm to istota polskości 
i fundament nowoczesnej tożsamości na-
szego narodu”. 

Jak zainspirować i zachęcić uczniów do 
twórczości wieszczów? Najskuteczniej 
przez wspaniały przykład, talent i pasję, 
której nie brakuje instytutowym nauczy-
cielom, którzy – wykorzystując swoje wy-
jątkowe umiejętności aktorskie, recytator-
skie i muzyczne – przedstawili uczniom, 
rodzicom i zaproszonym gościom wybra-
ne dzieła Adama Mickiewicza. Występ 
rozpoczynający nowy rok szkolny w 
Instytucie Języka i Kultury Polskiej im. 
Polskich Lotników w Gandawie rozpo-
czął się wyznaniem uczuć kochanków 
wierszami: „Dwa Słowa” i „Rozmowa”, 
wprowadzając romantyczną atmosferę i 
dostojny nastrój. Następnie odegrano 
scenki do utworów: „Pani Twardowska”, 
„Świtezianka” oraz „Lilije”. Część recyta-
torską zamknęły niezwykle romantycz-
ne wiersze: „Do M” oraz „Moja piesz-
czotka”. Na koniec wszyscy wspólnie 
zaśpiewali „Niepewność”, porywając z 
miejsc zgromadzonych rodziców i dzieci. 
Dzięki akcji Narodowe Czytanie odkry-
liśmy i pokochaliśmy na nowo Adama 
Mickiewicza i jego romantyczne dzieła. 
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Polish Run Instytutu 

Czwartego września odbyła się szósta 
edycja corocznego biegu Polish Run, 
organizowanego przez Dom Polski 
Wschodniej w Brukseli w ramach Mega 
Meyboom Trail – Brussels. Idea biegu 
bierze się z wielowiekowej tradycji lu-
dowej sięgającej 1308 roku, polegającej 
na sadzeniu co roku drzewa w sercu 
miasta. Wystartować można było na 
dystansie 65 km, 42 km, 21 km oraz 
tradycyjnie na dystansie 10 km w ra-
mach Polish Run. Podobnie jak w roku 
poprzednim, zawody odbyły się w lasach 
otaczających Brukselę, oferując wspaniałe 
trasy biegowe, pozwalając uczestnikom 
na odkrycie otuliny stolicy Europy przy 
jednoczesnym poszanowaniu przyrody 
i podnoszeniu świadomości na temat 
wpływu, jaki każdy człowiek wywiera 
na środowisko. 

W tym roku już po raz drugi nauczy-
ciele oraz sympatycy Instytutu Języka i 
Kultury Polskiej im. Polskich Lotników 
w Gandawie pobiegli na dystansie 10 
km oraz 21 km. Na 733 biegnących 
reprezentanci Instytutu zajęli wysokie 
miejsca począwszy od 60-tego. Włączając 
się czynnie w tak ważne polonijne wyda-
rzenia sportowe nauczyciele pragną po-
kazać, jak ważna jest integracja Polonii 
belgijskiej oraz mają nadzieję zachęcić 
uczniów do bardziej aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. 
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 Komunikacja społeczna… 
co to takiego? 
Zajęcia z komunikacji społecznej w Polskiej Szkole im. Marii Skłodowskiej w Leu-
ven prowadzę już trzeci rok. Było to podyktowane m.in. intensywnym rozwojem 
placówki a co za tym idzie wzrostem ilości uczniów uczęszczających do naszej 
szkoły. Podjęłam się więc prowadzenia zajęć dla przedszkola, zerówki oraz pierw-
szych dwóch klas. 

Stworzenie autorskiego programu na-
uczania z przedmiotu komunikacja 
społeczna było na początku nie lada wy-
zwaniem. Większość literatury z zakresu 
tej tematyki jest dedykowana dzieciom z 
niepełnosprawnościami, a nasi uczniowie 
najczęściej dobrze sobie radzą w relacjach 
z innymi. Wiele pociech, uczęszczających 
do naszej szkoły, potrafi  świetnie nawi-
gować między różnicami kulturowymi, 
które także mają wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie w sferze społecznej. 
Polska szkoła przenosi uczniów, na parę 
godzin w tygodniu, tak jakby do Polski, 
gdzie nie tylko posługują się językiem 
ojczystym, ale także mają okazje zanu-
rzyć się w naszym unikatowym kodzie 
kulturowym. 

Każde zajęcia są odpowiednio dosto-
sowane do danej klasy, uwzględniając 
istniejące już zasoby wiedzy dzieci jak 
też ich ograniczenia, wynikające choćby 
z wieku rozwojowego czy nawet liczeb-
ności dzieci w klasie. Celami zajęć są: 
zapoznanie dzieci z podstawowymi za-
sadami porozumiewania się społecznego 
w wymiarze interpersonalnym, nabycie 
umiejętności rozpoznawania u siebie jak 
i u innych emocji podstawowych i zło-
żonych oraz wyrażanie swoich uczuć w 
sposób akceptowalny społecznie. 

W drugim roku pracy uzupełniłam tak-
że program nauczania o proste techniki 
radzenia sobie z silnymi stanami emo-
cjonalnymi, sięgając do podstaw terapii 
poznawczo-behawioralnej, treningu 
uważności mindfulness czy sofrologii. 
Skupiłam także swoją uwagę na najczę-
ściej występujących problemach, z jaki-
mi dzieci borykają się na danym etapie 
rozwoju, które jednocześnie zahaczają o 
funkcjonowanie społeczne. Na zajęciach 
poruszamy więc problemy takie jak: za-
zdrość o rodzeństwo, lęk separacyjny, 
nieśmiałość, agresja instrumentalna czy 
budowanie pierwszych przyjaźni. Istotne 
są także dla mnie wartości, stąd także 
nacisk na poruszanie takiej tematyki jak 
tolerancja czy wzajemna pomoc. 

Program zajęć z komunikacji społecz-
nej przypomina więc trochę „skrzynkę 
z narzędziami”, dzięki której dzieci będą 
w stanie poradzić sobie emocjonalnie z 
trudnościami życiowymi. Uczniowie 
zdobywają też umiejętności, które 
wspierają je w roz-
woju osobistym. 
Bowiem jednost-
ka osiąga swoje 
sukcesy nie tylko 
ciężką pracą oraz 
talentem, ale także 
dzięki kompeten-
cjom społecznym. 
Zajęcia te są także 
swoistego rodzaju 
narzędziem prze-
siewowym; mam 

okazję, podczas różnych zabaw czy ćwi-
czeń, obserwować dzieci pod kątem za-
równo ich mocnych, jak i słabych stron. 
Wszelkie, istotnie odbiegające od normy 
defi cyty, są zgłaszane rodzicom, aby moż-
na było podjąć interwencję na wczesnym 
etapie rozwoju dziecka. 

Dzięki temu, że uczniowie w trakcie zajęć 
nie pracują z żadnym podręcznikiem czy 
zeszytem ćwiczeń, mają okazję oderwać 
się na chwilę od nauki czytania czy pi-
sania. Taka przerwa w intensywnej pracy 
intelektualnej jest im bardzo potrzebna, 
aby po zajęciach na nowo miały zapał do 
dalszej pracy z własnymi nauczycielami 
prowadzącymi. 

Aby uczestnicy naszych zajęć w łatwy i 
przyjemny sposób przyswajali materiał, 
program nauczania oparty jest o metodo-
logię pedagogiki zabawy. Wykorzystuję 
więc rozmaite gry edukacyjne, czytamy 
bajki lub opowiadania terapeutyczne i 
korzystamy z dziecięcej ekspresji arty-

szkoły. Podjęłam się więc prowadzenia zajęć dla przedszkola, zerówki oraz pierw-
szych dwóch klas. 

Stworzenie autorskiego programu na-
uczania z przedmiotu komunikacja 
społeczna było na początku nie lada wy-
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stycznej np. podczas ćwiczeń 
opartych o muzykoterapię z 
elementami psychodramy. 
Korzystam także z gotowych 
kart pracy czy scenariu-
szy zajęć z zakresu rozwoju 
kompetencji emocjonalnych 
i komunikacyjnych naszych 
rodzimych specjalistów: 
doktor Magdaleny Wegner-
Jezierskiej, Anny Jarosz-
Bilińskiej, Agnieszki Kozdroń, 
Katarzyny Michalec czy 
Dagmary Teczke. 

Regularnie uzupełniam bazę 
materiałów dydaktycznych w 
polskich księgarniach internetowych, 
takich jak np. wydawnictwo WiR, 
Harmonia czy Heim. Wszystkich ro-
dziców, pragnących wzbogacić się o po-
kaźną dawkę wiedzy na temat rozwoju 
swoich pociech czy choćby planujących 
zakup nowych gier, zabawek edukacyj-
nych lub wartościowej literatury dziecię-
cej, gorąco zachęcam do zapoznania się 
z ofertami tych wydawnictw. 

Bajkoterapia od samego początku była 
w centrum przygotowywanego przeze 
mnie programu nauczania przedmiotu 
komunikacja społeczna. Dzięki narra-
cji dzieci mają okazję przeżyć coś po 
raz pierwszy lub odnaleźć właściwe dla 
siebie rozwiązanie w sytuacji, w której 
być może już kiedyś się znalazły. Wraz z 
treścią bajki przenoszą się w świat, gdzie 
mogą bezpiecznie obserwować trudne 
sytuacje społeczne. Wraz z bohaterami 
mogą przeżywać emocje, czasem dobrze 
znane, ale też i te nowe, bardziej skompli-
kowane. Daje im to szansę poznawania 
siebie i świata oraz przygotowywania się 
na to, co jest piękne w relacjach mię-
dzyludzkich, ale też i trudne, jak np. 
rozstania. 

Dobierana przeze mnie literatura dziecię-
ca nie tylko uczy, ale też bawi i stymulu-
je dziecięcą wyobraźnię, dzięki czemu 

uczniowie nie czują, że tak naprawdę 
są na lekcji. Czytane historie prowokują 
do przemyśleń oraz wyrażania siebie. 
Jest to dla mnie szczególnie ważne, aby 
uczniowie mieli okazję w bezpiecznym 
dla siebie otoczeniu, bez oceniania, ćwi-
czyć przekazywanie swojego zdania i 
wyrażanie swoich emocji. 

Na zajęciach korzystamy z niezliczo-
nej ilości książek, które zamawiane 
są z Polski, z takich wydawnictw jak: 
Nasza Księgarnia, Jedność, Zielona 
Sowa, Mamania, Debit, Dwukropek, 
Adamada i wielu innych. Kolejny raz za-
chęcam każdego świadomego rodzica do 
zapoznania się z ich ofertą. Znajdziemy 
tam obłędne bogactwo dziecięcej i mło-
dzieżowej literatury godnej polecenia. 

Nieustannie eksploruję polski rynek w 
poszukiwaniu nowych materiałów dy-
daktycznych, których mogę użyć podczas 
zajęć z dziećmi. Szczególnie cieszę się, kie-
dy uda mi się znaleźć coś wartościowego 
i nowatorskiego a jednocześnie wykona-
nego w Polsce. Dzięki temu korzysta-
my na przykład z kostki edukacyjnej 
„EduCube” z Pracowni 
Rozwoju czy ręcznie 
robionych przez panią 
Weronikę Szulc pacynek 
z Centrum Dobrych 
Szkoleń Gruntownia. 

Kolejnym, uwielbianym przez na-
szych uczniów produktem typowo 
polskim, jest seria książeczek edu-
kacyjnych „Przygody Fenka” wraz 
z towarzyszącymi jej kartami pracy, 
kolorowankami, maskotkami czy 
pacynkami. Moja chęć do wspie-
rania polskich produktów nie 
wypiera naturalnie i tych zagra-
nicznych, które są także mile wi-
dziane w naszych klasach, choćby 
animacyjna chusta Klanzy, karty 
OH czy pluszaki „Smutkozjadki”. 

Mam nadzieję, że wyjaśniłam 
Państwu trochę, na czym polega-

ją zajęcia z komunikacji społecznej 
w naszej szkole, oraz zainspirowałam do 
własnej aktywności edukacyjnej. Tak na-
prawdę każdy rodzic czy opiekun dziec-
ka jest swoistego rodzaju pedagogiem. 
Zachęcam więc, aby wykorzystać to całe 
bogactwo materiałów, które w obecnych 
czasach jest szeroko dostępne. Jeśli zain-
teresowani są Państwo bardziej literaturą, 
warto podjechać do największej polskiej 
biblioteki przy stowarzyszeniu Daskalia, 
gdzie można wypożyczyć wiele przepięk-
nie wydanych książek dla dzieci. 

Aleksandra Wojtczak 

Uznany w Belgii psycholog kliniczny (vi-
sum nr 326343) i psychoterapeuta na 
co dzień współpracuje z Polską Szkołą 
im. Marii Skłodowksiej-Curie w Leuven, 
gdzie także prowadzi prywatny gabinet. 

W Brukseli współpracuje z kliniką 
„Grand Roi”. 
aleksandra.voidchuck@gmail.com 
Tel. +32 (0) 491 919 368 
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Porozmawiajmy o rozmowie 
Rozmowa jest zanikającym zjawiskiem. Zamiast rozmawiać, przekazujemy sobie 
informacje. I to najchętniej takie, które nam do czegoś służą. Idę tu i tam, co ku-
pić, jak wrócę to będę, no to cześć. 

Pewnego dnia wybrałam się 
na długi spacer. Kiedy od-
czułam zmęczenie, usiadłam 
w kawiarence i zamówiłam 
herbatę. Czekając na nią, 
mimo woli słyszałam roz-
mowę grupy młodych ludzi. 
Żadnych w tej rozmowie za-
sad, reguł, kanonów czy cier-
pliwości. Mówili wszyscy na 
raz, a ten kto mówił głośniej i 
szybciej, miał szansę dobrnąć 
do momentu, kiedy musiał zaczerpnąć 
powietrza. Wtedy pałeczkę w tym wyści-
gu przejmował kolejny młody człowiek 
lub wszyscy na raz. 

Rozmowa polega na tym, że jedna strona 
mówi, druga słucha nie przerywając. I 
tak na zmianę. Formułka „przepraszam, 
że przerywam” lub „jeśli można” nie wa-
dzi, zwłaszcza po skończonym zdaniu 
lub myśli. Lecz nie za często. Rozmówca 
będzie się czuł w naszym towarzystwie 
komfortowo i obie strony na tym sko-
rzystają. 

Już Sofokles doszedł do wniosku, że 
„Prawdziwa rozmowa – to wsłuchanie 
się w prawdę drugiego człowieka”. Jak 
widać, umiejętność słuchania jest tak 
samo ceniona przez rozmówcę, jak to, 
co mamy do powiedzenia. 

Oto co radzi Marshall Goldsmith, 
amerykański specjalista od relacji mię-
dzyludzkich: 

• Nigdy nie kończ rozpoczętej przez 
rozmówcę wypowiedzi. 

• Nigdy nie przerywaj, gdy rozmówca 
ma głos. 

• Nigdy nie mów „wiem”, gdyż nie ma 

to dla rozmówcy żadnego znaczenia. 
• Nigdy nie zaczynaj swojej kwestii od 

słów: nie, ale, z drugiej strony, więc 
itp. 

Mówiący powinien mieć przeświadcze-
nie, że to, co mówi, bardzo nas interesuje. 
Są jednak tacy, którzy mimo że milczą, 
podczas kiedy ktoś mówi, tak naprawdę 
tylko czekają, aż mówić przestanie, bo 
sami mają coś ważniejszego do powie-
dzenia. Wtedy mamy do czynienia nie 
z dialogiem, lecz dwoma monologami. 
Rozmowa przestaje się kleić i koniec jest 
oczywisty. 

Jesteśmy bardziej nastawieni na promo-
wanie samego siebie niż wysłuchanie ko-
goś od początku do końca. A jeśli już 
ktoś wyrazi chęć porozmawiania, może 
być podejrzany o nieczyste intencje inge-
rowania w czyjeś życie i raczej niezdrową 
ciekawość niż życzliwe zainteresowanie. 
Na wszelki wypadek wolimy ogra-
niczyć się do zdawkowych rozmó-
wek, gdyż boimy się, że ktoś może 
wyjawić niepowołanym ludziom 
to, co myślimy. 

„Mowa jest srebrem a milczenie – 
złotem”. Są czasami sytuacje, kiedy 
lepiej ugryźć się w język i nic nie 

mówić. „Milczący głupiec może ujść 
za mędrca”. Nie zawsze można liczyć 
na to, że milczenie będzie uznane za 
przejaw naszej mądrości. Niechętnie 
pozwolimy, aby uważano nas za kogoś 
niespełna rozumu. 

Na wszelki wypadek lepiej zachować 
we wszystkim umiar i starać się być 
dobrym mówcą i jeszcze lepszym słu-
chaczem. „Sukces to mówić tak, aby 
inni słuchali, oraz słuchać tak, aby inni 

mówili” powiedział Kevin Hogan. 

Jeśli zauważamy, że wśród naszych bli-
skich i przyjaciół wymieniamy tylko 
zdawkowe informacje i dawno minęły 
czasy, kiedy po prostu rozmawialiśmy, 
nadeszła pora, aby coś z tym zrobić. Żeby 
to wszystkim uświadomić, wystarczy 
wyłączyć telewizor. Oczywiście trudno 
rozmawiać bez przerwy, lecz jeśli od czasu 
do czasu porozmawiamy, lub chociażby 
damy ku temu okazję, z pewnością okaże 
się, że będziemy mieli o czym rozmawiać. 
Chyba że sprawy zaszły już tak daleko, 
że ktoś nam bliski znalazł sobie innego 
rozmówcę… 

Ewa Janik 

źródła: interia.pl.  
Naucz się mówić i słuchać, 
Wiadomosci24.pl, Tipy.pl
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 Kryzysowe oszczędzanie 
W trudnych czasach wszystkie decyzje, związane z fi nansami, pracą czy nawet 
stylem życia, powinniśmy podejmować spokojnie i z rozwagą. 

Kryzys to doskonały moment, aby przyj-
rzeć się domowemu budżetowi i skon-
trolować na co, i ile wydajemy pieniędzy. 
Kontrolę powinniśmy przeprowadzać z 
ołówkiem w ręku i przez miesiąc albo 
dwa notować wszystkie wydatki. Nawet 
te najdrobniejsze. Wtedy się okaże, że 
wydajemy więcej, niż nam się wydawa-
ło, bo często nie umiemy odróżnić tego, 
co musimy kupić, od tego, co możemy 
kupić. 

Istnieją wydatki stałe, które bezwzględ-
nie nas obowiązują: opłata za mieszka-
nie, gaz, energię, wodę, szkołę czy spłata 
kredytu. Ale w domowym budżecie z 
pewnością znajdziemy pozycje, które w 
znacznym stopniu będziemy mogli zre-
dukować. Zorganizujmy więc rodzinną 
naradę i ustalmy wspólnie, co zrobić, 
aby ograniczyć wydatki. 

Oszczędzajmy 
energię elektryczną 
i wodę 
Przechodząc z kuchni do pokoju, 
zgaśmy światło. Nie zo-
stawiajmy włączonej 
do prądu ładowarki 
do telefonów. Każde 
urządzenie, takie jak 
telewizor czy dekoder 

włączone na „stand by”, też pobiera 
energię. Stąd około 20 procent z 
kwoty naszego rachunku za elek-
tryczność to pieniądze wydane 
bezsensownie. Pamiętajmy też o 
energooszczędnych żarówkach. 

Zaoszczędzić możemy wykonując 
tak standardowe czynności, jak pra-
sowanie. Zacznijmy prasowanie od 
tkanin bardzo delikatnych wymaga-

jących niższej temperatury i stopniowo 
dochodzić do wyższych temperatur. W 
międzyczasie nie trzeba będzie „schładzać 
żelazka” i w ten sposób oszczędzamy 
prąd. 

To samo dotyczy wody. Bierzmy szyb-
ki prysznic zamiast kąpieli, naprawmy 
wadliwą instalację, wykorzystujmy wodę 
ponownie i zakręcajmy ją podczas mycia 
zębów. Zainwestujmy w zmywarkę i za-
pełniajmy ją do końca. Tak jak pralkę. 

Planujmy zakupy 
Przed zakupami przygotujmy kartkę, na 
której dokładnie wypiszemy to, co musi-
my kupić. Jeśli nie potrafi my się oprzeć 

wkładaniu do koszyka zbyt wie-
lu produktów, 

zabierajmy ze sobą do sklepu określoną 
sumę pieniędzy mniej więcej odpowia-
dającą wypisanym zakupom na kartce. 
Gotówkę, nie kartę, z której możemy 
korzystać bez ograniczeń. Pamiętajmy, 
że w niektórych marketach jest taniej. 
A taniej, nie zawsze oznacza gorzej. Nie 
warto przepłacać. 

Często zakupy robimy nierozsądnie i 
części produktów po prostu nie zużywa-
my. Nauczmy się rozsądnie gospodaro-
wać żywnością, a okaże się, że na tym 
też możemy zaoszczędzić. Korzystajmy 
z promocji i pamiętajmy, że sieci han-
dlowe często zastawiają na nas pułapki. 
Sprzedawcy stosują rozmaite sztuczki, 
aby klienci wychodzili ze sklepów z jak 
największą ilością zakupionych produk-
tów. 

Odstawmy czasami 
samochód 
Auto to wygoda. Ale czy zawsze? 
Przypomnijmy sobie uliczne korki w 
godzinach szczytu, zużyte paliwo czy 
koszty naprawy samochodu. Jeżeli może-
my, zrezygnujmy z samochodu na rzecz 
komunikacji miejskiej. Jeżeli nie musi-
my korzystać z samochodu, możemy 

też wybrać tańszy, zdrowszy dla nas i 
środowiska rower. 

Uważajmy 
na kredyty 
Według specjalistów od fi nansów 
zaciąganie kredytów w momencie 

niestabilnego 
systemu finan-
sowego jest nie-

rozsądne. Opinia 
ta dotyczy zarówno 
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pożyczek w banku, jak i operacji na kar-
cie debetowej. Pamiętajmy, że „odsetki 
to cena za luksus posiadania czegoś na-
tychmiast”. Czasami o wiele taniej jest 
po prostu poczekać. „Jeżeli nie możesz 
za coś zapłacić gotówką, to widocznie w 
tej chwili cię na to nie stać”. 

W czasach kryzysu finansowego banki 
też chcą zarabiać. Dlatego oferują swoim 
klientom „łatwe kredyty” bez żyrantów i 
żadnych zabezpieczeń. Nikt rozsądny nie 

uwierzy w to, że banki robią 
nam prezent. Bardzo łatwo 
możemy wpaść w pułapkę 
finansową i okaże się, że nie 
jesteśmy w stanie spłacać za-
ciągniętego kredytu. 

Nie 
oszczędzajmy  
na dzieciach 
Gdy zaczynamy zaciskać 
pasa, często pierwsze cięcia 
dotyczą dzieci. I nie chodzi 
wcale o zabawki. Najczęściej 
zabieramy dzieciom zajęcia pozalekcyj-
ne: dodatkową naukę tańca, sport czy 
plastykę w pewnym momencie traktuje 
się jak zbędny luksus. A właśnie na dzie-
ciach nie powinniśmy oszczędzać nawet 
w najtrudniejszych czasach. To jest nasza 
inwestycja na przyszłość. 

Jeżeli już musimy zmniejszać wydatki, 
skupmy się na tym, co dzieciom nie jest 
koniecznie potrzebne, lecz nie zabierajmy 
im tego, co wspomaga ich rozwój. 

Gdy potrzebujemy opieki do dziecka, 
może pomóc sąsiadka lub znajoma. 
Opiekunka sporo kosztuje, ale może 
uda się zorganizować pilnowanie na 
przykład trójki dzieci przez jedną oso-
bę. Wydatek będzie mniejszy. 

Pamiętajmy również, że dzieci bardzo 
szybko rosną i nie potrzebują niezli-
czonej ilości ubranek lub zabawek, 

które przecież sporo kosz-
tują. Wymieniajmy się ni-
mi z koleżankami, co jest 
kolejnym sposobem na 
zaoszczędzenie pieniędzy. 

Właśnie w czasach kryzy-
su uświadamiamy sobie, 
jak ważne jest posiadanie 
jakichkolwiek oszczęd-
ności. Wszyscy, którzy je 
mają, są w o wiele lepszej 
sytuacji niż osoby niepo-
siadające żadnych „zaskór-
niaków”. 

Podsumowując. W trudnych czasach 
wszystkie decyzje, związane z finansami, 
pracą czy nawet stylem życia, powinni-
śmy podejmować spokojnie i z rozwa-
gą. I liczyć głównie na siebie. Niektórym 
osobom wydaje się, że gdy na rynku 
finansowym jest trudno, mogą liczyć 
na pomoc państwa i organów rządo-
wych. Nie zawsze. W takich sytuacjach 
państwowa kasa raczej świeci pustkami. 
Nie łudźmy się też, że pomoże rodzina, 
przyjaciele lub znajomi. Oni także będą 
w trudnej sytuacji. 

W ciężkich czasach nie wpadajmy w pa-
nikę. Należy zachować umiar w wydat-
kach, lecz nie szaleć z zaciskaniem pasa. 
Podejmujmy rozsądne decyzje i wyda-
wajmy pieniądze w sposób przemyślany. 

Hanna Korcz
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 Jak się uczyć, żeby się nauczyć 
Dużą część naszego życia spędzamy na nauce. Od przedszkola do ukończenia 
szkoły średniej to 15 lat. Jeżeli jeszcze dodamy studia – załóżmy czteroletnie, to w 
sumie spędzamy 19 lat naszego życia ucząc się. A przecież często ludzie uczą się 
jeszcze dłużej, kończąc przeróżne kursy czy kontynuując pracę naukową. Wniosek 
nasuwa się sam: nie stać nas na marnowanie czasu. Warto uczyć się uczyć szybko 
i skutecznie. 

W szkole dziecko musi przyswoić mnó-
stwo wiadomości w krótkim czasie. A ro-
dzice powinni mu pomóc ogarnąć nową 
dla niego rzeczywistość. Co mogą zrobić? 
Jak mogą pomóc dziecku? 

• Nauczyć, że najważniejsza jest syste-
matyczność. 

• Wytłumaczyć, że odrabianie lekcji, 
staranne prowadzenie zeszytów i czy-
tanie lektur to obowiązki, które trzeba 
wykonywać tak samo, jak robią to 
dorośli, pracując i wywiązując się ze 
swoich zadań. 

• Codziennie pytać, co jest zadane, 
sprawdzać i pomagać w odrabianiu 
lekcji. 

• Nie wymagać od dziecka tego, aby 
każda literka w zeszycie była idealna, 
gdyż charakter pisma to sprawa in-
dywidualna, wystarczy oczekiwanie 
staranności i pilności. 

• Uważać, aby swoim postępowaniem 
nie zniechęcić pociechy do szkoły, 
bo to, co nam wydaje się łatwe, dla 
dziecka często bywa po prostu trudne. 

• Reagować, gdy dziecko ma proble-
my w szkole. W zależności od rodzaju 
kłopotów, wizyta na przykład u lo-
gopedy czy psychologa pomoże 
w ich rozwiązaniu. 

• Chwalić dziecko nawet za naj-
drobniejsze sukcesy w szko-
le i pamiętać, że ciągła 
krytyka i podnoszenie 
poprzeczki mogą dopro-
wadzić do zniechęcenia, 
a nawet załamania ner-
wowego. 

Odpowiednie nawyki, które dziecko 
zdobędzie w młodszym wieku, zapro-
centują w przyszłości, kiedy obowiązków 
szkolnych będzie więcej. Szkoła ponad-
podstawowa to okres, kiedy dzieci mają 
już sprecyzowane swoje zainteresowania, 
upodobania i odkrywają swoje zdolno-
ści. Wiedzą, czy ich mocnym punktem 
jest matematyka czy biologia, uwielbiają 
rysunek, a nie znoszą muzyki. Nauka 
jednych przedmiotów przychodzi im 
łatwo, z innymi zaś mają problemy. 

Tutaj wiele zależy od rodziców. Nie mo-
gą wymagać, aby dziecko miało dobre 
oceny ze wszystkich przedmiotów. To 
się owszem zdarza, ale tylko niektórzy 

uczniowie potrafi ą osiągać takie wy-
niki. Wspierajmy więc zaintere-
sowania i pasje swoich dzieci. 
Wprawdzie ważna jest każda 

dobra ocena, ale patrząc dłu-
gofalowo, istotne jest rozwi-

janie wrodzonych zdolno-
ści, co w przyszłości może 
zaowocować połączeniem 
pasji z pracą zawodową. 

W miarę dorastania dziecko 
samo powinno panować nad 
szkolnymi obowiązkami i od-
powiadać za nie, a rodziców 
angażować tylko wtedy, gdy 
naprawdę potrzebuje pomocy. 

Jak się uczyć 
skutecznie 
Każdy może uczyć się szybko, to 

znaczy przyswajać materiał w krótkim 
czasie. Zdrowy rozsądek podpowiada, że 
wkuwanie na pamięć różnych formułek 
jest skuteczne tylko do pewnego stopnia, 
gdyż szybko prowadzi do galimatiasu w 
pamięci i nie wiadomo później, „co do 
czego przypiąć”. 

Oto kilka rad 
na temat uczenia się
i zapamiętywania: 
• odpowiednia motywacja ułatwia re-

jestrowanie i utrwalanie informacji 
• efektywność nauki jest większa, jeżeli 

nie dzielimy swojej uwagi pomiędzy 
różne czynności (nie jest wskazane w 
trakcie nauki podglądanie telewizji czy 
przysłuchiwanie się głośnym rozmo-
wom, dopuszczalna jest przyciszona 
spokojna muzyka) 

• dokładne ustalenie zakresu materiału, 
którego chcemy się nauczyć 

• określenie planu czasu nauki i wpro-
wadzenie przerw relaksujących 

• wzrokowcy przygotowują sobie mate-
riał pod kątem wizualnym (kolorowe 
podkreślenia, zaznaczenia) 

• Reagować, gdy dziecko ma proble-
my w szkole. W zależności od rodzaju 
kłopotów, wizyta na przykład u lo-
gopedy czy psychologa pomoże 

• Chwalić dziecko nawet za naj-
drobniejsze sukcesy w szko-
le i pamiętać, że ciągła 
krytyka i podnoszenie 
poprzeczki mogą dopro-
wadzić do zniechęcenia, 
a nawet załamania ner-
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zaowocować połączeniem 
pasji z pracą zawodową. 
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• słuchowcy mogą używać dyk-
tafonu, aby nagrywać swoje 
wypowiedzi i potem ich słu-
chać 

• jeżeli materiału do opanowa-
nia jest dużo, należy uczyć się 
częściami, to pozwoli na lepsze 
przyswojenie całości materiału 

• powtarzanie nauczonego ma-
teriału pomaga w przyswoje-
niu go 

• nie traktować nauki jak przy-
krego obowiązku, lepiej ją 
polubić, a odpłaci się tym samym 

Najlepszy sojusznik 
uczenia się 
Pamięci – bo o niej mowa, warto pomóc: 
kolorowe podkreślenia, barwne karteczki 
czy nieszablonowe notatki – to wszyst-
ko okaże się bardzo pomocne. Można 
określonej barwie przypisać daną partię 
materiału. Na przykład kolorem niebie-
skim oznaczamy tylko daty, zielonym na 
przykład nazwiska, na czerwonym opi-
sujemy przyczyny wojen, a na żółtym 
jej skutki. Tutaj jest pole do popisu w 
zależności od upodobań i potrzeb. 

Bardzo pomocne jest zapisywanie infor-
macji na marginesach. Niewielkie frag-
menty czy krótkie hasła-klucze są o wiele 
łatwiejsze do zapamiętania niż większa 
partia materiału. Można ich się nauczyć 
na pamięć, a treść im przyporządkowaną 
opowiadać własnymi słowami. 

Niektórzy metodycy polecają naukę 
poprzez skojarzenia, zwłaszcza ucząc się 
na pamięć dat, numerów lub kombi-
nacji cyfr trudnych do zapamiętania. 
Kojarzenie może odbywać 
się na podstawie kolorów 
(o czym już wspomnia-
łam), ale przydatne są 
również inne – na-
wet najbardziej 
zwariowane 

skojarzenia. Ważne, aby spełniły swo-
ją rolę. Gdy uczenie się jest ciekawe i 
nieszablonowe, jest przyjemniejsze i co 
ważne – skuteczniejsze. 

W skojarzenia możemy się bawić tak-
że w inny sposób. Mając główne hasło 
możemy na zasadzie skojarzeń z różnymi 
dziedzinami przypisywać to, co pomoże 
nam w zapamiętaniu liczby lub zdarze-
nia. Na przykład cyfra 4 kojarzy się z 
krzesełkiem. Skuteczną formą nauki jest 
także uczenie innych. Warto więc pomóc 
koledze czy koleżance. 

Głośne uczenie się jest również bardzo 
pomocne. Jeżeli nie mamy w pobliżu 
żadnego słuchacza, zawsze przecież moż-
na podzielić się swoją wiedzą z biurkiem, 
szafą, czy ulubionym misiem. 

Najgorsza w nauce jest rutyna i mono-
tonia. Bo ileż razy można „klepać” jedną 
formułkę? Przecież ucząc się, równocze-
śnie możemy robić cokolwiek: śpiewać, 
tańczyć, recytować czy rysować na temat 
tego, co chcemy sobie przyswoić. Nudne 
wkuwanie nie jest najlepszym sposobem 
na dobre oceny. 

Skuteczne zapamiętywanie najchętniej 
chodzi w parze ze zrozumieniem. To 

dzięki niemu człowiek może od-
tworzyć o wiele więcej przyswojo-
nych informacji niż „wykuwając je 
na blachę”. Zrozumienie oraz hasła-
-klucze (przypominam, bo to ważne), 
pozwalają również łatwiej odtworzyć 
przyswojoną wcześniej wiedzę. 

Innym dobrym sposobem jest rytm. 
Zauważmy, że jesteśmy w stanie bar-
dzo szybko zapamiętać teksty piose-
nek czy fragmenty wiersza. Dlaczego? 
Bo mają własny rytm. Można więc 

w ramach nauki zabawić się w poetę 
i spróbować zapamiętać jakiś materiał 
układając rymowanki na ich temat.  

Bez względu na to, ile mamy lat i jak 
wiele umiemy, wciąż możemy się uczyć, 
nawet będąc już dorosłym, pracującym 
zawodowo człowiekiem. Możemy zająć 
się tym, co nas pasjonuje, rozwijać swo-
je zainteresowania, pójść na jakiś kurs, 
aby awansować w pracy. Najważniejsze, 
by wybrać odpowiedni sposób nauki 
dla siebie czy dziecka tak, aby nie była 
przykrym obowiązkiem, lecz przyjemno-
ścią, za którą stoi satysfakcja i oczywiste 
korzyści. 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na 
pytanie – jak się uczyć, żeby się nauczyć, 
ponieważ każdy z nas jest inny, ma inne 
upodobania i predyspozycje. Ale jedno 
jest pewne – uczyć się warto. 

Malwina Komysz
Niektórzy metodycy polecają naukę 
poprzez skojarzenia, zwłaszcza ucząc się 
na pamięć dat, numerów lub kombi-
nacji cyfr trudnych do zapamiętania. 
Kojarzenie może odbywać 
się na podstawie kolorów 
(o czym już wspomnia-
łam), ale przydatne są 
również inne – na-
wet najbardziej 
zwariowane 

śnie możemy robić cokolwiek: śpiewać, 
tańczyć, recytować czy rysować na temat 
tego, co chcemy sobie przyswoić. Nudne 
wkuwanie nie jest najlepszym sposobem 
na dobre oceny. 

Skuteczne zapamiętywanie najchętniej 
chodzi w parze ze zrozumieniem. To 
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 Nie demonizujmy brudu! 
Brud wcale nie jest taki straszny, a czasami bywa nawet pożyteczny. 

Święty Hieronim przez całe życie wyznawał zasadę, że „kogo w czasie chrztu po-
lano wodą święconą, nie musi się myć po raz drugi”. Święta Olimpia myła się tylko 
wtedy, kiedy naprawdę musiała, a święta Agnieszka prawdopodobnie nie umyła 
się nigdy. 

Czasy rzymskie kojarzą się nam ze 
słynnymi łaźniami. I chociaż niektórzy 
obywatele Rzymu rzeczywiście zażywali 
często kąpieli, to generalnie miasto było 
potwornie brudne i cuchnące. Ówczesny 
system kanalizacji pozostawiał wiele do 
życzenia, a wszystkie nieczystości wylewa-
no przez okna wprost na ulice. 

Starożytna Grecja również nie była wzo-
rem czystości. Najlepszym sposobem na 
umycie się było nasmarowanie ciała oli-
wą, którą następnie zdrapywano wraz z 
brudem. 

We wczesnym średniowieczu bardzo 
popularne były łaźnie parowe, które nie 
służyły dbaniu o higienę ciała. Ówcześni 
obywatele po prostu „parzyli się”, co po-
magało zwalczać masowe choroby skóry 
i zapewniało dezynfekcję. Bo w wielu 
miastach panował niesamowity brud, 
zgnilizna i zaduch. 

Na polskiej wsi było jeszcze gorzej. Kilka 
lub kilkanaście osób żyło w półziemian-
kach w jednej zazwyczaj izbie. Myli się 
bardzo rzadko, mieli tylko jedno ubranie 
(na sobie), a na co dzień towarzyszyły 
im zwierzęta. 

Mody religijne i nauko-
we odkrycia wieku XV 
i XVI dyskryminowały 
sens czystości. Były 
to czasy szalejącej 
w Europie epi-
demii dżumy, 
w trakcie której 
rozpowszechnił 
się pogląd, że 
„chorobom sprzyja 
woda która rozpulchnia 
skórę i czyni ją podatną na przenika-
nie chorób”. Panowało przekonanie o 
szkodliwości nie tylko wody, ale również 
jakichkolwiek zabiegów higienicznych. 
Dlatego też w tym czasie masowo za-
mykano łaźnie. 

W wieku XVII ilość publicznych łaźni 
wprawdzie znacznie się zwiększyła i teo-
retycznie można było z nich korzystać, 
problem był jednak w tym, że były 
bardzo drogie. W prywatnych domach 
kąpać się mogli tylko ludzie zamożni, 
bo za wodę trzeba było słono płacić. Ale 
bardzo mało osób miało takie nawyki, 
dlatego nawet ci, których było na to stać, 
nie zawsze się myli. 

Członkowie arystokracji i rodów 
królewskich przechadzali się wo-
kół tryskających fontann w swo-
ich ogrodach, ale woda nie miała 
żadnego kontaktu z ich skórą. 
Wręcz przeciwnie. Ówczesna 
medycyna była bowiem zdania, 
że kąpiel może doprowadzić do 
przeziębienia a nawet zapalenia 
płuc. 

Do podstawowych wymogów higie-
ny tamtych lat należała tylko zmiana 
bielizny. Jak to opisywali historycy: 
„arystokracja w tym czasie lepiła 

się od brudu, chłopstwo też”. 
Co ciekawe, Europejczycy po-
dróżujący po świecie, zwłaszcza 
po krajach muzułmańskich, nie 
mogli się nadziwić potrzebie czę-

stego mycia ciała przez tubylców. 
Tłumaczyli sobie tę przypadłość ja-

ko nakaz religii lub dziwactwo. 

Przełom nastąpił w wieku XVIII, kie-
dy popularne stały się kuracje u wód. 
Pojawiła się moda na morskie kąpiele, 
a lekarze wręcz zalecali częste mycie. 
Powszechnie uważano, że skóra powinna 
oddychać, a mycie pomaga w zachowa-
niu zdrowia, higieny i urody. 

Od końca XIX wieku całemu światu 
standardy higieniczne zaczęły narzucać 
Stany Zjednoczone, gdzie pojawiły się 
pierwsze dezodoranty, płukanki do ust 
czy wybielacze do zębów. Rewolucja 
higieniczna postępowała bardzo spraw-
nie i konsekwentnie. Amerykanom za-
wdzięczamy łazienkę w każdym domu 
czy motelu. To, co dla Europejczyków 
było dziwne, dla Amerykanów stało się 
normą i te wzorce nam przekazali. 

Nie demonizujmy 
brudu! 
Naukowcy, badający brud i wszystko co 
jest z nim związane (są tacy specjaliści), 
ogłosili tak zwaną hipotezę higieniczną, 
która mówi, że przysłowiowe czyściochy 

wtedy, kiedy naprawdę musiała, a święta Agnieszka prawdopodobnie nie umyła 

Mody religijne i nauko-
we odkrycia wieku XV 
i XVI dyskryminowały 
sens czystości. Były 
to czasy szalejącej 
w Europie epi-
demii dżumy, 
w trakcie której 
rozpowszechnił 
się pogląd, że 
„chorobom sprzyja 

Do podstawowych wymogów higie-
ny tamtych lat należała tylko zmiana 
bielizny. Jak to opisywali historycy: 
„arystokracja w tym czasie lepiła 

się od brudu, chłopstwo też”. 
Co ciekawe, Europejczycy po-
dróżujący po świecie, zwłaszcza 
po krajach muzułmańskich, nie 
mogli się nadziwić potrzebie czę-

stego mycia ciała przez tubylców. 
Tłumaczyli sobie tę przypadłość ja-
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szorujące się od rana do wieczo-
ra mogą mieć poważne kłopoty. 
Niezastąpione mydło i popularne 
żele podczas kąpieli razem z bru-
dem zmywają bardzo pożyteczne 
dla naszego organizmu bakterie. 

I zamiast tych pożytecznych na-
szych własnych bakterii „przycze-
piają” się do nas te obce, wywołujące 
choroby i różnego rodzaju grzyby. A to 
tylko krok od uczuleń i alergii. 

Prawidłowość jest następująca: W chwi-
li przyjścia na świat jesteśmy czyściutcy, 
można wręcz powiedzieć – sterylni. Z 
biegiem czasu nasz organizm zasiedlają 
różni mieszkańcy w postaci mikroorga-
nizmów. Przesadna higiena powoduje, że 
mikroorganizmów jest w naszym ciele 
coraz mniej, a nasz układ odpornościo-
wy nie może poprawnie funkcjonować, 

gdyż nie ma możliwości obrony przed 
różnymi zarazkami i bakteriami. 

Mieszkańcy naszego organizmu żyją z 
nami w zgodzie chroniąc nas przed przy-
byszami z zewnątrz. Jeżeli nie mają nas 
przed kim bronić, zaczynają się alergie. 
Jeżeli więc nie mamy swoich własnych 
bakterii, o wiele bardziej jesteśmy nara-
żeni na inne. 

Ludzki organizm przyzwyczajony jest 
do brudu, a bakterie są nam po prostu 

potrzebne. Według naukowców 
życie w sterylnym środowisku 
może doprowadzić do tego, że 
nieszkodliwa bakteria stanie się 
przyczyną długotrwałej choroby 
a nawet śmierci. 

Środki masowego przekazu zale-
wają nas reklamami środków do 

higieny osobistej i preparatów czyszczą-
cych. Jednak coraz częściej słychać głosy, 
że powinniśmy żyć bardziej w zgodzie z 
naturą, czyli mieć na sobie pewną ilość 
bakterii, ponieważ w naszym organizmie 
pełnią one określone pozytywne funkcje. 
Według znacznej części lekarzy mydło 
i inne środki myjące niszczą naskórek 
naszego ciała, dlatego od czasu do cza-
su powinniśmy myć się tylko w samej 
wodzie. 

Hanna Korcz
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 Sezonowa depresja 
W okresie jesienno-zimowym, kiedy dni są coraz krótsze, wydaje się, że cały świat 
tonie w mroku. Brakuje nam motywacji do działania, humory nie dopisują i naj-
chętniej przespalibyśmy te wszystkie smutne, pochmurne i deszczowe dni. 

Wielu z nas dopada sezonowa depresja. 
Przypadłość, która odbiera chęć do życia, 
pozbawia radości i energii. Wychodzimy 
rano do pracy czy do szkoły i na dwo-
rze jest szaro. Wracamy późnym popo-
łudniem i jest tak samo ponuro. Nie jest 
to bez znaczenia dla naszego organizmu. 
Brak słońca wywołuje zakłócenia snu, 
zaburzenia w wydzielaniu hormonów i 
prowadzi do rozregulowania organizmu. 

Naukowcy twierdzą, że przyczyną tej 
choroby jest przede wszystkim niedo-
stateczna ilość światła słonecznego. Jego 
natężenie w listopadzie czy lutym jest 
prawie trzy razy niższe niż w słoneczny, 
wiosenny dzień i aż 100 razy mniejsze 
niż latem. Z tego powodu w naszym 
organizmie zostaje zachwiana produk-
cja hormonów, w nocy gorzej śpimy, a 
podczas dnia jesteśmy senni i apatyczni. 
Zmienia się stężenie substancji chemicz-
nych w mózgu, zwłaszcza serotoniny, od-
powiedzialnej za kontrolowanie naszych 
nastrojów. 

Główne objawy 
depresji sezonowej 
• Ciągłe zmęczenie, które może utrzy-

mywać się również po odpoczynku. 
• Przygnębienie, apatia i bezradność. 

Mamy skłonności do płaczu, jeste-
śmy obojętni, a nasza samoocena 
jest wstrząsająco niska. Wszystko nas 
przerasta. 

• Odczuwamy ciągłą potrzebę snu, 
który nie jest regularny i spokojny. 
Mamy problemy z zasypianiem i ze 
wstawaniem. 

• Zwiększony apetyt. Szczególnie na 
słodycze, a zwłaszcza czekoladę. 
Objadanie się słodyczami może do-
prowadzić do nadwagi, a to będzie 
już kolejny powód naszej depresji. 

• Wszystko i wszyscy nas denerwują. 
Łatwo wpadamy w gniew, ciągle je-
steśmy podenerwowani, często bez 
powodu. 

• Częste występowanie stanów lęko-
wych, poczucie niepokoju. 

Główną cechą tej depresji jest jej sezo-
nowość, lecz częste są przypadki, gdy 
sezonowość zamienia się w trwałość. 
Znaczna część lekarzy sezonową depre-
sję diagnozuje jako zespół chorobowy i 
traktuje ją tak, jak inne choroby, na przy-
kład cukrzycę czy nadciśnienie tętnicze, 
gdyż depresji nie można powstrzymać 
siłą woli, tak jak nie można zapanować 
nad wzrostem ciśnienia, czy gorączką. 

Z powodu depresji cierpi przede wszyst-
kim nasza psychika, choć również często 
nasze ciało. Sezonowa depresja należy 
do tak zwanych chorób afektywnych, 
czyli chorób związanych z nastrojem. 
Najbardziej charakterystyczne dla depresji 
są właśnie zaburzenia nastroju, którym 
towarzyszą też bóle głowy, suchość w 
ustach, zaparcia i kłopoty ze snem. 

Trzeba pamiętać, że tego typu objawy nie 
przemijają w ciągu godziny czy kilku dni. 
Ten proces trwa na ogół dłużej, ale jeżeli 
objawy utrzymują się przez ponad dwa 
tygodnie, należy zgłosić się do lekarza. 

Jak radzić sobie z 
sezonową depresją? 

1Wybierz się na fototerapię, czyli na-
świetlania. Oczywiście po konsultacji 

z lekarzem. Jest to najczęściej stosowana 
metoda leczenia powyższego schorzenia. 
Specjalistycznymi lampami naświetla 
się oczy sztucznym i jasnym światłem. 
Zabieg powinien odbywać się dwa razy 
w tygodniu (najlepiej rano) i trwać mi-
nimum pół godziny. 

2Korzystaj z każdego promyczka słoń-
ca. Sport i wszelkie formy ruchu na 

świeżym powietrzu, nawet spacery sprzy-
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jają walce z depresją. Dlatego w godzi-
nach, kiedy świeci słońce, warto jak 
najczęściej wychodzić z domu. Bieganie, 
długie spacery, jazda na rowerze, a w se-
zonie zimowym narty, łyżwy czy sanki 
mogą poprawić nie tylko naszą kondycję, 
ale i samopoczucie. 

3Wyjedź na egzotyczne wakacje. Pobyt 
w cieplejszym klimacie spowoduje 

wyrównanie niedoboru witamin oraz 
mikro i makroelementów, produko-
wanych przez organizm pod wpływem 
słońca. Należy jednak pamiętać, że kilka 
dni to za mało na jakąkolwiek poprawę. 
Nasz egzotyczny urlop powinien trwać 
dwa tygodnie. 

4Jedz zdrowo i regularnie. Bardzo waż-
ne są pełnowartościowe posiłki. To 

prawda, że czekolada poprawia humor, 
ale tylko na krótko. Poza tym w nad-
miarze może przysporzyć  nadmiarowych 
kilogramów. 

Osoby ze skłonnościami do depresji 
powinny jeść przede wszystkim: ciemny 
chleb, kaszę manną, żółty ser, łososia i 
banany. Zaleca się także spożywanie pro-
duktów bogatych w witaminę B, kwas 
foliowy i magnez. 

5Pamiętaj o ziołach. Melisa, rumia-
nek, głóg i bazylia z pewnością nie 

zaszkodzą. 

6Spotykaj się z przyjaciółmi i znajo-
mymi. Zapisz się na kurs tańca to-

warzyskiego czy zajęcia zumby fi tness. 
Częściej odwiedzaj basen lub siłownię. 
Aktywność przede wszystkim. 

Sezonowa depresja dotyka co roku mi-
liony ludzi, cztery razy częściej kobiety 
niż mężczyzn. Cierpią też na nią dzieci. 
Kiedy nas dopadnie, nie możemy jej 
lekceważyć. Specjaliści twierdzą, że ob-
niżenie nastroju w okresie jesienno-zimo-
wym może mieć związek na przykład z 

aktualną sytuacją życiową, problemami 
rodzinnymi czy fi nansowymi. 

Podatność na wahania nastrojów wiąże 
się ze szczególnym sposobem postrze-
gania świata: widzeniem wszystkiego 
w czarnych kolorach. Coraz częstsze są 
przypadki, że ludzie pogrążeni w depresji 
nie są w stanie funkcjonować bez leczenia 
farmakologicznego. Leki pomagają im 
zatrzymać negatywne myśli i skupić się 
na codziennych obowiązkach. 

W niektórych przypadkach lekarze zale-
cają psychoterapię lub polecają na przy-
kład akupunkturę. Przygotujmy się więc 
na jesienno-zimowe dni, i nie dajmy się 
sezonowej depresji. Rozpoczynamy sezon 
ciepłych kurtek, szalików, rękawic, cza-
pek, skarpet i… grzanego wina. 

Byle do wiosny! 

Ewa Janik
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Porozmawiajmy o trzustce. Cz. I 
Trzustka pełni szereg funkcji i odpowiada za prawidłowe działanie całego nasze-
go organizmu. Jeśli ona działa prawidłowo, nasz organizm również. Kiedy zaczy-
na chorować, bardzo późno daje o tym znać, a konsekwencje mogą być bardzo 
poważne. 

To niewielki narząd o kształcie spłaszczo-
nej gruszki, umiejscowiony za żołądkiem 
przy wątrobie. Ma długość ok. 12-20 
cm i u dorosłego człowieka waży 70-100 
gramów. Sok trzustkowy odprowadzany 
jest przez przewód trzustkowy do dwu-
nastnicy. 

Trzustka pełni dwie główne funkcje: 

➣ wewnątrzwydzielniczą – produkcja 
hormonów: 
• Insulina – reguluje zużycie glukozy 

przez organizm, obniża stężenie glu-
kozy we krwi. 

• Glukagon – działa w sposób przeciw-
ny do insuliny, podwyższa stężenie 
glukozy we krwi. 

• Somatostatyna – hamuje wydzielanie 
hormonu wzrostu i obniża poziom 
insuliny. 

➣ zewnątrzwydzielniczą – produkcja 
soku trzustkowego zawierającego 
enzymy lipazę, amylazę i trypsynę 
potrzebne do trawienia pokarmów. 

Ostre zapalenie 
trzustki (OZT) 
Objawia się bólem w jamie brzusznej. 
Cechuje się uszkodzeniem trzustki i 
tkanek sąsiadujących. Ma postać obrzę-
ku, martwicy, martwicy krwotocznej i 
martwicy tłuszczowej, czasem występują 
powikłania wielonarządowe. 

Zmiany w postaci obrzęku są odwracal-
ne. W ciężkim przebiegu może wystąpić 
niewydolność wydzielania enzymów tra-
wiennych lub mogą powstać zaburzenia 
w wydzielaniu insuliny. 

Zapalenie trzustki daje charakterystyczne 
objawy. Jednym z pierwszych, nagłych, 
jest najczęściej ostry ból „jak dźgnięcie 
nożem”, w górnej części nadbrzusza, 
głównie po lewej stronie lub pośrodku. 
Chory może odczuwać jego narastanie 
lub promieniowanie do pleców czy klatki 
piersiowej. Często występują intensywne 
wymioty i nudności, wzdęcie brzucha i 
osłabiona perystaltyka jelit. Pojawia się 

gorączka, duszności, przyspieszanie odde-
chu, szybsze tętno i znacznie obniżone ci-
śnienie tętnicze krwi. W ostrych stanach 
pojawiają się zaburzenia świadomości i 
utrata przytomności. Dodatkowo, może 
pojawić się zażółcenie skóry, które wska-
zuje na upośledzone odprowadzanie żółci 
z dróg żółciowych. 

Przyczyny OZT: 
➣ nadmierne spożywanie alkoholu (30-

40%), 
➣ kamica żółciowa (w ok. 40-50%), 
➣ urazy w obrębie jamy brzusznej (naj-

częściej wypadki rowerowe i motocy-
klowe – uderzenia kierownicą), 

➣ zakażenie wirusowe (najczęściej za-
palenia wątroby WZW, grypy lub 
HIV), 

➣ pasożyty (np. glista ludzka), 
➣ przyjmowanie niektórych leków: 
• leki przeciwpadaczkowe (kwas wal-

proinowy, karbamazepina), 
• opioidy czyli narkotyczne leki prze-

ciwbólowe (kodeina), 
• preparaty zawierające estrogeny (do-

ustne leki antykoncepcyjne), 
• azatiopryna, lek immunosupresyjny 

stosowany w chorobach zapalnych 
przewodu pokarmowego (choroba 
Crohna) i po przeszczepieniu narzą-
dów, 

• leki moczopędne: furosemid, 
• steroidy (prednizon, metylprednizo-

lon, deksametazon), 
• leki stosowane w zaburzeniach lipido-

wych (leki przeciwmiażdżycowe), 
• tetracyklina (antybiotyk), 
• sulfosalazyna – lek stosowany w le-

czeniu chorób zapalnych przewodu 
pokarmowego (wrzodziejące zapalenie 



49październik 2022         Flandria po polsku 

jelita grubego, choroba Crohna), 
• paracetamol, 
• losartan, enalapril – leki stosowane w 

nadciśnieniu tętniczym, 
• metformina – lek przeciwcukrzycowy. 

Ostre zapalenie trzustki może też być 
spowodowane przez inne schorzenia np.: 
• anoreksja i bulimia, 
• choroby metaboliczne (cukrzyca, 

hipertrigliceridemia, nadczynność 
przytarczyc, mocznica) oraz zakażenia 
wirusowe i bakteryjne, 

• zapalenie jelit, 
• choroby nowotworowe, 
• niewydolność nerek, 
• nowotwory trzustki, dróg żółciowych 

lub brodawki Vatera, oraz wady 
rozwojowe tego narządu (trzustka 
dwudzielna), choroby narządów są-
siednich (zapalenie pęcherzyka żół-
ciowego, wrzód drążący do trzustki), 
zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy 
brzusznej oraz zabiegi endoskopowe 
w obrębie dróg żółciowych. 

W profi laktyce ostrego zapalenia trzust-
ki szczególne znaczenie ma ograniczenie 
spożywania alkoholu. Najczęściej OZT 
występuje u alkoholików, jednak może 
wystąpić też u osób pijących alkohol 
sporadycznie. Nie jest określona dawka 
etanolu, która może powodować OZT. 
Z badań wynika, że już jednorazowa 
dawka 20 g – w przeliczeniu na czysty 
etanol (np. 50 ml 40% wódki, 500 ml 
5% piwa, 150 ml 13% wina) istotnie 
stymuluje wydzielanie enzymów trawien-
nych trzustki. 

Diagnostyka 
• Badania laboratoryjne moczu i krwi 

w celu rozpoznania odpowiednich 
parametrów. 

• Rozpoznanie OZT w pierwszym 
etapie następuje podczas wywiadu 
lekarskiego, na podstawie opisanych 
objawów oraz badania twardości po-
włok brzucha pacjenta. 

• Zbadanie poziomu en-
zymów wątrobowych 
umożliwi ustalenie, 
czy przyczyną pro-
blemu nie jest np. 
kamica żółciowa. 

• Określenie stężenia 
białka CRP (produ-
kowane przez wątrobę), 
którego stężenie rośnie wraz z 
postępującym procesem zapalnym w 
organizmie. 

• USG. 
• Tomografia komputerowa jamy 

brzusznej. 
• RTG klatki piersiowej. 
Trzy ostatnie to badania pomocnicze, 
pozwalające ustalić m.in. czy doszło 
do perforacji ściany jelita lub powikłań 
płucnych, lub czy drożne są przewody 
żółciowe. 

Leczenie ostrego 
zapalenia trzustki 
Na ogół niezbędny jest pobyt w szpitalu. 
W łagodnej postaci schorzenia czasem 
może wystarczyć kilkudniowa głodów-
ka, wraz z dożylnym nawadnianiem i 
podawaniem środków przeciwbólowych. 

Jeżeli badania wskazują na obecność 
kamieni w drogach żółciowych, może 
zaistnieć konieczność zabiegu usunięcia 
pęcherzyka żółciowego. Przy ostrym 
przebiegu zapalenia trzustki, gdy wystą-
pią groźne dla życia powikłania płucne, 
nerkowe, zakażenia otrzewnej, niezbędny 
jest pobyt na oddziale intensywnej terapii 
lub oddziale chirurgii. Pacjent odżywia-
ny będzie dojelitowo lub dożylnie, a w 
przypadku infekcji bakteryjnych otrzyma 
też antybiotyki. 

Dieta przy ostrym 
zapaleniu trzustki 
Po zakończonym leczeniu istotne jest 
wprowadzenie diety lekkostrawnej 
i wyeliminowanie czynników, które 

mogły doprowadzić 
do zapalenia trzustki – przede 

wszystkim alkohol i tłuste cięż-
kostrawne potrawy. W żywieniu re-

konwalescentów powinno się stosować 
stopniowe zwiększanie udziału węglo-
wodanów, oraz przygotowywanie ma-
łych, ale regularnych posiłków (około 5 
w ciągu dnia). Szczególnie na początku 
należy ograniczać spożywanie tłuszczów 
oraz nadmiaru białka. Najlepsze będzie 
gotowanie, duszenie lub pieczenie po-
karmów. 

Produkty niewskazane w diecie po 
zapaleniu trzustki: wzdymające owo-
ce i warzywa (czereśnie, gruszki, śliwki, 
groch, kapusta, fasola), tłusty nabiał 
(mleko, sery, śmietana), gruboziarniste 
kasze (np. gryczana), tłuste mięsa (wie-
przowina, baranina, gęsina), żytnie lub 
razowe pieczywo. 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa

AZ Rivierenland Rumst 

• Zbadanie poziomu en-
zymów wątrobowych 

kowane przez wątrobę), 

mogły doprowadzić 
do zapalenia trzustki – przede 

wszystkim alkohol i tłuste cięż-
kostrawne potrawy. W żywieniu re-





51październik 2022         Flandria po polsku 

 Książka na dziś. Polscy miliarderzy 
Według tegorocznej listy „Forbesa” mamy w Polsce 83 miliarderów i coraz większą 
rzeszę multimilionerów. A to oznacza, że najbogatsi Polacy nigdy wcześniej nie 
byli tak bogaci jak teraz. Setka najbogatszych Polaków ma już w rękach majątek 
wart 260 mld zł, czyli równowartość ponad 10,5 proc. polskiego PKB. 
Monika Sobień-Górska (rocznik 
1985) to dziennikarka, scenarzyst-
ka, absolwentka dziennikarstwa 
na Uniwersytecie Warszawskim i 
Szkoły Filmowej Wajdy, prywatnie 
żona lidera Kabaretu Moralnego 
Niepokoju Roberta Górskiego. 

Autorka książek: „Wybrałem ży-
cie”, „Jak zostałem Prezesem”, 
„Ukrainki. Co myślą o Polakach, 
u których pracują”. Do znanych 
pozycji autorstwa Moniki Sobień 
– Górskiej, należy również książka 
„Polscy miliarderzy. Ich żony, dzieci, 
pieniądze”. 

Najdroższe sportowe samochody, 
zagraniczne rezydencje, prywatne 
jachty i samoloty. Jak żyją ludzie, 
którzy na takie zbytki mogą sobie 
pozwolić? Jak wygląda życie najbo-
gatszych Polaków – tych, których 
widzimy na samych szczytach listy 
Forbesa? 

Czy posiadanie tak wielkich, nieogra-
niczonych pieniędzy sprawia, że o nich 
nie  myślą? Jak tak wielkie bogactwo 

wpływa na psychikę? 
Czy  na-

prawdę na śniadanie piją szampana 
za kilkanaście tysięcy złotych? Dlaczego 
niektórzy z nich są skąpi, mimo że pie-
niędzy mają w bród? Po co korzystają 
z porad coachów a nawet wróżek? 

Sobień-Górska rozmawia ze znajomymi, 
współpracownikami miliarderów, ludźmi 
zarządzającymi ich PR-em osobistym i 
wizerunkiem ich fi rm, z architektami 

wnętrz. A przede wszystkim z obecny-
mi bądź byłymi żonami miliarderów, 
które opowiadają o tym, jak to jest 
być żoną jednego z najbogatszych 
Polaków. 

Dowiadujemy się, jak wygląda dzień po-
wszedni i świąteczny miliarderów. Jak je-

dzą, jak mieszkają, jak pracują, jak 
się ubierają, bawią, kochają, przy-
jaźnią, zdradzają, wydają pieniądze 
i odreagowują stres. Do czego są 
zdolni, jak wychowują dzieci, jak 
wyglądają w środku ich rezyden-
cje, biura i jak traktują pracow-
ników. 

Zaglądamy do szaf bogaczy, 
oglądamy należące do nich re-
zydencje czy garaże, poznajemy 
fantazje, hobby, nawyki, a także 
zmartwienia tych, którzy pienię-
dzy mają w bród. Możemy spoj-
rzeć na polskich miliarderów z 
perspektywy drugiego człowieka 
– pracownika, żony czy dziecka. 

Poznajemy świat, który dostępny 
jest tylko dla nielicznych, dla wy-
branych, świat w takim samym 
stopniu przepełniony rozrzutno-
ścią i błogością, jak skąpstwem i 

licznymi problemami. 

Autorka nie ujawnia nazwisk osób, z 
którymi rozmawia. W książce jest dużo 
„gubienia tropów”, dane są zmienione; 
szczegóły zmodyfi kowane, co ma unie-
możliwić identyfi kację osób, aby czy-
telnik nie domyślił się, o kim mowa. 
Rozmówcy wypowiadają się anonimo-
wo i sytuacje też opisane są anonimowo. 
Taki był warunek rozmówców, inaczej 
książka nie powstałaby. 

Pozycja nietypowa, ale ciekawa. 

Polecam, 
Agnieszka Buniowska
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Słowo o byle czym 
Poczucie bezpieczeństwa 
Jeśli spytamy ko-gokolwiek o definicję poczucia bezpieczeństwa, każdy – w 
oparciu o własne widzenie siebie na tle życia – poda własną wersję określenia tej 
jednej z podstawowych potrzeb człowieka. 

Jeśli w niektóre dziedziny wiedzy wkra-
cza nauka, aby rzeczy uporządkować, 
one się komplikują. W tym celu nauka 
o bezpieczeństwie stała się jedną z na-
uk społecznych, co „będzie skutkowało 
wyodrębnieniem się nowej dyscypliny 
naukowej – securitologii (…)”. 

Mamy więc podział na poczucie bezpie-
czeństwa (dalej P-B): polityczne, militar-
ne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, 
ideologiczne, religijne, morskie, ekolo-
giczne, zewnętrzne i wewnętrzne. Także: 
żywnościowe, sanitarne, prawne i inne, 
a ciągle powstają nowe. 

Definicje poczucia 
bezpieczeństwa 
• Stan gwarantujący pewność istnienia 

i przetrwania. 
• Stan gwarantujący pewność istnienia, 

przetrwania i rozwoju. 
Jeśli ciemność to brak światła, zimno to 
brak ciepła, cisza – brak dźwięku, itd., to 
poczucie bezpieczeństwa oznacza świado-
mość braku zagrożenia. 

Definicje zagrożenia 
1 – Zagrożenie to sytuacja lub stan, które 

komuś zagrażają lub w których ktoś 
czuje się zagrożony (Słownik Języka 
Polskiego). 

2 – Zagrożenie to zjawisko wywołane 
działaniem sił natury bądź człowieka, 
które powoduje, że poczucie bezpie-
czeństwa maleje bądź zupełnie zanika. 
(Wikipedia). 

Cóż, zanim niektóre definicje zostaną 

uporządkowane, proponuję moje skrom-
ne nieuporządkowane refleksje na temat 
P-B. 

Na drodze ewolucji strach, powodując 
stres czyli reakcję na zagrożenie, pomagał 
nam przetrwać (uciekaj albo walcz). 

Choć drapieżników na ulicach brak, dra-
pieżność i szczerzenie kłów pozostały, a 
podejrzliwość nierzadko ratuje nam zdro-
wie i rzycie (pardon, błąd ort.) – życie 
np. „kto się na gorącym sparzył, ten na 
zimne dmucha”. 

Człowiek boi się lub jest nieufny wobec 
tego, co jest nieznane i niepewne teraz. 
Ale tak naprawdę strach odnosi się do 
przyszłości. Np. rekin w wodzie krąży 
wokół nas. Samo krążenie nie wyrządza 
nam fizycznej krzywdy teraz, ale boimy 
się tego, co rekin może zrobić, kiedy 
krążenie mu się znudzi i kłapnie nas tu 
i tam, albo w całości. 

Rzeczywistość często ostrzega nas przed 
zagrożeniami, ale kogo kręci wyłażenie 

ze strefy komfortu – przecież to: tam a 
nie tu, później a nie teraz, ktoś ale nie 
ja. Dlatego stwierdzenie „Polak mądry 
po szkodzie” upowszechnia się na całym 
świecie i przybiera formę „człowiek mą-
dry po szkodzie”. 

Spadaj na drzewo 
Człowiek szuka poczucia bezpieczeń-
stwa zawsze i wszędzie. Teoria ewolucji 
nie dostarczyła nam brakującego ogni-
wa (dlatego ciągle pozostaje teorią), więc 
człowiek przestał zadawać się z małpami 
i wykształcił własne sposoby samoobro-
ny przed lękiem (nie mylić ze strachem). 
Kiedy nie ogarnia niewiadomej w nie-
skończoności czasu i przestrzeni, przestaje 
wgapiać się w niebo, nie patrzy też w 
głąb samego siebie, lecz skupia się na 
środowisku, które widać, słychać i czuć. 

Powtarzalność 
Dlatego dzielimy czas na cykle, prze-
strzeń na terytoria, co chroni nas przed 
niewiadomą „co będzie później / dalej”. 
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Czyni to na różne sposoby: 

• 1. Dzielenie na: dni (ktoś żyje z dnia 
na dzień), tygodnie, miesiące (od wypłaty 
do wypłaty), lata (od urodzin do uro-
dzin), albo też „od wyjazdu do wyjaz-
du na urlop”, „od odcinka do odcinka 
serialu” czy „od imprezki do imprezki”. 

Dzielenie na pory roku może oznaczać 
kontakt i życie w zgodzie z naturą, ale 
także czekanie na wakacje czy urlop. 

• 2. Widzenie życia jako całość (od 
narodzin do… końca) zahacza o nie-
popularne ostateczne zdarzenie, dlatego 
bywa unikane, co wiąże się z przeświad-
czeniem, że „śmierć jest dla frajerów, ja 
nigdy nie umrę”. Czyli „hulaj dusza, 
piekła nie ma”. 

W statystykach jest to przydatne, gdyż 
poszczególne życia można odfajkować 
jednym ruchem, kiedy tysiące czy mi-
liony istnień są tylko liczbami w tabelach. 
Niektórzy jednak widzą śmierć fi zyczne-
go ciała jako pozbycie się zniszczonego 
odzienia i bramę do nowego początku. 

• 3. Dzielenie czasu na okresy dłuższe 
niż nasze życie (wieki, epoki, ery itd.) 
wymaga bohaterstwa z powodu umniej-
szenia doniosłości istnienia własnego ego 
i podpięcia się do łańcucha bardziej do-
niosłych zdarzeń na tle przemijania. 

• 4. Ktoś nie dzieli czasu, żyje w usta-
wicznym „tu i teraz”: wtedy albo pod-
piera to wiarą czy nie do końca ogarniętą 
fi lozofi ą, albo wiedzą wraz z chęcią jej 
zrozumienia, albo zupełną… intelektu-
alną beztroską. 

„Tu i teraz” jest jak błysk białego światła, 
które zawiera wszystkie kolory. 

Na mnie duże wrażenie zawsze robi wer-
set: „To, co jest, już było, a to, co będzie, 
już jest”. Być może na pewnym poziomie 
w momencie tu i teraz – tak krótkim, że 

jest poza czasem – mieści się przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość, które na nasz 
użytek rozdziela jakiś „pryzmat”. Ale 
nie mnie prowadzić takie rozważania, 
choć… wszystko jest dla ludzi. 

„Intelektualna beztroska” nie musi ozna-
czać kompletnej niewiedzy i tęsknoty za 
rozumem. Może być niechęcią do burze-
nia sobie tzw. świętego spokoju potrzeb-
nego do realizowania swoich celów. Nic 
w tym złego, że ktoś jest czymś zajęty i 
nie chce się odrywać od swojej pracy. 

• 5. Inni dzielą nasze życie i czas wg 
własnego widzimisię. Wtedy rodzą się 
wątpliwości: jeśli życie kształtuje mnie 
z pożytkiem dla mnie, to dobrze; jeśli 
z pożytkiem dla kogoś innego, to inna 
sprawa. Jeśli nikt nie ma pożytku – nie 
ma sprawy. Wtedy trzeba albo udać się 
do źródeł, albo udać, że wszystko jest 
pod kontrolą. 

• 6. Funkcjonowanie poza czasem – 
albo ktoś śpi, albo ma moce, albo żyje na 
pograniczu (śpiączka), albo już nie żyje. 

• 7. Dzielenie przestrzeni ostatnio 
wychodzi z mody. Mimo że od zarania 
poczucie przynależności terytorialnej (ja 
należę do terytorium lub terytorium 
należy do mnie) wzrastało w psychice i 
emocjach człowieka, ludzkość osiągnęła 
już taki poziom rozwoju, że zabra-
kło płaszczyzn odniesienia dla tych 
prymitywnych podziałów. Moja 
jaskinia, dolina, miejscowość, 
dzielnica, gmina, powiat, wo-
jewództwo, kraj, państwo 
(…) dalej: Ziemia, układ 
planetarny, galaktyka itd. 
aż do krańców wszech-
świata. Skoro ciągle brak 
nam P-B choć w ogra-
niczoności naszej 
wszystko dzięki 
rozwojowi nauki 
już zostało po-
dzielone, przyszła 

pora na to, żeby wszystko było wspólne, 
bo po co komu działki na Księżycu. 

Naukowcy czasem stają przed zjawi-
skiem, które od dawna funkcjonuje, a 
dopiero potem szukają teorii, które by 
to wyjaśniały. Zwykły człowiek nie po-
winien bowiem przejmować się teoriami 
i nabawiać się lęków z powodu ich nie-
zrozumienia, bo to działka naukowców. 

Nawet w fi lmie istnieją zjawiska i rzeczy 
objęte klauzulą tajności, choć powszech-
nie wiadomo, że istnieją, bo inaczej po co 
komu klauzule tajności i fi lm, w którym 
„zagrożenie bezpieczeństwa narodowego” 
zamyka wszystkim usta i akcja wartko 
toczy się dalej. 

Wszystko to, co nieznane, każda niewia-
doma, u niektórych wzmaga ciekawość 
i chęć przygody, u innych budzi lęk i 
utratę P-B. Jeśli jednak sprawą zajmą 
się naukowcy, poczucie bezpieczeństwa 
w majestacie nauki spłynie obfi cie na 
najbardziej skołatane dusze, choć ciągle 
pewne jest jedno – nie ma nic pewnego. 

Michał Nowacki
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