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Co słychać w Antwerpii
Cereal Heaven – pierwszy w Belgii płatkowy Podczas składania wniosku w urzędzie pracownik pyta
bar
petenta, czy sam chciałby odebrać dokumenty, czy też
Na Vlasmarkt w Antwerpii znajduje się bar z płatkami kukurydzianymi. Można tam skosztować sto rodzajów płatków z całego świata, między innymi z Japonii, Ameryki,
a także z Belgii. W ofercie znajdują się nie tylko różne
rodzaje płatków, ale też polewy (np. owocowe, orzechowe,
z batonikami), mleko (np. kokosowe, migdałowe, z orzechów laskowych, truskawkowe) i cała masa dodatków.
Jest również mleko bez laktozy i zboża bezglutenowe.
Wszystko pyszne i zdrowe. Wyjątkowe klimaty dla dzieci.
Warto odwiedzić.
Cereal Heaven, Antwerpia, Vlasmarkt 30

życzy sobie, aby mu je dostarczyć pod wskazany adres.
Opłata usługi następuje w kasie urzędu. Gdy dokument
będzie gotowy, wyspecjalizowany serwis dostawczy
skontaktuje się z klientem za pośrednictwem poczty
e-mail lub SMS-a, i umówi się na termin odbioru. Można
samemu wybrać czas i godzinę dostawy dokumentu
pod wskazany adres.

Wpływy z LEZ a czyste powietrze

Czy strefa niskoemisyjna wprowadzona w zeszłym roku w
Źródło: www.diptoday.com
Antwerpii zapewnia mieszkańcom zdrowsze powietrze?
Nie do końca, skoro liczba dni, w których występuje zbyt
dużo cząstek stałych w powietrzu, była wyższa w 2017 r. Kary dla rowerzystów
niż w 2016 roku.
Rowerzyści, którzy na drodze zachowują się „aspołecznie” i niebezpiecznie, mogą zostać ukarani grzywną.
Z kolei władze Antwerpii nie mogą się LEZ nachwalić – i Antwerpska policja będzie przede wszystkim karać
nie ma co się dziwić, skoro do miejskiej kasy wpływają rowerzystów przejeżdżających na czerwonym świetle,
dodatkowe ogromne pieniądze. Strefa niskiej emisji w tych jadących w złym kierunku, korzystających w czasie
pierwszych ośmiu miesiącach od wprowadzenia jej w ży- jazdy z telefonów komórkowych i jeżdżących po chodcie przyniosła Antwerpii 8,7 mln euro. Doliczając ostatnie niku. Mogą oni oczekiwać kary w wysokości od 58 do
cztery miesiące 2017 roku, kwota będzie jeszcze większa. 174 euro.
W zeszłym roku ukarano ponad 70 tys. kierowców, z cze- Bezpieczeństwo dzieci a ruch ciężarówek
go znaczna ich część to mieszkańcy Belgii, którzy jakoś Władze miasta zatwierdziły zakaz ruchu ciężarówek w
nie mogą się do LEZ przyzwyczaić. Kierowcy z Francji i określonych godzinach uwzględniając czas rozpoczęcia
Holandii uciekają na razie przed karą, bo miasto nie ma i zakończenia zajęć szkolnych.
jeszcze ich danych. Ale to ma się wkrótce zmienić i do
kasy miejskiej wpłyną kolejne pieniądze.
Antwerpia była pierwszym miastem w Belgii, które
wprowadziło strefę niskiej emisji. Teraz w jej ślady poszła Bruksela. Od połowy 2018 r. dołączą Mechelen i
Willebroek, potem Gent.

Fast food Five Guys w Antwerpii

Amerykańska sieć fast foodów Five Guys otworzyła swoją
pierwszą filię w Belgii przy Keyserlei 11 (naprzeciwko
Quick).
Five Guys słynie przede wszystkim z hamburgerów, do
których klienci samodzielnie mogę dobierać różne dodatki. W Stanach Zjednoczonych Five Guys było wieloŹródło: www.atv.be
krotnie nagradzane jako najlepsza w całym kraju sieć
oferująca hamburgery. W lokalu można zamawiać także
hot-dogi, frytki, gazowane napoje czy kanapki.
Chodzi o utrzymanie samochodów ciężarowych poza
obszarami mieszkalnymi, które znajdują się w „strefie
Nie trzeba iść do urzędu
30”. Samochody ciężarowe o masie przekraczającej 3,50
Swój paszport lub prawo jazdy można odebrać w domu tony nie będą mogły wjechać do tej strefy między okrelub pod wskazanym przez siebie adresem (np. w pracy). ślonymi godzinami: w dni powszednie między 07.30 a
Jest to pierwsza tego typu usługa w Belgii. Koszt 12,50 9.00 oraz między 15.00 a 17.00. W środę dodatkowo od
euro.
11.30 do 13.00. Zakaz obowiązywać będzie także podczas
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wakacji szkolnych. Ograniczenia będą obowiązywać w niach. Żyją w pokoju, ale w świecie segregacji rasowej”.
okolicach szkół i na głównych szkolnych trasach.
De Wever uważa, że przez wiele lat niewłaściwie proNa razie wchodzi w życie strefa testowa: Borgerhout (łącz- wadzono politykę integracyjną: „Musimy stworzyć platnie z Kievitwijk). Granice: Turnhoutsebaan, Stenenbrug, formę obywatelską, dzięki której ludzie zrozumieją, że
Noordersingel, Plantin i Moretuslei, de spoorweg grają w tej samej drużynie” – mówił polityk.
Berchem-Antwerpen-Centraal i Koningin Astridplein.
Przy 21 wjazdach i wyjazdach z tej strefy staną specjalne znaki drogowe. W początkowej fazie projektu policja
zwróci szczególną uwagę na przestrzeganie zakazu i czasu ramowego.
Wpisanie zakazu dostępu w pierwszej strefie testowej,
a później w kilku częściach miasta, odbędzie się w ścisłej konsultacji z wszystkimi zaangażowanymi stronami.
Handlowcy, placówki gastronomiczne, dostawcy i firmy
logistyczne będą musiały odpowiednio dostosować swoje
harmonogramy.

Źródło: www.nieuws.vtm.be

Szybszy zwrot z kasy chorych.

Źródło: www.atv.be

527 wykroczeń drogowych w ciągu 4 godzin

Zarówno do policji, jak i władz miasta dociera coraz więcej raportów na temat antyspołecznych i niebezpiecznych
zachowań na drodze, nieodpowiedniego parkowania i
innych wykroczeń drogowych. Większość z nich dotyczy
rejonu Turnhoutsebaan, Carnotstraat i okolic.

Każdy, kto wkrótce odwiedzi lekarza, szybciej otrzyma
zwrot kosztów. Od 6 lutego lekarze mogą elektronicznie
wysyłać informacje bezpośrednio do kasy chorych. Nie
trzeba będzie już wrzucać rachunków do skrzynek lub
stać w kolejce. Pacjenci automatycznie otrzymają zwrot
pieniędzy najpóźniej do trzech dni. Fundusze ubezpieczeń zdrowotnych przygotowują się do tej zmiany od
kilku miesięcy i nie spodziewają się żadnych problemów. Lekarze są zadowoleni, chociaż nie każdy lekarz
od 6 lutego będzie automatycznie wysyłał informacje do
kasy chorych, ponieważ nie każdy ma już odpowiedni
program.

W związku z tym, pod koniec stycznia policja przeprowadziła w tych miejscach specjalną kontrolę.
W ciągu 4 godzin wykryto aż 527 wykroczeń drogowych.
Kierowcy zostali natychmiast ukarani.
Najczęstsze przewinienia to: rozmawianie przez telefon
komórkowy w czasie prowadzenia samochodu, ignorowanie zakazu skrętu, jazda w obu kierunkach, ignorowanie
zakazu parkowania i nieprawidłowe parkowanie.

„Musimy walczyć z rozwijającym się w kraju
apartheidem”

Burmistrz Antwerpii Bart De Wever wzywa do „walki z
rozwijającym się w kraju apartheidem”. Polityk ma na
myśli grupy społeczne żyjące w całkowitym odosobnieniu. Jako przykład podaje wydarzenia, w których uczestniczy „blisko 100% białych ludzi”.
W Antwerpii żyje 175 odmiennych narodowości.
Burmistrz miasta Bart De Wever podkreśla, że to bardzo
skomplikowana sytuacja. Ponieważ w jednym miejscu
żyje ze sobą tak wiele ludzi mających odmienne pochodzenie, to – jak mówił polityk – „jeśli gdzieś na świecie są
jakieś problemy, jest bardzo prawdopodobne, że znajdą
one oddźwięk na ulicach Antwerpii”.

Źródło: www.cloudbike.be

Jasnoniebieskie Cloudbike

Antwerpia wzbogaciła się o 300 nowych rowerów.
Cloudbike można wypożyczyć przez smartfony za pomocą aplikacji, która znajduje najbliższy dostępny rower i
odblokowuje zamek. Po użyciu zamek można zamknąć
ręcznie, a płatność jest automatycznie przetwarzana w
aplikacji.
Lider N-VA przestrzega również przed – jego zdaniem Szczegóły: www.cloudbike.be
– rozwijającym się w kraju apartheidem. „Obok siebie
egzystują grupy ludzi, ale tak naprawdę żyją zupełnie
Opr. Barbara Kamińska
oddzielnie. Prawie nie zawiera się związków mieszanych,
Źródła: atv.be, antwerpen.be,
grupy te nie uczestniczą nawet w tych samych wydarzegva.be, niedziela.be, hln.be
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Informacja dla osób osiągających
dochody w więcej niż jednym kraju UE
Osoby osiągające dochody w przynajmniej dwóch państwach członkowskich powinny płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne
tylko w jednym z tych państw.
Europejska koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego określa procedurę ustalania państwa
członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie w danej
sytuacji.
Ustalenie właściwego państwa, którego przepisy o ubezpieczeniu zdrowotnym mają zastosowanie, jest
bardzo istotne ze względu na uprawnienia do świadczeń. Szczególną
uwagę na ten aspekt powinny
zwrócić osoby pracujące w Belgii i
pobierające świadczenia zdrowotne
lub emerytalne w Polsce, osoby zatrudnione lub prowadzące własną
działalność gospodarczą w Belgii i
w Polsce, osoby zatrudnione w Belgii
i jednocześnie zatrudnione lub prowadzące/posiadające gospodarstwo
rolne w Polsce, osoby mieszkające
w jednym państwie i wykonujące
pracę/działalność w innym państwie
członkowskim (pracownicy przygraniczni).

podlega ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego,
- w przypadku pracy w jednym
państwie członkowskim dana osoba podlega ustawodawstwu tego
państwa członkowskiego – wyjątek
stanowią osoby oddelegowane oraz
marynarze,
- w przypadku pracy w więcej niż jednym państwie członkowskim podlega ustawodawstwu tego państwa, w
którym mają ściślejsze powiązania,
- pracownicy najemni podlegają
ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się
siedziba lub miejsce prowadzenia
działalności pracodawcy,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają ustawodawKoordynacja europejska zawiera stwu państwa członkowskiego, w
następujące zasady dotyczące ubez- którym prowadzą działalność (wypieczenia zdrowotnego:
jątek stanowi oddelegowanie),
- w danym momencie dana osoba - osoby zatrudnione w jednym pań-

stwie członkowskim i prowadzące
działalność gospodarczą w innym
państwie członkowskim, podlegają
ustawodawstwu państwa zatrudnienia,
- osoby pracujące w jednym państwie i pobierające świadczenia
zdrowotne lub emerytalne z innego
państwa podlegają ustawodawstwu
państwa zatrudnienia,
- osoby niepracujące, w niektórych
przypadkach podlegają, ustawodawstwu państwa zamieszkania.
Często bywa, iż osoby pobierające
świadczenia zdrowotne lub emerytalne w Polsce automatycznie płacą
składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Jeśli takie osoby są
zatrudnione w Belgii, wówczas odprowadzają podwójne składki na
ubezpieczenie zdrowotne zarówno w
Belgii, jak i w Polsce. W takiej sytuacji należy ubiegać się o zatrzymanie
pobierania przez ZUS/KRUS oraz o
zwrot niesłusznie zapłaconych składek w Polsce.
Również osoby zatrudnione lub prowadzące własną działalność gospodarczą w Belgii i prowadzące gospodarstwo rolne w Polsce, nie powinny
odprowadzać składek KRUS.
W tych przypadkach krajem ponoszącym koszty leczenia i wypłacania ewentualnych świadczeń chorobowych/inwalidzkich jest Belgia.
Nawet w przypadku zachorowania w innym kraju członkowskim koszty leczenia pokrywa
belgijskie ubezpieczenie zdrowotne.
Uwaga: w przypadku leczenia
planowanego poza Belgią należy
uprzednio wystąpić o zgodę do
belgijskiej kasy chorych. Więcej
informacji na ten temat znajduje
się w publikacji „Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej”
m.in. w „Antwerpii po polsku”
nr (3/2017).
Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią
prawa.
Źródło:
Opracowanie własne
http://ec.europa.eu/social/
www.nfz.gov.pl/
Aldona Kuczyńska-Naskręt
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Przegląd prasy belgijskiej
Federacje prosiły rząd federalny o utrzymanie co najmniej dwóch działających reaktorów po planowanej dacie zamknięcia wszystkich elektrowni jądrowych, ustalonej na 2025 r. Federacje argumentują też, że zamknięcie
reaktorów znacznie utrudni Belgii zmniejszenie emisji
CO2 i osiągnięcie celów ekologicznych związanych ze
zmianą klimatu.
biznesalert.pl

Cyfrowy paszport dla domu i mieszkania
Źródło: www.polskieradio.pl (shutterstock.com)

Belgia rozpadnie się za 10 lat

Począwszy od wiosny 2018 r. każdy lokal we Flandrii
otrzyma Woningpas, rodzaj cyfrowego paszportu zawierającego wszystkie dane i certyfikaty, oraz informacje,
które obecnie są w dyspozycji urzędów – zadecydował
rząd flamandzki.

Grupa mediowa Bloomberg przedstawiła pesymistycz- Według flamandzkiej minister ds. mieszkalnictwa
ne prognozy na najbliższe 10 lat. Wśród nich również Liesbeth Homans (N-VA): „Cyfrowy paszport da pełznalazła się zapowiedź rozpadu Belgii.
ny przegląd aktualnego stanu mieszkania i domu za
pomocą jednego kliknięcia. W przyszłości nie trzeba
Według Bloomberga, rozpad Belgii na trzy części – będzie już zwracać się do urzędu na przykład o atest
Walonię, Flandrię i Brukselę – może być konsekwencją czy certyfikat”.
załamania systemu ubezpieczeń społecznych w Europie. Początkowo tylko właściciele lokali i właściwe organy
Ma do niego doprowadzić niski przyrost naturalny i będą mogły korzystać z Woningpas, później także kuwczesne przechodzenie na emeryturę.
pujący, najemcy, eksperci ds. energii, czy architekci.
atv.be
W ostatnich kilkunastu latach wielokrotnie wieszczono
rozpad Belgii. Mówili o tym także belgijscy politycy –
flamandzcy nacjonaliści, którzy obecnie są w rządzie
federalnym i nieco złagodzili swoje przesłanie.
Analitycy Bloomberga przepowiadają również atak jądrowy Korei Północnej. Zapowiadają, że wiele państw
przejdzie na wirtualne waluty, co doprowadzi do załamania na rynków finansowych, a Bitcoin doprowadzi
do upadku banków. Wśród prognoz Bloomberga jest
także ponowne zwycięstwo Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich.
IAR

Odejście od atomu będzie kosztować 600 mln
euro

Źródło: www.gezinsbondmenen.be
Trzy federacje zrzeszające belgijski biznes opowiedziały
się za tym, aby przynajmniej dwa z siedmiu belgijskich
reaktorów jądrowych nadal działały po 2025 r. Ich zda- Droższe bilety w De Lijn
niem zapobiegnie to wzrostom cen energii.
Od 1 lutego de Lijn podnosi ceny. O kilka euro więcej
zapłacimy za Buzzy Pazz i Omnipas oraz za kartę 10-cio
Federacje twierdzą, że zamknięcie wszystkich reaktorów przejazdową. Ceny pojedynczych biletów pozostają bez
jądrowych w kraju będzie kosztowało 600 milionów euro zmian. Bilet papierowy na 60 minut podróży autobusem
i spowoduje wzrost ceny energii elektrycznej o 20 proc. lub tramwajem będzie zatem kosztować jak do tej pory
Co więcej, ich zdaniem, jeśli wszystkie reaktory zostaną 3 euro, bilet sms 2,15 euro i bilet m-ticket (za pośrednizamknięte, w kraju może zabraknąć prądu.
ctwem smartfona) 1,8 euro.

Lijnkaart za 10 podróży będzie o 1 euro droższy i od 1
lutego będzie kosztował 16 euro. De Lijn wprowadza
cyfrową alternatywę, kartę m-card, której cena wynosi
15 euro. Cyfrowy Lijnkaart będzie można kupić za pośrednictwem aplikacji na smartfonie.

Źródło: www.biznesalert.pl

Grupowe podróżowanie również staje się droższe.
Obecnie bilet grupowy jest w cenie 1,25 euro za osobę
dla grup od 5 do 44 osób, podróżujących tą samą trasą.
Od 1 lutego będzie to 1,30 euro za osobę, a grupa będzie
musiała składać się z co najmniej 10 osób.
nieuws.vtm.be
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Zaskoczysz kobietę niewybrednym żartem?
Zapłacisz nawet 350 euro

Coraz więcej gmin stosuje politykę zerowej tolerancji w
przypadku molestowania seksualnego. Za seksistowskie
zaczepki w stosunku do kobiet panowie mogą zapłacić nawet 350 euro. Każdy, kto obrazi, zaczepi, obrzuci
wyzwiskami, lub zastraszy kobietę ryzykuje wysoką
grzywną.
Nowe przepisy obowiązywać będą od 1 stycznia w SintNiklaas. Podobne przepisy zostały zatwierdzone również
w Brukseli, Mechelen (działa już od kilku miesięcy) i
Boom. Nowe prawo daje policji nowe instrumenty do
działania i karania „dowcipnisiów”.
gva.be
Źródło: www.nieuwsblad.be

kradzieży oraz liczba przypadków fizycznej agresji.
„Incydenty się kumulują. Nie kierowcy ciężarówek,
ale przestępcy muszą się bać”, mówi Barbara Pas z VB.
nieuws.vtm.be

Nie będzie negocjacji z dżihadystami, którzy
chcą wrócić do kraju.
Źródło: www.deredactie.be

Droższe bilety kolejowe

Od 1 lutego 2018 roku za bilet kolejowy średnio zapłacimy o 1,5% więcej niż dotychczas. Standardowy pojedynczy bilet podrożeje o 0,94%. Najtańszy pojedynczy bilet
kosztować będzie 2,30 euro (a nie 2,20 euro, jak to jest
teraz). Tzw. bilet dla seniorów (seniorenbijlet) podrożeje
jednak już o 5%: zamiast 6,20 euro będzie kosztować
6,50 euro.

Belgijski minister spraw wewnętrznych Jan Jambon
zapewnił, że nie będzie żadnych negocjacji z dżihadystami, którzy chcą wrócić do Belgii. Jambon dodał, że
nie ma sensu pertraktować z ludźmi, którzy używają
przemocy, aby atakować fundamentalne wartości naszego społeczeństwa.

Abonamenty kolejowe zdrożeją średnio o 2,5%. Różnice
pomiędzy poszczególnymi produktami są jednak wielkie. Abonament Go Unlimited na tydzień (dla osób do
26 roku życia na podróżowanie koleją bez ograniczeń
w trakcie wakacji) podrożeje aż o jedną czwartą i będzie
kosztować 15 euro. Z kolei Go Unlimited na miesiąc
nadal będzie kosztować 25 euro.
Innymi produktami, których cena się nie zmieni są np.
Źródło: www.knack.be
Go Pass 10 (dziesięć przejazdów dla ludzi do 26 roku
życia) czy Rail Pass (dziesięć przejazdów dla ludzi w
różnym wieku).
Minister pytany był również o to, czy odmówienie przyniedziela.be jęcia bojowników tak zwanego Państwa Islamskiego nie
przekreśli szans na uzyskanie ważnych informacji na
Więcej nielegalnych imigrantów na parkin- temat organizacji terrorystycznych. Jambon uważa, że
gach samochodowych
w celu przesłuchania podejrzanych wystarczy wysłać
Liczba naruszeń przepisów przez cudzoziemców na par- funkcjonariuszy śledczych.
kingach samochodowych wzrosła czterokrotnie w ciągu Szef resortu spraw wewnętrznych zaznaczył jednak, że
pięciu lat: od 173 w 2012 r. do 650 w 2016 r. Dotyczy to całkowity brak możliwości powrotu dotyczy wyłącznie
zwykle osób, które nie posiadają ważnych dokumentów byłych bojowników.
pobytowych i przebywają w Belgii nielegalnie.
– Sprawy kobiet i dzieci, które chcą wrócić, będą roz„Obecnie ponad osiemdziesiąt procent nakazów opusz- patrywane indywidualnie. Kobieta, która towarzyszyła
czenia kraju pozostaje bez konsekwencji, wysyłając syg- mężowi w Syrii, niekoniecznie musiała być zaangażonał do świata, że ludzie w tym kraju nie muszą obawiać wana w terroryzm – dodał Jambon.
się konsekwencji”, mówi przedstawicielka partii Vlaams
niedziela.be
Belang. W szczególności E40 pozostaje popularną lokalizacją dla migrantów tranzytowych.
Opracowała:
Podwoiła się również liczba uszkodzeń pojazdów i
Karolina Morawska

Zapraszamy do naszego
punktu dystrybucji
okolica
Basilix Shopping Center:
Sol Group Belgium sprl

Rue Nestor Martin 40B
1083 Ganshoren
Belgique
TVA BE0651955806

Tel.:+32(0)2 881 03 59
Fax:+32(0)2 881 13 59
info@sol-group.eu
www.sol-group.eu
Pon - Piątek 6.00 - 17.00
Sobota 7.00 - 13.00
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Przegląd prasy polskiej
Numery komórkowe będą zaczynały się od 45 Mapa Polski uległa zmianie
Do numerów telefonów dołączy nowy ciąg. Ministerstwo
Cyfryzacji poinformowało w oficjalnym komunikacie, że
udostępnionych zostanie 10 milionów nowych numerów, które rozpoczynają się od 45.
Resort podał, że zmiana wynika z konieczności zwiększenia zasobów numeracji dla sieci ruchomych w związku
z wyczerpaniem się dotychczas użytkowanych zakresów
numeracji. Do użytkowania udostępnionych zostanie 10
milionów nowych numerów. Wszystkie one będą rozpoczynały się od 45.
„Wprowadzone zmiany pozwolą na likwidację ograniczeń dla rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych
wynikających z braku numeracji oraz będą mieć korzystny wpływ na rozwój gospodarki i przedsiębiorczości. Zwiększenie liczby dostępnych numerów stwarza
bowiem możliwość rozwoju nowych innowacyjnych
usług telekomunikacyjnych” – czytamy w komunikacie resortu.
radiozet.pl

Przybylo 8 miast, a granice niektórych gmin przesunęły
się. Obecnie mamy w Polsce 931 miast, zamiast 923 w
2017 roku. Status miast zyskały następujące miejscowości: Józefów, Otyń, Chełmiec, Sanniki, Tułowice, Wiślica,
Łagów, Radoszyce. Ponadto jedno miasto zyska około
500 hektarów nowej powierzchni, jest nim Ostrołęka w
województwie mazowieckim. Niewielkie korekty granic
czekają również 8 gmin. Zmiany te polegają na przesunięciu określonych działek z jednej gminy do drugiej, a
tym samym 4 gminy zyskają dodatkową powierzchnię,
a 4 inne ją stracą.
bezprawnik.pl

Polska to raj podatkowy. Dla bogatych.

Może się wydawać, że mamy system podatkowy gwarantujący obywatelom sprawiedliwą redystrybucję gospodarczego wzrostu, ale tak nie jest.
Pracownik, zarabiający u nas średnią krajową, dostaje na rękę – według raportu PwC – zaledwie 71 proc.
brutto. Natomiast osoba, która prowadzi jednoosobową
działalność biznesową i inkasuje każdego miesiąca 100
tys. zł, odda fiskusowi tylko 20 proc. tego, co zarabia.
Podatek od dochodów z pracy rośnie w Polsce od siedmiu lat. Znacznie odbiegamy od reszty państw OECD, bo
w całej grupie notuje się spadek od trzech lat – wynika
z raportu „Taxing Wages 2017” opublikowanego przez
OECD. Obciążenia podatkowe w Polsce są na poziomie
zbliżonym do średniej dla państw grupy – łączna danina z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i
składek na ubezpieczenie społeczne, jaką musi zapłacić
przeciętny bezdzietny singiel z zarobkami na poziomie
średniej krajowej, to ok. 36 proc.

Źródło: www.wiadomosci.radiozet.pl

Drożeją papierosy

Minimalna stawka podatku akcyzowego na papierosy
wzrośnie w tym roku do 5,4 proc. Oznacza to, że paczka
papierosów podrożeje do 16-17 zł. Więcej za swój nałóg
zapłacą też użytkownicy e-papierosów. Rząd nałożył akcyzę na płyn do papierosów elektronicznych – 50 gr.
za mililitr, ale ma ona wejść w życie dopiero w 2019 r.
dziennikwschodni.pl

Podatki w Polsce nie są wysokie. Stanowią, wraz ze
składkami na ubezpieczenie społeczne, 32,5 proc. PKB,
podczas gdy w UE 38,7 proc. PKB – wynika z raportu
„Taxation Trends 2017” przygotowanego przez Eurostat.
Jednak te wartości niewiele mówią o strukturze naszego
systemu podatkowego. Jeżeli wejdziemy w problem
głębiej, to okaże się, że Polska nie jest pod tym względem krajem dla biednych ludzi. – Opłaty na rzecz fiskusa osób ubogich – w porównaniu z lepiej sytuowanymi
– są bardzo wysokie na tle innych europejskich krajów
należących do OECD – mówi dr hab. Marek Kośny, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
biznes.interia.pl

Jeden rachunek w ZUS

Od stycznia przedsiębiorcy płacą składki na jeden rachunek. Jednym przelewem opłacają ubezpieczenie
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Do tej pory musieli wykonywać oddzielne przelewy.
dziennikwschodni.pl

Źródło: www.biznes.interia.pl
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Ograniczenie handlu w niedziele

Od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019
roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu – ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz
handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w
roku. Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie
niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia,
jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo – ostatnie
niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

luty 2018

Konkurs „Global Challenge” na projekt trasy, którą
miałby przejechać pierwszy w Europie superszybki
pociąg, zorganizowała firma Hyperloop One. Realizuje
ona ideę Elona Muska, dyrektora m.in. Tesli i SpaceX,
skonstruowania nowoczesnego środka transportu
przeznaczonego do przemieszczania się na niewielkie
odległości.
Ma on wykorzystywać podciśnienie, dzięki któremu
za pomocą kapsuł w specjalnych tunelach można się
poruszać z prędkością nawet 1200 km/h.
Wśród tras zakwalifikowanych do finałowej dziewiątki znalazła się polska propozycja. Chodzi o połączenie
Warszawy z Wrocławiem. Długość trasy wynosi 415
km. Gdyby Hyperloop udało się zrealizować na zaproponowanej przez nas trasie, to podróż z Warszawy do
Wrocławia zajęłaby zaledwie 37 minut, a ze stolicy do
Łodzi jechalibyśmy jedynie 6 minut.
wiadomosci.wp.pl

Miasto marzeń dla emerytów

Świnoujście (ponad 40 tysięcy mieszkańców) może pochwalić się na tle innych polskich miast rekordowym
budżetem w wysokości około 480 milionów złotych.
Pieniądze uzyskano dzięki wpływom z podatków od
gazo-portu i modzie na polskie morze. Część budżetu
ma trafić do seniorów.
Źródło: www.biznes.interia.pl
Każdy mieszkaniec miasta, który skończy 65. rok życia,
dostanie raz w roku 300 złotych z przeznaczeniem na
W Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośred- leczenie i poprawę kondycji fizycznej. Władze miasta
nio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy na ten cel postanowiły na razie przeznaczyć 2,5 miliona
tylko do godz. 14. Przewidziano katalog wyłączeń obej- złotych.
mujący placówki, w których będzie można prowadzić
handel w niedziele. Będzie dozwolony m.in.: w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą,
biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi,
w placówkach pocztowych.
W niedziele zrobimy także zakupy m.in. w placówkach
handlowych na dworcach, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej.
Ustawa przewiduje karę grzywny za złamanie zakazu
handlu w niedziele w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys.
zł., a nawet – przy uporczywym łamaniu zakazu – karę
ograniczenia wolności.
biznes.interia.pl

Super szybki tor kolejowy powstanie w
Polsce?

Polska jest jednym z dziewięciu krajów, w których mógłby powstać nowoczesny środek transportu, jakim jest
Hyperloop. Specjalny tor dla kolei przyszłości miałby
połączyć Warszawę i Wrocław, a podróż na tej trasie
trwałaby zaledwie 37 minut.

Kamil Czech, źródło: www.eswinoujscie.pl

Bonem 300+ będzie można płacić za wizytę u dowolnego lekarza bądź za masaż u fizjoterapeuty. – Po raz
pierwszy bony trafią w ręce naszych seniorów w 2018
roku. Jeśli nic nie pokrzyżuje nam planów, to wkrótce
nasze Świnoujście może stać się miastem ludzi długowiecznych – dodaje rzecznik.
Z pomysłu władz cieszą się mieszkańcy Świnoujścia.
Pieniądze planują wydać m.in. na prywatne wizyty u
lekarza, by nie czekać w długich kolejkach.
fakt24.pl

Ministerstwo udostępniło dane przestępców
seksualnych

Źródło: www.hyperpoland.com

Dane najgroźniejszych ok. 800 przestępców seksualnych zamieszczono w jawnym rejestrze przestępców
seksualnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jest on dostępny dla każdego. – Ochrona dzieci przed
krzywdą jest ważniejsza niż prawo do anonimowości

luty 2018
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dla pedofilów – powiedział minister sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro.
Dane sprawców są już dostępne w powstałym w październiku 2017 r. rejestrze na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej MS. Składa się on z dwóch części: ogólnodostępnej (rejestr publiczny) i z dostępem ograniczonym,
z którego mają korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi.
Obowiązkiem państwa jest chronić dzieci, a nie pedofilów. – Prawo do ochrony naszych dzieci stawiamy ponad anonimowość przestępców – zaznaczył minister.
– Rejestr jest sposobem na uniknięcie w przyszłości
krzywdy ofiar. Zbyt wielu sprawców seksualnych przestępstw dokonuje ich bowiem ponownie po wyjściu na
wolność. Dzięki upublicznieniu danych pedofilów będzie ich można skuteczniej kontrolować. Wzorujemy
się przy tym na rozwiązaniach amerykańskich, które w
USA funkcjonują z powodzeniem.
fakt24.pl

Zdjęcie z artykułu: Warszawa niczym Nowy Jork,
źródło: www.warszawa.eska.pl

Najdroższe i najtańsze mieszkania w Polsce Dalej w rankingu znów królują transakcje zawarte

Najdroższe mieszkania zakupiono w 2017 roku w na warszawskim rynku. Obok inwestycji przy ulicy
Warszawie – podała firma Cenatorium, zbierająca dane Twardej, cenę powyżej 4 mln zł zarejestrowano także
o cenach nieruchomości.
w rezydencji Foksal (rynek wtórny) i w Villi Monaco na
Mokotowie. Średnia cena metra kwadratowego mieszNajdroższy warszawski adres znajduje się w samym kania w Warszawie to obecnie około 7,6 tys. zł
sercu miasta, nieopodal Dworca Centralnego i Pałacu
Kultury. Wieżowiec ma 44 piętra i 160 metrów wysoko- Najtańsze transakcje w Polsce w 2017 r. dotyczące
ści. Od 8. piętra zaczynają się luksusowe mieszkania o mieszkań miały miejsce w Nowej Soli i Piekarach
powierzchni od 54 do 700 m kw. Ostatnie dwie kondyg- Śląskich. Oba lokale były w niskim standardzie. W
nacje zajmują zaś dwupiętrowe apartamenty.
Nowej Soli wystarczyło 50 tys. zł, żeby kupić niewiele
ponad 40-metrowy lokal (cena m kw. wynosiła 1,1 tys.
W Gdańsku, w prestiżowej dzielnicy Jelitkowo, rekor- zł). W Piekarach Śląskich w budynku z lat 70., zostało
dową cenę zapłacono za apartament o powierzchni 265 sprzedane mieszkanie o metrażu 38 m kw., nowy właśm kw. Jego wartość przekroczyła 5,6 mln zł. „W Gdyni ciciel zapłacił za nie jedyne 49,7 tys. zł, co daje 1,3 tys.
najdroższy adres to ul. Króla Jana III, apartamenty zł za m kw.
kosztują tam średnio 3-4 mln zł, natomiast jednostkowo
wiadomosci.radiozet.pl
cena m kw. mieszkania wynosi ok. 30 tys. zł” – dodaje
Cenatorium.
Opracowała: Katarzyna Frankowska
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Polska: E-meldunek już działa

Obowiązek meldunkowy zostaje, ale
można się będzie zameldować przez
Internet
Jeżeli zmieniliście miejsce zamieszkania lub po prostu chcecie się zameldować pod swoim pierwszym
polskim adresem, nie musicie już stać w kolejkach
w urzędach. Całą sprawę załatwicie przez Internet.
Uruchomiona e-usługa umożliwia meldunek zarówno
na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też
przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomocnik
– innej osoby.

zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego
adresu zameldowania.
Jeśli dołączyłaś/-eś wszystkie potrzebne dokumenty –
urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego
zgłoszenia. Jeśli dołączyłaś/-eś do formularza skany dokumentów – urzędnik może poprosić cię o ich oryginały
i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię
zamelduje.

Jak to zrobić?
Wszystko zaczyna się na stronie www.obywatel.gov.pl To tam należy wejść, wybrać interesującą usługę (meldunek) i potwierdzić swoją
tożsamość Profilem Zaufanym (eGO).
Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie,
czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub
czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania
innej osoby.

Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie
zostanie również
wydane zaświadczenie o zameldowaniu
na pobyt stały, które
urząd wyda bez konieczności wnioskowania. Płatne – 17 zł – jest tylko
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. O
nie również możemy zawnioskować online. Wystarczy
we wniosku zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru
mamy kilka sposobów odbioru zaświadczenia – odbiór
osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa lub
przesłana na skrzynkę ePUAP – wersja elektroniczna.

Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich
dokumentów. W przypadku meldunku, w
zależności od wybranej opcji, przydać się mogą
m.in.
skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela
lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym
do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu.
W przypadku gdy meldujemy samych siebie, dane
personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie
załącznika.
Wniosek
Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca

E-meldunek jest kolejną uruchomioną przez
Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji, usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez konieczności wychodzenia z domu można już m.in. zamówić
odpisy aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć
wniosek o wydanie dowodu osobistego; zgłosić utratę
lub uszkodzenie dowodu osobistego.
Źródła: nto.pl, wprost.pl
Fot. pixabay.com

Ulga abolicyjna

Informacje dla osób rozliczających się
w Polsce
Osoby, mające obowiązek rozliczania w Polsce dochodów uzyskanych w Belgii, mogą korzystać z ulgi
abolicyjnej. Jest to narzędzie, które umożliwia obniżenie kwoty podatku, jaką podatnik musiałby zapłacić
w Polsce.
Kto ma obowiązek składania deklaracji podatkowych
PIT-36
Osoby osiągające dochody ze stosunku pracy lub z tytułu działalności gospodarczej na terenie Belgii, a mające centrum interesów życiowych w Polsce – rezydenci
(współmałżonek i dzieci przebywają w Polsce) – mają nie-

ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Oznacza
to, że Ci podatnicy muszą wykazywać w polskich zeznaniach podatkowych wszystkie dochody, niezależnie od
kraju, w którym zostały one osiągnięte. W Belgii zaś
takie osoby mają ograniczony obowiązek podatkowy
(nierezydenci).
Metody obliczenia podatku dochodowego w Polsce
Zgodnie z umową między Polską a Belgią o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody osiągnięte w Belgii nie podlegają opodatkowaniu w
Polsce, ale mają wpływ na wysokość progu podat-
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kowego, w jakim znajdzie się podatnik.
Jest to metoda odliczenia proporcjonalnego. Taki sposób rozliczenia podatku
jest mało korzystny dla podatnika. Bywa,
że pomimo iż podatnik zapłacił już podatek w Belgii, w Polsce będzie musiał „dopłacić” podatek ze względu na
wyższy próg podatkowy, w którym się
znalazł. Również osoby, które otrzymują
zwrot podatku w Belgii, mają obowiązek
doliczenia kwoty zwrotu do podatku w
Polsce. Podobne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarto m.in. z
Holandią, Danią, Rosją, Finlandią.
Z innymi krajami europejskimi podpisano umowy, według których podatek
w Polsce jest rozliczany tzw.metodą
wyłączenia z progresją. Ta metoda jest o wiele korzystniejsza
dla podatników. Według niej
mogą się rozliczać m.in. osoby, które uzyskują dochody w
Niemczech, a w Polsce mają nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydencja podatkowa).
Ulga abolicyjna
Ustawę abolicyjną, zwaną potocznie ulgą
abolicyjną, wprowadzono w celu zrównania
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obciążeń podatkowych ponoszonych
przez osoby rozliczające swoje zagraniczne dochody w Polsce metodą odliczenia proporcjonalnego i metodą
wyłączenia z progresją. Dzięki uldze
abolicyjnej podatnicy, rozliczający
się w Polsce metodą odliczenia proporcjonalnego, mogą znacznie zmiejszyć swoje zobowiązania podatkowe.
Publikacja ma charakter informacyjny
i nie jest wykładnią prawa.
Aldona Kuczyńska-Naksręt
Fot.: pixabay.com
Źródła:
- ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26
lipca 1991
- umowa o unikaniu
podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą
Polską a Królestwem
Belgii z dn. 20 sierpnia 2001
- opracowanie własne.

Kupujesz używany samochód?

Możesz sprawdzić jego przeszłość!
Koniec z kupowaniem przysłowiowego kota w worku. Już możesz sprawdzić przeszłość samochodu,
który zamierzasz kupić w kraju lub za granicą. Portal
Historiapojazdu.gov.pl wzbogacił się o nową funkcjonalność. Jest to przekazywanie danych o zagranicznej przeszłości pojazdów sprzed ich sprowadzenia do Polski.

Jeśli samochód jest w bazie, to w zakładce „Dane zagraniczne” zobaczymy informacje w siedmiu kategoriach:
kradzież, złomowanie, powypadkowy, uszkodzony, przekręcony licznik, niedopuszczony do ruchu oraz informację o tym, czy służył jako taxi.

W styczniu 2018 r. usługa
zostanie rozszerzona
W oparciu o zagraniczne bazy dao auta, które jeszcze
nych polski portal poinformuje
nie znalazły się
nas o ewentualnych wypadw Centralnej
kach, kradzieżach, przeEwidencji
znaczeniu do złomowaPojazdów
nia, niedopuszczeniu
(czyli nie
do ruchu, cofnięciu
są jeszlicznika, czy też wycze zarejedaniu na nasz pojazd
strowane
licencji taksówkarskiej.
na terenie
Dotyczy to pojazdów z wyb r a n y c h Polski), a np. już
są oferowane do sprzekrajów europejskich – na
przykład z Belgii, daży. Będzie to wymagało logowania się do
Holandii, Szwecji czy Włoch oraz tych z USA i Kanady. systemu za pomocą profilu zaufanego (eGO).
W sumie to 21 rynków, z których dziś pochodzi ponad 4,5
mln aut zarejestrowanych w Polsce. Jak na razie przeka- Bez logowania (wystarczy nr rej. i VIN pojazdu oraz data
zywania odpowiednich informacji nie zaoferowali nam pierwszej rejestracji) nadal będzie można sprawdzić
Niemcy.
m.in. odczyt licznika zarejestrowany podczas badań
technicznych, informację o ubezpieczeniu OC i liczbie
Dane, które znajdziemy w systemie, dotyczą samocho- właścicieli, a także czy pojazd nie jest oznaczony w bazie
dów już zarejestrowanych w Polsce. W przyszłości pla- jako kradziony.
nuje się jednak rozszerzenie bazy także o pojazdy, które
radiozet.pl, 40ton.net
dopiero przyjechały do Polski, nie mają jeszcze polskich
Fot.: pixabay.com
tablic i dopiero czekają na klienta.
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Z Walentynkami mi nie po drodze…
Wielkimi krokami i z rozmachem
nadchodzą Walentynki. Wszędzie
ich pełno. Na sklepowych wystawach, na promocjach w supermarketach, w telewizyjnych reklamach.
Nadciągają ze wszystkich stron
drzwiami i oknami. I jak co roku,
w różowej scenerii czekają na nas
czerwone serca, skrzydlate amorki,
pluszaczki, kwiatki, czekoladki. Do
tego słodkie wierszyki w stylu:
„Tu Twój Walentynek.
Przypominam Ci, na
wypadek gdybyś zapomniała, że za mną
szalejesz, świata poza
mną nie widzisz i spać
przeze mnie nie możesz”. Albo: „Jak ogień
się pali, jak woda się leje,
tak moje serce za Twoim
szaleje”.

się Boże Narodzenie zaczyna się walentynkowe przedstawienie. I sięganie do naszych kieszeni.

Walentynki to reklama w reklamie. Doskonały moment na zarobek pomiędzy Świętami Bożego
Narodzenia, a Wielkanocą. Rośnie
sprzedaż, handlowcy zacierają ręce
i zbijają kokosy na zakochanych
lub udających zakochane parach.
Zarabia każdy. Producenci karteczek z serduszkami, wytwórcy bombonierek, maskotek, cukiernicy,
kwiaciarnie, fryzjerzy, restauratorzy,
kina, poczta, sklepy, a nawet hotele.
Już nie wystarczy róża dla ukochanej i czekoladki dla wybrańca serca. Musi być romantyczny (drogi)
wieczór w restauracji i wyjątkowy
(drogi) prezent.

przez co zmieniły się one w przereklamowany nieprawdziwy dzień,
w którym większość zachowań jest
albo na pokaz albo dlatego, bo tak
wypada.

Jeśli chodzi o restauracje, pizzerie
czy inne tego rodzaju kulinarne przybytki, w Walentynki obowiązuje rezerwacja. Ściśle określona. Nie można się spóźnić, nie można siedzieć
zbyt długo, bo na wolny stolik czeka
kolejna zakochana para. W kinie na
romantycznej komedii tłok, szeleszczące papierki, chrupiący popcorn,
no i oczywiście dokoła obściskujące
się pary. Dziękuję.
Zakochani przestają obchodzić
Walentynki spontanicznie, tylko coraz bardziej się do nich przygotowują. Jeden wielki marketing. I reklamy nakręcające ludzi do zrobienia
tego dnia czegoś nadzwyczajnego,
czyli do wydawania pieniędzy. Już
w styczniu dostępne są w sklepach
kartki, bombonierki, serduszka,
maskotki w cukierkowo różowym i
czerwonym kolorze ozdobione napisami Kocham Cię. Ledwie skończy

To święto straciło swoją spontaniczność i uczuciowość. Cała atmosfera tego dnia jest mocno przereklamowana i naciągana. Hasła w
stylu: „Powiedz Jej, że Ją kochasz”,
„Powiedz Mu że jest dla ciebie
wszystkim” słychać i widać wszędzie.
Przedsiębiorczy ludzie znaleźli
sposób, aby na Walentynkach
zrobić niezły biznes,

Moje pytanie brzmi: dlaczego ktoś
na siłę wmawia nam konkretne
zachowania w konkretne dni? W
święta mamy pościć, w dniu urodzin
imprezować, w Walentynki się kochać. A w pozostałe dni mamy się
nie kochać? Czy rzeczywiście potrzebujemy tego święta, żeby okazać miłość osobie, którą kochamy? Mogę
zgodzić się z tym, że Walentynki
są doskonałą okazją, żeby wyznać
miłość osobie, która nie jest tego
świadoma. To dobry moment dla
tych nieśmiałych i skrytych. Ale jeśli
ludzi łączy prawdziwe uczucie, daty
nie mają znaczenia.
Dawniej w Polsce obchodzono Noc
Kupały, taki słowiański odpowiednik Walentynek, święto miłości, radości, ognia, wody, urodzaju,
płodności, słońca i księżyca.
Takie nasze rodzime święto zakochanych, idealna
okazja do wróżb, puszczania wianków, lampionów. Cudze chwalicie, swego nie znacie…
Kiedyś dzień14 lutego
miał dla mnie zdecydowanie większe znaczenie.
Może dlatego, że byłam
młodsza, a może dlatego, że
Dzień Zakochanych dopiero
w Polsce „raczkował” i nie był

jeszcze tak skomercjalizowany.
Podobały mi się wtedy i czerwone
serduszka i zakochane pary przytulające się do siebie. Podobały mi się
ich gesty, uśmiechy i symboliczne
prezenty, jakimi się obdarowywali.
Teraz dochodzę do wniosku, że w
walentynkowym święcie jest mniej
spontaniczności i uczucia, a więcej
komercji i szpanu. To dzień, w którym ludzie upubliczniają w
sieci prezenty, jakim zostali
obdarowani lub podarowali drugiej osobie. Co
świadczy oczywiście o sile łączącego ich uczucia.
Lajki na Facebooku rosną w
zawrotnym tempie. Wygląda
to tak, jakbyśmy w tym właśnie dniu mieli kochać się bardziej niż na przykład 7 kwietnia,
czy 15 października. Nie rozumiem
tego niezwykłego okazywania sobie
uczuć właśnie w ten jeden dzień. Dla
mnie nie ma różnicy między czternastym lutego a, dwudziestym.
Możemy wyznawać sobie miłość
nawet każdego dnia. Jeśli chcę spędzić romantyczny wieczór z ukochaną osobą, nie czekam do 14 lutego.
Chcę zrobić jej niespodziankę 12
sierpnia? Proszę bardzo, nic mnie
nie ogranicza, a na pewno nie kalendarz. Jeżeli w związku jest miłość,
to niezależnie od dnia powinno się
ją okazywać, a w Walentynki trochę
bardziej ją zaakcentować. Ale bez
przesady.
Im bliżej do Walentynek, tym bardziej moje koleżanki i znajome ekscytują się tym, co podarują swoim
„misiom”, „pysiaczkom” i „słonikom”, jakie prezenty i niespodzianki
dla nich przygotują. I nieważne jest,
że na co dzień ich „misie” „pysiaczki” i „słoniki”, siedzą przed
telewizorem w
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przydeptanych kapciach i żłopią
piwo. Że wiecznie są zmęczeni, nie
pomagają im w domu i o wszystko
mają pretensje. Że na co dzień swoich pań nie przytulają i nie kupują
im kwiatów. Za to w Walentynki
przychodzą do domu z jakimś kwiacianym wiechciem i uważają, że jest
po sprawie.
Potem przez kilka kolejnych dni
(albo i dłużej), moje koleżanki i znajome prześcigają się w zachwytach
nad swoim facetem, siłę jego uczuć
mierząc wyżej wspomnianym kwiacianym wiechciem i udają, że mają
najlepszego i najbardziej kochającego mężczyznę na świecie.
Tylko współczuć. Nie lubię udawania i dla jednego walentynkowego
wiechcia nie będę przewartościowywać tego, co dla mnie ważne. Jeśli
mój facet nie okazuje mi uczuć na co
dzień, nie będę dla walentynkowego
kwiatka robić z siebie idiotki.

Chciałabym w
Walentynki odnaleźć romantyzm tego dnia, spacerować
w świetle księżyca, jadać
kolację we dwoje i przyjmować
kwiaty, a nie drogie, wyszukane i niezbyt trafione prezenty.
Każdy dzień w roku może być prawdziwym świętem dwojga ludzi darzących się uczuciem. Spojrzenie,
przytulenie, gest czy całus znaczą o
wiele więcej niż prezenty otrzymane
14 lutego. Na co dzień w natłoku życiowych spraw i ciągłym pospiechu
o tym zapominamy. A szkoda…
Nie mam nic przeciwko Walentynkom. Wszystko mi jedno,
co robią inni. Mnie po prostu z
Walentynkami jest nie po drodze.
Aleksandra Dobiecka
fot.: pixabay.com
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Królewskie opowieści

Król Baldwin (Boudewijn) I
i królowa Fabiola
Byli nierozłączni. On był ukochanym Królem Belgów, niemal świętym. Ona była Matką Belgów, ich
Królową, stojącą dumnie u boku
męża. Dla Fabioli Baldwin nigdy
nie umarł. Wciąż o nim pamiętała,
nosiła medalion z jego zdjęciem.
Połączyła się z nim po śmierci.

Baldwin

Boudewijn Albert Karel Leopold
Axel Marie Gustaaf urodził się 7
września 1930 roku w Laeken. Zmarł
31 lipca 1993 roku w Motril. Ze strony ojca był Korburgiem, zaś ze strony matki, szwedzkiej księżniczki
Astrid, potomkiem królów szwedzkich i duńskich.
Jego rodziców Astrid i Leopolda połączyła wielka miłość, co na królewskich dworach było raczej rzadkością. Baldwin miał zaledwie 5 lat, gdy
jego matka, królowa Astrid zginęła
w wypadku samochodowym.
się jego największą porażką i osobistym dramatem.
Ojciec Baldwina ożenił się po raz
drugi w 1941 roku. Poślubił Mary Baldwin rósł w poczuciu krzywdy, jaLilan Bales, której poddani nigdy nie ką Niemcy wyrządzili jego ojczyźnie
zaakceptowali. Nie nosiła tytułu kró- i jego ojcu. Mając 10 lat, na rozkaz
lowej ze względu na pamięć po zmar- Hitlera, wraz z ojcem i rodzeństwem
łej matce Baldwina, królowej Astrid, został uwięziony w zamku królewktórą Belgowie uwielbiali. Ale młody skim Laeken. W czerwcu 1944 roku
Baldwin nie tylko zaakceptował wy- rodzinę królewską deportowano do
bór ojca, ale i pokochał macochę do Niemiec, potem do Austrii. Po wyktórej zwracał się „mamo”.
zwoleniu Belgii przez wojska alianckie król wraz z rodziną przebywał
Kiedy w 1940 roku hitlerowskie na emigracji. Jego nieobecność w
Niemcy uderzyły na Belgię, ojciec kraju wywołała burzę. Kiedy wrócił
Baldwina, ówcześnie panujący król do Belgii, mieszkańcy królestwa
Leopold III poddał kraj Niemcom. domagali się referendum w kwestii
Chciał w ten sposób uratować swo- istnienia monarchii. Nie chcieli króją ojczyznę i poddanych. Król wraz la-kolaboranta, króla, który poddał
z rodziną pozostał w stolicy, a rząd swój kraj bez walki. Baldwin zdawał
belgijski opuścił Brukselę i udał się sobie sprawę z sytuacji ojca i mocna emigrację. Niestety, swoim ak- no przeżywał jego odrzucenie przez
tem poddania król stracił prestiż u poddanych.
poddanych, a belgijski rząd emigracyjny uznał, że jest niezdolny do wy- Referendum ocaliło monarchię,
pełniania swoich konstytucyjnych ale pokazało królowi, że nadszedł
obowiązków.
czas zmian. 17 lipca 1951 roku król
Leopold III abdykował, a na tronie
W listopadzie 1940 roku Leopold zasiadł 21 letni Baldwin. Złożył
III spotkał się z Hitlerem, który nie przysięgę przed połączonymi izbachciał uwzględnić w swoich planach mi belgijskiego parlamentu i został
suwerenności Belgii. Wprawdzie najmłodszym belgijskim królem.
król odmówił nazistom współpracy
i administrowania krajem według Młody władca był człowiekiem głęich zaleceń, ale nie uchronił Belgii boko religijnym. Swoje panowanie
przed niemiecką okupacją, co stało i sprawy prywatne zawierzył Bogu.

Każdego dnia poświęcał dużo czasu
na modlitwę. Szukał w niej natchnienia i rozwiązań dobrych dla wszystkich. A miał o czym myśleć. Musiał
stawić czoło wielkiemu wyzwaniu,
utrzymać jedność Belgii. Był to bowiem czas, kiedy konflikty pomiędzy
Flamandami a Walonami przybrały
na sile.
Był zdeklarowanym katolikiem. W
1990 roku abdykował na jeden dzień,
aby uniknąć podpisania ustawy legalizującej w Belgii aborcję. Dokument
podpisali zastępujący go członkowie
rządu.
Król Baldwin zmarł nagle na serce
w swojej willi w Motril w Hiszpanii
31 lipca 1993 roku. Jego trumnę,
wystawioną w pałacu królewskim
w Brukseli, uczciło przeszło pół
miliona ludzi. „Żegnamy nie tylko
króla, żegnamy świętego” – mówili
poddani. Jakiś dziennikarz stwierdził: „Nigdy nie widziałem takiego
tłumu w takiej ciszy”.
Następnym królem Belgii został jego
młodszy brat Albert II, ojciec obecnie panującego króla Filipa.

Fabiola

11czerwca 1928 w Madrycie przyszła
na świat Fabiola Fernanda Maria
de las Victorias Antonia Adelaida
de Mora y Aragon. Urodziła się w
arystokratycznej i bogatej hiszpań-
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skiej rodzinie, skoligaconej z
europejskimi rodzinami królewskimi. Miała trzech braci i
trzy siostry.

narażać jej życia. Wyznał, że
droższa jest mu Fabiola, niż
sukcesja na tronie belgijskim.
Król zaczął przygotowywać do
objęcia tronu swojego bratanka Filipa. Jednak życie te plany zweryfikowało.

Pierwsze lata życia Fabioli
przypadły na niespokojne
czasy, kiedy to Hiszpanie zdecydowali w referendum o zniesieniu monarchii. Król opuścił
kraj i udał się do Paryża, a za
nim ruszyła rodzina Fabioli.
Jako gorliwi katolicy obawiali się represji ze strony nowych, lewicowych władz. Do
Madrytu, na stałe, wrócili w
1939 roku, kiedy w kraju rządził generał Franco.
W wieku 18 lat Fabiola zadebiutowała w środowisku arystokratycznym. Nie była typem
„imprezowiczki”. Na balach
pojawiała się tylko w towarzystwie zaufanych przyjaciół.
Jej rodzeństwo pozakładało
rodziny, a ona została sama z
rodzicami. Zwykła mówić, że
nigdy nie poślubi kogoś, kogo naprawdę nie pokocha. Swoje ogromne pokłady miłości przelewała na
dzieci, którym pomagała w ramach
wolontariatu. Razem z kilkoma przyjaciółkami zaczęła staż jako pielęgniarka w Szpitalu Wojskowym. Gdy
skończyła edukację, miała już 29 lat.
Kontynuowała pracę w szpitalu jako
asystentka chirurga.
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Wspólne życie

Baldwin i Fabiola byli szczęśliwym i udanym małżeństwem.
Królowa Fabiola stanowiła
niezwykłe połączenie katolickiego konserwatyzmu i nowoczesności. Podobno to ona
namówiła męża na jego słynną
jednodniową abdykację, by nie
musiał podpisywać ustawy legalizującej aborcję.

swoją chrześnicę Fabiolę. I to w niej,
zresztą z wzajemnością, zakochał się
Baldwin.
16 września 1960r. belgijski premier
Gaston Eyskens ogłosił zaręczyny
ich ukochanego króla z nieznaną
hiszpańską damą, Doñą Fabiolą
de Mora y Aragon. Ponoć belgijskich polityków „zatkało”. Nikt nie
wiedział, kim właściwie jest i skąd
dokładnie pochodzi królewska narzeczona.
Fabiola została przedstawiona prasie
i oczarowała wszystkich. Epatowała
urodą, charyzmą i otwartością. Król
Baldwin cały czas się uśmiechał. Był
szczęśliwy, że może wreszcie przedstawić swoją narzeczoną.

W 1958r. Fabiola postanowiła się
usamodzielnić. A były to czasy, kiedy
niezamężne dziewczyny mieszkały
ze swoimi rodzicami, dlatego taki
krok wymagał od niej dużo odwagi.
Fabiola kupiła apartament niedaleko domu rodzinnego, zrobiła prawo
jazdy, kupiła nawet własnego Seata
600, mimo że miała kierowcę. Była
dumna ze swojej niezależności.
Zaręczyny odbyły się przy grocie w
Lourdes. Przystojny belgijski król
Spotkanie, zaręczyny i ślub zaręczył się z inteligentną hiszpańDo końca nie wiadomo, jak Baldwin ską arystokratką, mającą wszelkie
i Fabiola się spotkali. Oni sami po- zadatki na dobrą królową. A co najwiedzieli kiedyś: „To historia, którą ważniejsze – z kobietą całym sercem
będziemy opowiadać naszym dzie- podzielającą jego głębokie życie reciom”. Trzeba pamiętać, że w tam- ligijne.
tym czasie król Baldwin uznawany
był za najlepszą królewską partię na Baldwin i Fabiola pobrali się w wyświecie.
jątkowo mroźny dzień 15 grudnia
1960 r. w katedrze św. Michała i św.
Wersji ich spotkania jest kilka. Jedna Guduli w Brukseli. Ceremonia trwaz nich mówi, że Fabiola i Baldwin ła 4 godziny. Obserwowało ją tysiące
spotkali się w 1955r. na przyjęciu wy- poddanych. Po ślubie Doña Fabiola
danym przez wspólnych przyjaciół. została piątą Królową Belgów.
Ich związek długo utrzymywany był
w tajemnicy. Według innej Baldwin Para nie doczekała się dzieci. Fabiola
został zaproszony do Szwajcarii, aby kilka razy poroniła i nie mogła więpoznać wnuczkę królowej Eny, któ- cej zajść w ciążę. Baldwin pogodził
ra na to spotkanie zaprosiła również się z tym. Zdecydował, że nie może

Od czasu zamążpójścia królowa mogła korzystać z prawa występowania podczas
audiencji u papieża w białym
stroju. Tak zwany „przywilej
bieli”, to tradycja, zgodnie
z którą wybrane katolickie
królowe, księżne i księżniczki mogą nosić białą suknię i białą
mantylę podczas audiencji u papieża
lub mszy inaugurującej pontyfikat.
Warunkiem zachowania przywileju
jest pozostawanie dobrą katoliczką,
bycie żoną katolickiego monarchy
lub zgody wydanej przez papieża.
Fabiola była skromną królową.
Nigdy nie przejmowała się czymś takim jak makijaż czy moda. Jej fryzura przez lata była taka sama. Nosiła
często ubrania zakupione jeszcze w
latach 90’. Codziennie chodziła do
kościoła i często się modliła. Ale
jednocześnie była kobietą o mocnej
osobowości i przekonaniach, oddaną swojemu mężowi i poddanym.
Pomagała biednym i bezdomnym.
Pomogła rozbudować system pomocy socjalnej. Aktywnie działała na
rzecz praw kobiet. Została pierwszą
osobą publiczną, która przytuliła i
pocałowała przed kamerami pacjenta chorego na AIDS.
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arystokraci, ale
przede wszystkim
setki poddanych.
Wspominano jej
troskę o poddanych, mówiono o
jej miłości do króla
Baldwina, nazywanego najbardziej
umiłowanym ze
wszystkich panujących.

Królewska para zawsze służyła pomocą. Kiedy w lutym 1961r. w Jupille
zawaliło się sześć domów, w wyniku czego uwięzione zostały kobiety i
dzieci, para królewska udała się tam
natychmiast. Ochrona próbowała zabrać monarchów z miejsca zdarzenia, ale królowa odmówiła, mówiąc:
„Król i ja odejdziemy tylko wtedy,
kiedy niebezpieczeństwo zniknie”.
Fabiola uwielbiała dzieci. W sumie
miała 37 bratanków i siostrzenic, dla
których pisała bajki. Swoją matczyną
miłość przelewała na Belgów i dzieci w swojej rodzinie, szczególnie na
księcia Filipa (obecnego króla).
Z uwagi na to, że para królewska nie
doczekała się dzieci, potrzebny był
następca tronu. Prawnie tytuł ten
należał się młodszemu bratu króla,
księciu Albertowi. Jednak nie jego
widział Baldwin jako swojego następcę, ale jego syna Filipa, którego
monarcha traktował jak własnego
syna. Przedwczesna śmierć króla
spowodowała, że ten plan nie został
wcielony w życie.
Królowa Fabiola mocno przeżyła
śmierć męża. Po pogrzebie wyjechała do Santiago de Compostela, gdzie
próbowała uporać się z żałobą.
Po wstąpieniu na tron Alberta II,
Fabiola nadal aktywnie działała na
rzecz praw kobiet. Nie pozostawała
w cieniu nowej pary królewskiej.
Przez ostatnie lata życia poruszała
się na wózku inwalidzkim. Zmarła 5
grudnia 2014 roku w Brukseli mając
86 lat.
Jej pogrzeb odbył się 12 grudnia
2014 roku. Żegnali ją przedstawiciele rodzin królewskich, politycy,

Fabiola stała
się międzynarodową „wizytówką” Belgii. Była
pierwszą kobietą
z Zachodu, która
została zaproszona do sali tronowej
marokańskiego
Króla Hassana II.
Mówiono o niej,
że będąc królową,
była kimś więcej niż tylko
„żoną króla”. Była podziwiana, ale i krytykowana.
Niektórzy mieli zastrzeżenia do sposobu finansowania fundacji, jaką założyła
i z której ostatecznie musiała zrezygnować.
Dla Fabioli Baldwin nigdy nie umarł.
Wciąż o nim mówiła, nosiła medalion z jego zdjęciem. Niedługo przed
swoją śmiercią powiedziała: „Śmierć
już mnie nie przeraża. Teraz daje mi
nadzieję, że pewnego dnia znowu będziemy razem”.
Za panowania Baldwina I, rola Belgii
bardzo wzrosła na arenie międzynarodowej. Bruksela stała się siedzibą Paktu Północnoatlantyckiego
(NATO) oraz EWG (od 1992 roku,

Unii Europejskiej). Król Baldwin
przez wielu Belgów uważany jest po
dziś dzień za jednego z najwybitniejszych monarchów tego kraju.
Anna Janicka
Źródła:
adonai.pl,
blueblood-royals.blogspot.be
Fot.:
blueblood-royals.blogspot.be
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Synuś mamusi, czyli moja toksyczna
druga połówka
Trafiają na wspaniałą teściową,
kobietę mądrą,
rozsądną i potrafiącą stanąć
po właściwej
stronie. Mnie
tego szczęścia
zabrakło.

dejmowania za nas decyzji. Doszło
do tego, że mąż nie podejmował żadnych decyzji bez konsultacji z matką. Aż wreszcie przestał podejmować jakiekolwiek decyzje. W mniej
lub bardziej kluczowych sprawach
zawsze najważniejsze było dla niego
zdanie matki. Wystarczył drobiazg,
prosta do załatwienia sprawa, a on
już dzwonił do mamusi i prosił o radę, albo o to, żeby tę sprawę załatwiła
za niego.

Życiowa naiwność mojego
męża początkowo mnie rozbra- Teściowa bardzo umiejętnymi szanjała. Ot kolejne tażami emocjonalnymi, nie zawsze
dziecko w do- do wyłapania gołym okiem, potrafiła
mu, wymagające wymóc na swoim synu to, co chciała.
opieki i czułości. Ciągle angażowała go w swoje życie i
Ten stan błogiej w swoje sprawy. Codzienne telefony,
Katarzyna Bialasiewicz, źródło: www.dreamstime.com
nieufności i na- prawie codzienne wizyty, rozmowy
iwności trwał syna z matką na osobności. Na naDługo szukałam dla siebie partne- długo, ale nadszedł jednak dzień, sze życie pozostawało mu niewiele
ra, swojej drugiej połówki. A kiedy kiedy zrozumiałam, że nasz zwią- czasu i energii.
go znalazłam, wydawał się ideałem, zek nie opiera się na partnerstwie,
mężczyzną mojego życia. Ujął mnie ale na uzależnieniu mojego męża od Owszem, miewał poczucie winy. Nie
szacunkiem do swojej matki. To do- mamusi. Próbowałam stworzyć z
chciał, a może i nie potrafił
brze rokuje, myślałam. Świadczy nim normalną rodzinę ale przezerwać z rolą posłuszneto o jego dojrzałości, delikatności, grałam, bo mój partner okago, kochającego syna.
przywiązaniu do rodzinnych warto- zał się nieodpowiedzialnym
Chronił matkę i nie
ści. Istnieje duże prawdopodobień- człowiekiem z syndromem
chciał jej krzywdzić.
stwo, że i mnie w ten sposób będzie ofiary, niezdolnym do saA teściowa robiła
traktował.
modzielnego podejmowawszystko, aby się
nia decyzji, niemającym
od niej zanadto
Czar prysł, kiedy okazało się, że mój własnego zdania i pojęcia
nie oddalił, żeby
mężczyzna jest synkiem mamusi, a o życiu. On nie wiedział jak
odpowiednia
więź między nimi jest tak silna, że aż mnie wspierać, bo tego nie
„równowaga”
toksyczna. Dla mnie zabrakło miej- potrafił, nie wiedział, jak się
została zachosca. Byłam jak ta trzecia. Czułam zachować w trudnych sytuawana.
obecność teściowej, gdy gotowałam cjach, bo chroniła go przed nimi
obiad lub prasowałam mężowskie jego matka. Nie rozumiał nawet
koszule. Jej krytyka dotyczyła wszyst- własnych emocji. Nie miałam już
kiego, co robiłam. A mąż nigdy nie siły ciągle go głaskać, pociestanął po mojej stronie.
szać i niańczyć. Ja też potrzebowałam wsparcia
Szacunek, jakim mój mężczyzna da- i opieki.
rzył swoją matkę, początkowo wzbudzał we mnie zachwyt. Z czasem oka- Minęło sporo czazało się jednak, że to nie szacunek, su zanim zrozulecz ślepe posłuszeństwo. Ta nieod- miałam, że nasze
cięta pępowina stała się źródłem ne- decyzje nie były
gatywnych emocji u mojego męża, naszymi wspólnyjego matki i u mnie. Teściowa stale mi decyzjami, ale
powtarzała, że to ona urodziła swo- tymi podejmowajego syna, ona go wykarmiła, wycho- nymi przez syna
wała i to jej należy się jego miłość. z matką. Ja byłam
Utwierdzała syna w przekonaniu, o nich po prostu
że świat jest zły, ludzie są źli, i tylko powiadamiana.
ona go przed złem obroni. Od zawsze Teściowa nie tylbyła dla niego osobą, którą darzył ab- ko wtrącała się
solutnym zaufaniem. Jej opinia była do wszystkiego,
jak wyrocznia. Decydująca.
ale także rościła
Niektóre synowe mają szczęście. sobie prawo do po- Źródło: www.dreamstime.com
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czas olbrzymi wpływ na jego życie
i dokonywane wybory. Małżeństwo
to nie związek kobiety, mężczyzny
i jego matki. Jeżeli ktoś nie dorósł
do roli partnera, to nie powinien
wchodzić w żaden związek. Dorosły
mężczyzna powinien zachowywać
się jak odpowiedzialny mąż i ojciec.
Jeśli nie chce podejmować decyzji
ze swoją żoną to niech podejmuje je
sam, a nie w porozumieniu z mamusią, która jest dla niego autorytetem
w każdej dziedzinie.
Zrobiłam najlepsze co mogłam dla
niego i dla siebie. Spakowałam rzeczy swoje i córki, i wyprowadziłam
się. Przez pewien czas liczyłam na to,
że mój – wtedy jeszcze mąż – skruszony poprosi o przebaczenie i zaczniemy wszystko od nowa. Jednak
znowu nie doceniłam siły teściowej. Szybko mu wytłumaczyła, jak
bardzo niszczycielski był dla niego
nasz związek, jak bardzo go tłamsił
i nie rokował żadnych perspektyw
na przyszłość.

Źródło: www.dreamstime.com

Musiało minąć sporo czasu zanim
uświadomiłam sobie, w co tak naprawdę się wpakowałam. Mój mąż
kiedy tylko mógł, bywał u matki.
Tam rozkoszował się spokojem pod
specjalnym ochronnym matczynym
parasolem. Tam był sobą, czyli ukochanym synkiem mamusi. Nie musiał niczego robić. Wystarczyło, że
zrobił skrzywioną minę a mamusia
już mu nadskakiwała. Co jest synku,
coś cię boli? Może głodny jesteś? I
już podtykała mu pod nos ulubione
ciasto z truskawkami, czy gulasz z
kluseczkami.
Synek mamusi nie nadaje się do
związku partnerskiego, jeżeli tkwi w
toksycznym związku ze swoją matką.
Musi się od niej uwolnić i zrozumieć,
że trzeba zerwać pępowinę, bo mamusia zawsze będzie chora, zmęczo-

na, potrzebująca pomocy – jednym
słowem decyzyjna. Taki mężczyzna
to emocjonalny kaleka, a w ciągu kilku lat wspólnego życia nie można
zmienić tego, co tkwi w jego głowie
od lat trzydziestu. On taki jest i już
się nie zmieni. Dla niego słowo kocham oznacza „troszcz się o mnie,
opiekuj się mną, zdejmij ze mnie
wszystkie kłopoty”. Tego nauczyła
go matka.

Nasze małżeństwo zakończyło się
rozwodem. I proszę nie myśleć, że
nie próbowałam ratować naszego
związku. Przerobiłam wszystkie
mądre rady w stylu: rozmawiaj z
nim, nie krytykuj jego matki, nie dorównuj jej, uzbrój się w cierpliwość,
bądź silna, bądź wyrozumiała, dbaj o
siebie itp. Zaliczyłam również kilka
wizyt u psychologa. Nie pomogły,
bo to nie ja potrzebowałam pomocy.

Więź matki i syna jest specyficzna,
niepowtarzalna. Ich relacje z biegiem
lat ulegają zmianie, te prawidłowe
stają się podstawą do stworzenia w
przyszłości przez syna i jego wybrankę udanego związku i szczęśliwej rodziny. Zdarzają się jednak sytuacje,
w których pomimo osiągnięcia przez
mężczyznę odpowiedniego, dojrzałego wieku, jego matka ma przez cały

Mam na koncie związek z mężczyzną, synkiem mamusi, którego kochająca matka tak zwichnęła emocjonalnie, że nie jestem pewna, czy
uda mu się kiedykolwiek stworzyć
normalną relację z inną kobietą.
Zostawiłam tę dwójkę samym sobie
i zaczęłam nowe życie.
Barbara
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Dedykowane prawdziwej miłości,
której jak winu wybornemu, by
dojrzewać, czasu potrzeba.

Czy sztuka sama w sobie wartością
być może? Czy pięknym rzemiosłem przyozdobione dzieła wartość samą w sobie wystarczającą i
pełną mają? Czy może w rytm słów
Papieża Franciszka: „nie rzeczy
powinny tworzyć człowieka a człowiek rzeczy?”. Czy miłość starczy,
by powierzchownych uniesień przyjemnością była? Walentynkowym
zrywem? Czy dojrzeć jak winu,
czasu dać jej warto?
Z pasji i miłości wyrastają nasze motywacje i działania. Z miłości do ludzi, naszej rodzimej kultury, naszego
miejsca w świecie. Niebezimiennego.
Świadomie zakorzenionego. Na przekór drogom na skróty i fastfoodowym sukcesom.

Wyruszyliśmy w wędrówkę po miejscach nam nieznanych. Przez krainy
smaków wina i życia, spotykając na
tej drodze fascynujących ludzi, często kulturze wina poświęconych od
pokoleń. Umiejętnie z ich doświadczeń i naszych własnych czerpiąc
rozwijaliśmy się i dalej to czynimy. Z
towarzyszącą wciąż myślą, by wspólnie te wartości łączyć.
Za nami doświadczenia zorganizowanych degustacji, wernisaży i
spotkań w duchu dyskusji i troski
o ciągły rozwój. Wszystko to zainspirowało nas do stworzenia wina, będącego w swym charakterze
metaforycznym połączeniem bogactwa europejskiej kultury widzianej z perspektywy polskiej duszy.
Pragnęliśmy odnaleźć smak, do
którego z przyjemnością moglibyśmy wracać, który pozytywnym wrażeniem zapadać będzie w pamięć.
– Tak właśnie powstało nasze wino
„Vieux Manoir de Łukawica”.

Z jednej strony Bruksela, Paryż,
Bordeaux, Burgundia, Szampania,
miejsca w których tradycja tworzenia i spożywania najdoskonalszego
wina stała się nieodzowną częścią
życia i kultury mieszkańców. Z drugiej, bliski nam romantyzm mickie- Skąd taka nazwa?
wiczowskich kresów, nostalgiczne Wino „Vieux Manoir de Łukawica”
akordy chopinowskich krajobrazów. postanowiliśmy nazwać imieniem miejscowości najbliższej
naszym sercom.
Tej, w której dane
było nam przyjść
na świat, pierwszy raz śmiać się
i wzruszać, uczyć
się, jak z naszego
życia czynić jeszcze większą wartość. Jednocześnie
żywa była w nas
świadomość, która
po dzień dzisiejszy
żywą pozostaje.
Świadomość, że

strony te przyozdobione bezkreśnie
piękną naturą, zielenią dostojnych
lasów, paletą barw i form ścielących
się w rozłogach, szyte nićmi życiodajnych rzek, spięte guzikami przydomowych rybnych stawów, kryją w
sobie bogatą historię wielopokoleniowej świadomości naszej kultury
oraz konsekwencji i wysiłku w jej
pielęgnowaniu. To wszystko tym
większą wartość dla nas stanowiące,
im większa nasza wiedza o tym, jak
wiele wysiłku na przestrzeni wieków
członkowie naszych rodzin musieli
włożyć, byśmy my mogli cieszyć się
tą ziemią, własnymi zmysłami z jej
bogactwa czerpać, wzrastać na pielęgnowanej przez naszych przodków
kulturze i historii, wreszcie wracać
do ludzi i tych miejsc nam bliskich.

Delikatność marzeń, charakter przeszłości i słodycz nadziei. Złocista
przejrzystość polskiej duszy wrażliwością bogatej. – Taką oto drogę
smak i barwa wina „Vieux Manoir
de Łukawica” odbyły.
Nie sztuką dla sztuki takie działania. I dobre wino, choć swoim zapachem, barwą i smakiem początek
doznaniom daje, co by świadomie
i w pełni z naszego życia czerpać,
za punkt wyjścia i ledwie pretekst
uznać je należy.
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Niech nowych relacji, rozmów początkiem się staje, uzupełnieniem
dla sztuki w trakcie wernisaży, a
także do gestów i dostojnie szlachetnych zachowań dodatkiem.
Niezakończona to wędrówka.
Punktem wyjścia do podróży z nami niech dla Państwa się stanie;
wyprawy przez czas, miejsca, ludzi
i smaki, przez bogactwo kultury i
dorobku francuskiego wina. Ale
również przez kulturę wina z naszą
polską historią i tradycją związaną. A
w tym względzie nie sposób, byśmy
zapomnieli o węgierskich trunkach,
które przed wojną, nie bez powodu,
na polskich stołach największym powodzeniem się cieszyły. Ich smak,
tym bardziej naszym podniebieniom
miły, że ze stuletnią rocznicą odzyskania niepodległości nieprzypadkowo nam się kojarzy.
O tym wszystkim będziemy się starali Państwu pisać. Serdecznie zapraszamy do wspólnych poszukiwań
nowych smaków wina i życia.
Zespół Klubu Wine&Life
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Spotkanie wigilijne
Jak co roku w grudniu w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne. Miało ono na celu przypomnienie zgromadzonym na tej uroczystości uczniom tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
Zgodnie z polskim obyczajem, cała uroczystość rozpoczęła się od przełamania się opłatkiem i złożenia sobie
świątecznych oraz noworocznych
życzeń.
Następnie dzieci słuchały kolęd
i wraz z występującymi na scenie
uczniami klasy 4a ochoczo je śpiewali.
Niezwykle miłą niespodzianką
stała się wizyta Mikołaja i jego pomocników. Do ostatniej chwili jego
odwiedziny owiane były tajemnicą, dlatego też były one dla dzieci
wielkim zaskoczeniem i wywołały
wiele uśmiechów na ich twarzach.
Wizyta Mikołaja stała się możliwa
dzięki współpracy i dofinansowaniu ze strony Polskiej Ambasady
w Brukseli.
Spotkanie wigilijne zakończyło się
przepysznym poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców
działającą w naszej szkole. Dzięki
nim, zebrani w auli mogli spróbować bożonarodzeniowych potraw.
Smak pysznych, tradycyjnych pierogów i kapusty wprowadził wszystkich zgromadzonych w wyśmienity
świąteczny nastrój.
Całemu spotkaniu towarzyszyła ciepła, rodzinna atmosfera, którą oddają doskonale powyższe zdjęcia.

„Polonia Dzieciom – świąteczna paczka”
Podobnie jak w latach poprzednich nasza szkoła, przy współpracy z Polską Ambasadą w Brukseli, zorganizowała
w bieżącym roku zbiórkę pod nazwą „Polonia Dzieciom – świąteczna paczka”.
W tę inicjatywę zaangażowała się niezwykle chętnie cała społeczność szkolna. Nasi uczniowie i
ich rodziny ochoczo wczuli się w postać Świętego
Mikołaja i wykazując wielkie serca, przekazywali
potrzebującym wiele darów. Wszystkim ogromnie
dziękujemy za ich zaangażowanie i pomoc!
Dzięki naszej akcji w domach obdarowanych z
pewnością zagościł uśmiech przy wigilijnym stole.

Rozrastamy sie w regionie
Waasland + centrum
Antwerpii, Mortsel,
Aartselaar, Brasschaat,
Schilde, Schoten, Kappelen
+ okolice

Szukasz satys�a�c�o����ce�
pracy?

Zostań po�oc� �o�o��
w Van Osta i otrzymaj:
Stały kontrakt,
praca na pół etatu lub na cały etat,
klienci w Twoim regionie, godne
wynagrodzenie, odzież robocza, stałe
wsparcie managera regionalnego i
szkoleniowca, wizyty koordynatora u
klientów, podarunki, wieczorki
tematyczne ze �spółp�aco��ika�i,
a co �aj�aż�iejsze:
�o�z�e���, ��z�ecz�o��, szacunek i
poczucie bycia docenianym
przez swoich klientów i przez cały
zespół Van Osta! :)
Wyślij swoje CV na:

poetsdienst@vanosta.net
Kontakt w języku polskim:
Aleksandra: 0484 57 78 49
Agnieszka: 0499 88 07 83
Albo zgłoś się online:

www.poetsdienst-vanosta.be
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Dziecko kontra katar
W okresie zimowym ze świecą szukać dziecka, którego nie męczy katar. Czy dziecko z katarem powinno
się posyłać do szkoły lub przedszkola? Niektórzy rodzice na wszelki
wypadek wolą zostawić dziecko w
domu, inni natychmiast udają się
do lekarza w przekonaniu, że katar
jest pierwszym objawem poważnej
infekcji. Jeszcze inni są zdania, że
katar to nic takiego i nie ma sensu się nad nim pochylać. Kto ma
rację?

nem lub na jego duże stężenie, może
zareagować podwyższoną temperaturą, obrzękiem gardła, złym samopoczuciem, silnym łzawieniem – a
to są objawy, które łatwo pomylić z
przeziębieniem.
Odpowiednią diagnozę, czy katar
męczący dziecko to przeziębienie
czy też reakcja alergiczna, postawić
może lekarz, który zna małego pacjenta i historię jego chorowania, a
także po przeprowadzeniu dodatkowych badań.

Co to jest katar i skąd się bierze?
Katarowe fakty i mity
Zacznijmy od tego, że katar, czyli
nieżyt błony śluzowej nosa, nie jest
chorobą, tylko jej bardzo przykrym i
uciążliwym objawem. Powstaje, gdy
naczynia krwionośne i tkanki nosa
zaczynają produkować nadmiar śluzu, który wypływa z nosa albo spływa
po tylnej ścianie gardła.

Katar zawsze trwa tyle, ile trwać musi. Nie jesteśmy w stanie skrócić czasu jego trwania, możemy tylko złagodzić jego przebieg. Nieprawdziwe
jest przekonanie, że leczony katar
trwa krócej i jest mniej uciążliwy
niż ten nieleczony. Nie ma bowiem
skutecznego leku na katar. Ta uciążliwa dolegliwość na ogół towarzyszy
Katar jest wynikiem przeziębie- infekcji wirusowej, a na wirusy nie
nia, grypy, kontaktu z substancja- ma sprawdzonego lekarstwa. Można
mi drażniącymi czy z alergenami. jedynie łagodzić objawy infekcji.
Pojawiająca się wydzielina jest reakcją obronną organizmu, który chce Żółta lub zielona wydzielina z nosa
się pozbyć niechcianych zarazków i – wbrew obiegowym opiniom – nie
drobnoustrojów.
musi wcale świadczyć o poważnej
chorobie. Kolor kataru pokazuje
U dzieci ostry nieżyt nosa pojawia siłę nasilenia stanu zapalnego, co
się najczęściej z powodu infekcji oczywiście nie wyklucza zakażenia
wirusowej, czyli przeziębienia, które bakteriami.
bardzo łatwo rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Występuje również Nieprawdą jest stwierdzenie, że niew czasie grypy, ostrego zapalenia leczony katar natychmiast skutkuje
gardła i oskrzeli, często poprzedza zapaleniem zatok. Owszem, czasazapalenie ucha.
mi może się tak
zdarzyć. Kiedy
Przejściowo występujący katar rop- przeziębienie
ny wskazuje na bakteryjne ostre za- mija, a katar
palenie zatok przynosowych, które wciąż donależy leczyć przy pomocy antybio- kucza, rzetyków. W innych wypadkach katar czywiście
u dzieci leczy się objawowo.
proble-

Katar alergiczny

Różni się nieco od tego wywołanego infekcją. Przy alergii wydzielina jest rzadka,
przejrzysta, leje się z nosa.
Towarzyszy jej kichanie,
spuchnięte powieki, zaczerwienione i załzawione
spojówki. Katar alergiczny ma ścisły
związek z występowaniem alergenu.
Dziecko, które jest
narażone na ciągły
kontakt z alerge-

mem mogą być zatoki, co objawia
się bólami głowy w okolicy czoła i
nasady nosa.
Zweryfikować trzeba też przekonanie, że sposób czyszczenia nosa nie
ma znaczenia. Ma, i to duże. W momencie kiedy czyścimy obie dziurki jednocześnie, wydzielina może
przedostać się do ucha środkowego
i spowodować zapalenie. Najpierw
należy wydmuchać jedną dziurkę,
potem drugą.
Nieprawdziwe jest również stwierdzenie, że krople do nosa i spraye
leczą katar. Nie leczą i nie usuwają
kataru, przynoszą tylko chwilową
ulgę. Ale jednocześnie podrażniają
śluzówkę, co powoduje zwiększenie
kataru. Ich nadmiar nie pomaga,
wręcz przeciwnie. Powoduje obrzęk
śluzówki i jej przewlekle zapalenie.
Kończąc temat mitów narosłych wobec kataru. Chusteczki materiałowe,
nawet te najbardziej delikatne, nie
są wcale najlepsze w wycieraniu
nosa. Zostają na nich drobnoustroje, które giną dopiero podczas prania i to w temperaturze powyżej 70
stopni. Dlatego nie nadają się do
ponownego użycia. Lepsze są jednorazówki. A na otarty od ciągłego
wycierania nos najlepsza jest maść
z witaminą A, a nie, jak uważa wielu
z nas, tłusty krem.
Prawdą z kolei jest przekonanie,
że katar jest zaraźliwy. Wywołują
go wirusy i wystarczy, że ktoś w
bliskiej obecności na nas kichnie i
po sprawie. Prawdą jest również, że
inhalacje ułatwiają oczyszczanie nosa i nawilżają wysuszoną śluzówkę.
Sprawdza się napar z rumianku lub
tymianku z dodatkiem soli kuchennej i sody oczyszczonej.

Następny fakt. Kropli do nosa nie
powinny stosować dzieci, bo ich
błona śluzowa jest bardzo wrażliwa. Najlepiej zakropić dzieciom
do nosa sól fizjologiczną, która
rozpuszcza wydzielinę; lub zrobić
inhalacje. Jeśli chodzi o stosowanie
sprayu rozgrzewającego wydzielinę
dróg oddechowych,
mogą stosować go
dorośli pod warunkiem, że robią to
nie dłużej niż przez
Źródło: www.jestemmama.pl kilka dni. Zbyt dłu-
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Źródło: www.sekrety-zdrowia.org

Źródło: www.edziecko.pl

gie aplikowanie preparatów tego Kiedy zostawić dziecko z katypu może spowodować przewlekłe tarem w domu
i nawracające stany zapalne błon Trzeba oczywiście wziąć pod uwagę
śluzowych nosa.
fakt, że katar może być zwiastunem
nadciągającej infekcji. Dlatego naDziecko z katarem w szkole leży obserwować stan dziecka i molub przedszkolu
nitorować jego samopoczucie. Gdy
Chociaż katar bywa zaraźliwy, nie poza katarem pojawia się uporczyoznacza to, że dziecko musi zostać wy kaszel, lepiej zostawić dziecko w
w domu. Jeśli u dziecka nie ma domu i udać się do lekarza na jego
żadnych innych objawów poza ka- osłuchanie.
tarem, nie kaszle, nie gorączkuje i
normalnie spożywa posiłki, może Także gorączka powyżej 37,5o (choć
uczęszczać na zajęcia szkolne czy temperaturę zbijamy dopiero, gdy
przedszkolne i przebywać na świe- przekroczy 38,5o) jest powodem
żym powietrzu. Kontakt ze świeżym pozostania dziecka w domu. Kiedy
powietrzem przynosi ulgę obrzęknię- dziecko nie ma apetytu, jest ospałe,
tej śluzówce nosa. Z zakatarzonym markotne, może to być dla rodziców
dzieckiem lepiej spacerować mniej sygnał do interwencji lekarza.
uczęszczanymi trasami omijając place zabaw i centra handlowe.
Jak pomóc dziecku z kataSeparowanie dziecka z katarem i
chronienie go na siłę przed kontaktem z drobnoustrojami nie jest dobrym rozwiązaniem. Każda przebyta
infekcja jest
dla dziecka
swego rodzaju naturalną
szczepionką.

Źródło: www.dreamstime.com
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nie z katarem miną szybciej. W walce z katarem, pomoże nam również
duża ilość ciepłych płynów.
Poza tym dobrze jest zadbać o nawilżenie powietrza w mieszkaniu i
regularnie wietrzyć pomieszczenia.
W ciągu roku dzieci przechodzą od 8
do 10 infekcji wirusowych z katarem
i nie jest to żadne odstępstwo od normy. Katar może utrzymywać się około tygodnia, a pokasływanie po nim
jeszcze kilka a nawet kilkanaście
dni. W tym czasie dziecko z jednej
infekcji może przechodzić w drugą,
a rodzicom wydaje się, że dziecko
jest zakatarzone bez przerwy.

rem

Skutecznego lekarstwa na katar
do tej pory nie wymyślono. Katar u
dzieci może się ciągnąć nawet przez
dwa, trzy tygodnie. Jak pomóc?
Przede wszystkim zwrócić uwagę
na higienę nosa: często nawilżać
śluzówkę wodą morską lub
solą fizjologiczną. Małemu
dziecku (także niemowlęciu)
dokładnie odciągać wydzielinę i smarować okolice pod
noskiem maścią majerankową mającą działanie antybakteryjne i przeciwzapalne.
Bardzo skuteczny jest roztwór
z łyżki soli i szklanki ciepłej
wody wpuszczony do dziurki
nosa. Sprawdza się także napar z cebuli. Plasterek świeżej cebuli należy zamoczyć
w szklance wrzątku i pić po
wystygnięciu w ciągu dnia.
Doskonałym sposobem na
ulgę w infekcji i prostym
sposobem na katar może być
czosnek. Jedzenie czosnku
sprawi, że dolegliwości włącz-

Źródło: www.dreamstime.com

Wraz z upływem czasu dziecko nabiera odporności i choruje rzadziej.
Aby zapewnić mu optymalne warunki do nabierania odporności, warto
dbać, by jego dieta była zdrowa,
często wychodzić z nim na spacery,
rozsądnie oswajać je z chłodem i
ubierać stosownie do pogody. A z katarem, bez żadnych innych objawów,
można dziecko spokojnie posłać do
szkoły czy przedszkola.
Hanna Korcz
Źródła:
onet.pl, kobietazdrowie.pl,
edziecko.pl,
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Szczęście lubi ludzi zaradnych
Przeczytałam kiedyś powyższe zdanie, nie pamiętam nawet gdzie i kiedy. Zapisałam je sobie na kartce. I
mam. Ta sentencja jest dla mnie
ważna i mądra. Czytam ją sobie
od czasu do czasu, a im częściej czytam, tym bardziej się z nią zgadzam.
Wielu z nas zna „wiecznych maruderów”, którym nic w życiu nie idzie.
Zawsze im ze wszystkim pod górę lub nie
po drodze. Nie ma dla
nich ani takiego partnera życiowego, który
spełniałby wszystkie ich oczekiwania, ani takiej pracy, ani miejsca na
ziemi. Istnieją też „obwiniacze”. – Bo
kryzys na rynku pracy, bo podatki,
bo ludzie nieuczciwi. „Obwiniacze”
odpowiedzialnością za swoje niepowodzenia obciążają wszystkich z
wyjątkiem siebie. Są też i „cynicy”.
Ci to mogą być nawet groźni i trzeba
się starać ich unikać, bo niby się na
nic nie skarżą, niby nie marudzą, a
zdradzają ich jedynie kąśliwe uwagi
dające nam do zrozumienia, że my
to nic nie wiemy i na niczym się nie
znamy, ale za to oni wiedzą wszystko najlepiej. Są to natury nieomylne. Strach się bać! Tylko my, będąc
w ich towarzystwie, jakoś tak się w
sobie zapadamy i czujemy się coraz
gorzej. Są i tacy, którzy działają w
oparciu o wzorzec dramatyczny. Ich
życie, niezależnie od tego, czy jest ku
temu powód, czy nie, przypomina jeden wielki dramat. Kiedy ich pytamy
co słychać, dowiadujemy się natychmiast, że bank zajął im samochód,
wczoraj spalił im się dom, a meteoryt
roztrzaskał im kota.
Wszyscy działamy w oparciu o pewne wzorce zachowań i reakcji. Warto
się przy tej okazji chwilę zastanowić
nad tym, jakim wzorcem kierujemy
się my sami, bo choćbyśmy nawet
bardzo tego nie chcieli, wzorzec ten
działa jak filtr, przez który przepływa
całe nasze życie. I „obwiniacze” i „cynicy” i „wieczni maruderzy” (to tylko
kilka przykładów utartych wzorców
zachowań, mogłabym ich wymienić
znacznie więcej) otrzymują w życiu
dokładnie to, czego się spodziewają,
a świat traktuje ich tak, jak według
niego na to zasługują. I właśnie dlatego warto czasem ów filtr po prostu
wymienić na inny, taki, który będzie
nam lepiej służył. Bo świat to lustrzane odbicie naszego wnętrza.

Może tak zatem uruchomić w sobie
skrypt, że jesteśmy zaradni, a
świat
nam
sprzyja?

Dlaczego? Dlatego, że przyniesie
nam to wymierne efekty. Przecież
wzorce, o których wspomniałam
wyżej, działają – prawda? Czyli
prawdziwą jest także sentencja, że
szczęście lubi ludzi zaradnych. Może
zatem wyjść temu szczęściu naprzeciw i coś w jego kierunku zrobić,
zaradzić?
Bo skoro świat jest naszym lustrem
to tak długo, jak długo będziemy
postrzegać siebie jako nieszczęśliwców, nieudaczników i życiowe niedorajdy, tak długo nimi będziemy. Nie
ma innej opcji, a nasze codzienne
życie będzie nam to jedynie co chwilę udowadniało.
Nikt inny, poza nami samymi, nie
jest odpowiedzialny za jakość tego
życia, tak więc ewentualne pretensje możemy mieć jedynie do siebie
samych. Kiedy jednak dojrzymy w
sobie osobę zaradną i biorącą się z
życiem za bary, zacznie nam się po
prostu lepiej powodzić. I mówię tu
o powodzeniu w szerokim aspekcie
tego słowa. Jeśli zatem poważnie
myślimy o zmianie swojego życia i
o tym, żeby nam się dobrze i komfortowo funkcjonowało, zacznijmy
najpierw poważnie myśleć o
tym, jak myślimy o sobie samych i o innych
ludziach, jakich
filtrów używamy. Stare polskie porzekadło
pt. „Kto z kim
przystaje, takim
się staje” także
ma tu niebagatelne znaczenie
i nie wzięło się
znikąd. Bo prze-

bywając z krytykantami sami zaczynamy krytykować, a przy maruderach marudzimy. Cynicy nauczą nas
sączyć truciznę, aż każdy, kto może,
zacznie nas omijać szerokim łukiem.
Może zatem skłonimy się ku szczęśliwym? Od nich bowiem dowiemy
się czegoś o szczęściu i dobrym
życiu. I o tym, co w tym życiu jest
naprawdę ważne. Entuzjaści zarażą
nas entuzjazmem, a pasjonaci pokażą nam świat pełen pasji i przygód. I
jeszcze jedna ważna uwaga a propos
czekania. Zawsze – kiedy czekamy
ze zwieszonymi ramionami na lepszą pracę, na tego fajnego, wrażliwego i wyrozumiałego partnera, albo
na moment, kiedy będziemy mieli
więcej pieniędzy – bywa, że trwa to
bardzo długo. Albo, co gorsza, nigdy
się nie zdarza. Znam takich, którzy
czekali całe życie. I się nie doczekali.
Czy nie lepiej zatem wziąć życie w
swoje ręce? Bo kto je weźmie jeśli
nie my sami? Warto też pamiętać,
że żyjemy tu i teraz. Żyjmy więc teraźniejszością i nie martwmy się na
zapas tym, co się może wydarzyć. Bo
albo się wydarzy albo się nie wydarzy, a humor zamartwianiem się będziemy mieli zepsuty.
I pamiętajmy o tym, że zazwyczaj
jesteśmy szczęśliwi na tyle, na ile
postanowimy być szczęśliwi. Bo
szczęście określa wcale nie to, co
nas w życiu spotyka, lecz to, jak reagujemy na to, co się nam przydarza. Możemy zdecydować o tym, że
będziemy sobie radzić i żyć chwilą
obecną lub pozostaniemy przywiązani do traum i zmartwień z przeszłości. Bycie szczęśliwym jest decyzją. I
na szczęście, na podjęcie tej decyzji
nigdy nie jest za późno.
Aleksandra Szewczyk, psycholog
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Gdy zacząłem siebie kochać
Zupełnie przypadkiem natrafiłem liczności, jestem we właściwym
na piękny poruszający wiersz o mi- miejscu we właściwym czasie, i
łości do samego siebie.
wszystko rozgrywa się dokładnie w
odpowiednim momencie. Dlatego
Charlie Chaplin, jedna z najwybit- mogę być spokojny. Dziś nazywam
niejszych postaci światowego kina, to „PEWNOŚCIĄ SIEBIE”.
na swoje 70 urodziny (16 kwietnia,
1959), przeczytał ten poruszający i Gdy zacząłem siebie kochać, porzupiękny wiersz napisany przez Kim ciłem zabieranie sobie własnego czaMcMillen.
su i przestałem planować ogromne
projekty na przyszłość. Dziś robię
Zdecydowałem podzielić się tym tylko to, co przynosi mi radość i
wierszem z Wami, bo sam odkryłem szczęście, rzeczy, które kocham row nim mnóstwo dobrych rzeczy dla bić i które wspierają moje serce, i
siebie. Czuję, że ten tekst dodaje mi robię je na swój własny sposób, we
odwagi do życia w zgodzie ze sobą. własnym tempie. Dziś nazywam to
Czuję, że dodaje mi sił do dbania o „PROSTOTĄ”.
siebie i bliskich mi ludzi. Do pamiętania o tym, co naprawdę ważne.
Gdy zacząłem siebie kochać, uwolniłem siebie od
Mam nadzieję, że odnajdziesz w nim wszystkiego, co nie jest
coś dla siebie. Zachęcam do uważnej dobre dla mojego zdrowia
lektury. Nie spiesz się. Zanim przej- – jedzenia, ludzi, rzeczy,
dziesz do następnego akapitu, przyj- sytuacji i wszystkiego, co
mij do swojego serca ten, który właś- ciągnęło mnie w dół i z
nie przeczytałeś. Jeśli potrzebujesz, daleka od siebie. Na
przeczytaj każdy z nich kilka razy.
początku nazywałem
to podejście zdroGdy zacząłem siebie kochać wym egoizmem.
Gdy zacząłem siebie kochać, odkry- Dziś nazywam to
łem, że psychiczny ból i emocjonalne „ K O C H A N I E M
cierpienie są tylko sygnałami ostrze- SIEBIE”.
gawczymi, że żyłem przeciwko swojej własnej prawdzie. Dziś wiem, że Gdy zacząłem siebie
to „AUTENTYCZNOŚĆ”.
kochać, porzuciłem
próby, aby zawsze
Gdy zacząłem siebie kochać, zrozu- mieć rację, i od tego
miałem, jak bardzo można obrazić momentu myliłem
kogoś, gdy próbowałem narzucić się znacznie rzadziej.
moje pragnienia na tę osobę, pomi- Dziś odkryłem, że to
mo tego, że wiedziałem, że to nie „SKROMNOŚĆ”.
był odpowiedni czas, a ta osoba nie
była na to gotowa, nawet jeśli tą oso- Gdy zacząłem siebie kobą byłem ja sam. Dziś nazywam to chać, odmówiłem kontynu“SZACUNKIEM”.
owania życia przeszłością
i martwienia się przyszłośGdy zacząłem siebie kochać, prze- cią. Dziś żyję tylko dla chwil,
stałem pragnąć innego życia, i zaczą- kiedy wszystko się dzieje.
łem dostrzegać, że wszystko, co mnie Dziś żyję każdego dnia,
otaczało, zachęcało mnie to rozwoju. dzień po dniu, i nazywam to
Dziś nazywam to „DOJRZAŁOŚCIĄ”. „REALIZOWANIEM SIĘ”.

umysł może niepokoić mnie i sprawiać, że robi mi się źle. Ale od kiedy połączyłem go ze swoim sercem,
mój umysł stał się cennym sojusznikiem. Dziś, nazywam to połączenie
„MĄDROŚCIĄ SERCA”.
Nie musimy dłużej obawiać się
sporów, konfrontacji czy jakiegokolwiek innego rodzaju problemów wobec nas samych lub innych. Nawet
gwiazdy się zderzają, ale z nich rodzą
się nowe światy. Dziś wiem, że „TO
JEST ŻYCIE!”.
Michał Pasterski

Gdy zacząłem siebie kochać, zro- Gdy zacząłem siebie kozumiałem, że bez względu na oko- chać, zauważyłem, że mój
Michał Pasterski jest założycielem Life Architect, Planets i Fundacji Świadomej Edukacji.
Na co dzień pracuje jako coach i trener rozwoju osobistego.
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz edukacji. Uwielbia słowo pisane.
Jest autorem 700-stronicowej książki “Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z
najpopularniejszych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego i edukacji Michalpasterski.pl. W ciągu
ostatnich 8 lat napisał ponad 400 artykułów, które czyta więcej niż milion osób rocznie.
Jego celem jest zmiana systemu edukacji na świecie poprzez tworzenie alternatywnych metod i narzędzi
edukacyjnych.
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Ptak w złotej klatce
Artykuł ten dedykuję wszystkim,
ponieważ przemoc widoczna jest
przecież we wszystkich krajach,
klasach społecznych i grupach
religijnych, wśród rodzin z wyższym wykształceniem i osób bez
wykształcenia, czy też żyjących w
biedzie lub w luksusie. Przemoc
jest obecna wewnątrz rodzin, w
szkołach, w instytucjach, w miejscach pracy. Jej sprawcami mogą
być mężczyźni, kobiety, młodzież,
a nawet dzieci. Najczęściej uczymy
się przemocy już od wczesnych lat
dziecięcych, a następnie jest ona
przekazywana kolejnym pokoleniom.
Definicja przemocy podlega nieustającej dyskusji, szczególnie
w wypadku przemocy emocjonalnej. Jednak każda przemoc:
fizyczna, emocjonalna, intelektualna, seksualna, ekonomiczna czy religijna jest wynikiem
intencji manipulującego – są to
nieprzypadkowe zachowania/
działania sprawcy, mające na
celu utrzymanie kontroli nad
drugą osobą dla zaspokojenia
własnych potrzeb, budowania
poczucia mocy czy władzy.
Przemoc wiąże się zazwyczaj z
zaniedbaniem emocjonalnym,
fizycznym lub społecznym.
Przemoc to każdy akt godzący
w osobistą wolność człowieka, zmuszanie człowieka do
jakichś zachowań czy czynów
poprzez manipulację, odziaływanie na uczucia i myśli, poprzez agresję słowną czy fizyczną, do zachowań niezgodnych z jego
potrzebami i własną wolą. Poniżanie,
krytykowanie, pomijanie, kontrolowanie, zawstydzanie, oskarżanie,
obwinianie, „ciche dni” – wszystko
to składa się na przemoc. Przemoc
emocjonalna nie zostawiając fizycznych ran, dotyka człowieka w niezwykle okrutny sposób. Jak napisał
Eric Hoffer: „Większą władzę odczuwamy, łamiąc ducha człowieka niż
zdobywając jego serce”.
W artykule tym streszczę historię
opowiedzianą mi przez żonę mężczyzny, który przez wiele lat stosował
wobec niej przemoc emocjonalną,
której skutki sięgają bardzo głęboko, bo aż w świat uczuć i przekonań
dotyczących własnej wartości. Z tego
też względu artykuł o przemocy emocjonalnej piszę z kobiecego punktu
widzenia.

Przemoc emocjonalna w swoich
nadużyciach jest subtelniejsza, bo
nie rani ciała, przynajmniej bezpośrednio. Zostawia ona jednak ślady
znacznie trwalsze niż siniaki na
ciele, są to głębokie rany na duszy.
Aby chronić prywatność tej kobiety,
zmieniłam jej imię i okoliczności relacjonowanych przez nią wydarzeń.
Maria żyła z mężczyzną, który jest
kimś innym „na pokaz”, a kimś innym w życiu prywatnym. Kobieta
każdego dnia w małżeństwie doświadczała wybuchów gniewu, upokorzeń, sarkastycznych uwag, bez-

względnej dominacji, manipulacji,
wymuszeń, zastraszania, a przede
wszystkim przenikliwego chłodu,
obojętności i dystansu. Maria cierpiała sama, bez świadków, nie miała
nikogo, z kim mogłaby podzielić się
swoją historią, swoimi problemami.
W oczach przyjaciół i rodziny jej mąż
uchodził za naprawdę porządnego
człowieka. Jak tu wierzyć kobiecie,
której mąż na co dzień publicznie
ją obejmuje, obdarowuje kwiatami,
daje prezenty, zabiera ją na wakacje,
zapewnia jej poczucie finansowego
bezpieczeństwa, troszczy się również
o swoich rodziców i teściów, finansując im zagraniczne wycieczki czy
też badania lekarskie lub wyjazdy do
sanatorium? Jej mąż zajmował wysoką pozycję zawodową i społeczną,
co dawało mu możliwość pomocy
w poszukiwaniu pracy ich wspólnym znajomym. W razie potrzeby,

bez mrugnięcia okiem, udzielał im
również finansowego wsparcia.
Uważano go więc za pogodnego i pomocnego człowieka. Jego poczucie
humoru i zainteresowanie życiem
rodziny, przyjaciół i znajomych
sprawiało, że ludzie dobrze czuli się
jego towarzystwie. Urodziny Marii
lub inne jubileusze były dla niego
dobrą okazją, aby pokazać się z jak
najlepszej strony. Czarujący, dowcipny, lubiany, inteligentny, godny zaufania, niezwykle trafnie dokonujący oceny sytuacji interpersonalnych
– „wymarzony mąż”. Kobiety za nim
przepadały, potrafił przecież obdarowywać czarującymi komplementami,
kwiatami i nie zapominał
o kobietach, w których był
kiedyś zakochany. Dbał
o ich rozwój zawodowy,
wspierał w trudnych chwilach, pamiętał o ważnych
dla nich datach, obdarowywał ciepłym pełnym
akceptacji spojrzeniem.
Wspominał i dziękował za
piękne momenty spędzone z nimi lub miłą konwersację tak, aby Maria była
tego świadkiem. Marii
zarzucał zazdrość, kiedy
tylko zwróciła mu uwagę na zachowanie, które
jej zdaniem nie dawało
poczucia bezpieczeństwa
w ich małżeństwie. Marii
przecież nie dziękował za
miły dzień czy rozmowę.
Maria mieszkała w pięknym domu
z wielkim ogrodem, a cały dramat
rozgrywał się w czterech ścianach
bez świadków. „Jestem ptakiem w
złotej klatce” – tak powiedziała o
sobie Maria, kiedy usiadła na fotelu
w moim gabinecie. Jej smutne oczy
zapowiadały przygnębiającą historię. „Pragnę wyrwać się z klatki, ale
się boję, sama nie dam rady. Miałam
nadzieję, bo przecież kiedyś był inny.
Wciąż myślałam, że może tym razem
naprawdę się zmieni, ale teraz jest
już tak, że moje rany się nawet nie
goją, tak często są posypywane solą.
Niedawno w szale cierpienia wykrzyczałam: „Czy ty wiesz, jak ja się czuję
w związku z Tobą?”. Odpowiedział
– „Tak, wiem – niekochana, porzucona, niechciana, samotna, opuszczona, bezwartościowa”. Te słowa
ostatecznie mnie złamały… Muszę
się ratować” – opowiadała Maria.
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Przyszła do mnie w stanie skrajnego
wyczerpania emocjonalnego, z zaburzeniami snu i objawami napięcia
oraz bardzo obniżonego nastroju.
Jej mąż był sprawcą przemocy emocjonalnej. Kilka dni wcześniej spotkał się z jej matką, której oznajmił,
że martwi się o jej córkę, ponieważ
ostatnio głównie śpi i prawie nic nie
jada, nie zajmuje się dziećmi, dziwnie się zachowuje i nie ma ochoty z
nim rozmawiać. Podczas spotkania
rozpłakał się, błagał teściową o pomoc i zapewniał o wielkiej miłości
do Marii. Kiedy jej matka zadzwoniła
do Marii, aby zapytać co się dzieje,
zastraszona Maria zaprzeczyła, że w
jej relacji z mężem jest fatalnie. Bała
się przecież tego, że jej wpływowy
mąż odbierze jej dzieci, a ona sama
skończy na oddziale psychiatrycznym z diagnozą zespołu paranoidalnego, bez środków do życia.
Miała wrażenie, że jest pozostawiona
sama sobie. Jego słowa – „Wystarczy
tylko lekkie pstryknięcie i nie istniejesz. Nikt ci przecież nie uwierzy.
Mam dowody na twoje dziwaczne
zachowania. Jesteś kobietą z nizin
społecznych. Jeżeli ode mnie odejdziesz, zniszczę twoją rodzinę, a ty
skończysz na ulicy” – budziły w niej
wielki lęk. Przez wiele lat gnębiona
i wystarczająco osłabiona, aby nie
znaleźć w sobie siły na odejście,
Maria trwała w toksycznym, coraz
bardziej wyniszczającym ją związku.
Niektórzy agresorzy nie ujawniają swojego gniewu w bezpośredni
sposób, uciekając do ukrytych form
agresji.
Ci ukryci prześladowcy również
przejawiają złość i wrogość, mimo
że nie wyrażają emocji. Ich okrutna
metoda polega na snuciu dalekosiężnych planów polegających na
kontrolowaniu ofiary i manipulowaniu nią. Bywa również tak, że kiedy
sprawca uświadomi sobie, że zareagował zbyt mocno, podejmuje próbę zmiany, która trwa dwa lub trzy
tygodnie. Sprawca mówi wtedy: „Za
mało rozmawiamy, stąd te trudności między nami”, „Zapewnię nam
lepszą przyszłość” itp. Ofiara nabiera
wtedy siły i odwagi, znowu zaczyna
wierzyć w zmianę. Pojawia się czułość, rozmowy oraz zainteresowanie.
Niestety, ofiara, łapiąc co jakiś czas
łyk nadziei, pozostaje w pułapce
emocjonalnej przez wiele lat.
„Choć psychiczne znęcanie się nad
drugą osobą może nigdy nie przerodzić się w przemoc fizyczną, rzadko
spotyka się związki skażone przemocą fizyczną, której preludium

nie byłaby przemoc psychiczna, a
jej skutki sięgają znacznie głębiej
niż złamana kość […]. Światowa
Organizacja Zdrowia wyróżnia cztery rodzaje przemocy intymnej: fizyczną, seksualną, emocjonalną lub
psychologiczną oraz zachowania egzekwujące kontrolę. Wszystkie cztery często ze sobą współwystępują, a
agresja słowna nierzadko poprzedza
przemoc.
Niektóre badania pokazują, że znęcanie się – polegające na poniżaniu,
wzbudzaniu lęku i upokorzeniach –
na dłuższą metę zostawia w psychice
głębsze ślady niż przemoc fizyczna.
Przemoc psychiczna może wręcz
przedłużać istnienie związku, ponieważ ofiara staje się pochłonięta
zwątpieniem w siebie, depresją i niską samooceną. Lenore E. Walker,
psycholog, która jako pierwsza rozpoznała „cykl przemocy”, porównała
jej psychologiczne skutki do tortur,
których ofiarą padają więźniowie
wojenni: izolacja, manipulacja poznawcza, upokorzenia, stosowanie
alkoholu i narkotyków, oraz losowe,
zdarzające się od czasu do czasu
napomknienia, których celem jest
podtrzymywanie nadziei, że tortura
kiedyś ustanie”.
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się przypadkowo od jego ojca, dzieci lub przyjaciół. Podczas wspólnych
podróży był chłodny i obojętny.
Maria była w wielu pięknych miejscach na ziemi, ale kiedy on był
obok niej, miejsca te stawały się
ponure i szare. Podczas wspólnych
wypraw szedł kilka metrów przed
nią lub za nią. Podczas lotów słuchał muzyki, nie rozmawiając z nią.
Kiedy w restauracji nie mogła zdecydować się na danie, zamawiał tylko
dla siebie mówiąc: „Niezdecydowani
nie jedzą”. Wychodziła wtedy z restauracji i czekała, aż mąż skończy
jeść. Po wyjściu pytał: „Dlaczego tak
nagle wyszłaś?”, „Czy coś się stało?”.
Wracała do domu wykończona. Po
powrocie jej mąż zapraszał znajomych na kolację i zaczynał od słów:
„A w ten weekend zabrałem Marię
do Rzymu” i godzinami opowiadał
o ich „cudownej wyprawie”.

Kiedy mówiła mu, co czuje, odpowiadał: „Nie narzekaj!”, „To czuj inaczej!”, „Jesteś zbyt wrażliwa!”, „Jesteś
przewrażliwiona!”. Maria wielokrotnie próbowała znaleźć dla siebie
pracę, ale jej wpływowy mąż robił
wszystko, aby jej to uniemożliwić.
Słyszała, że do niczego się nie nadaje, że sobie nie poradzi. Prowadziło
Poniższy fragment artykułu opowia- to do obniżenia samooceny Marii.
da o tym, jak wyglądało życie Marii
za kurtyną. Śniadania jadała głównie Maria zajmowała się domem, który
z dziećmi lub sama, jej mąż wcho- zawsze miał być perfekcyjny. Jej mąż
dził do kuchni wtedy, kiedy ona karał ją za każde uchybienie. Jeżeli
skończyła jeść, do pracy wychodził uznał, że jedna koszula nie została
w milczeniu. Kiedy wracał z pracy, wyprasowana tak jak oczekiwał,
przechodził obok niej jakby nie ist- wyrzucał ubrania z szafy, zgniatał
niała. Był dla niej niedostępny, nie je i kazał jej wyprasować wszystkie
dzielił się swoimi uczuciami, prze- jeszcze raz. Obiad lądował na podmyśleniami, planami. Czuła się jak łodze, jeżeli uznał, że jest niesmaczprzedmiot. Udzielał tylko zdawko- ny. Maria pracowała, dbając o wielki
wych informacji: „Jutro idziemy dom i ogród.
na kolację do znajomych”, „Auto Kiedy pojawiali się wspólnie na
jest w naprawie”, „Wrócę późno”, przyjęciu, zadawał jej pytania ty„Kupiłem pieczywo”. Kiedy prosiła pu: „Czy wiesz kim jest ta piękgo o rozmowę, mówił: „Nie mam o na kobieta w czerwonej sukni?”.
czym z tobą rozmawiać”, „Nie mam Wtedy w jej oczach pojawiały się
ci nic ciekawego do powiedzenia”, łzy, na które odpowiadał chłodno:
„Mam inne ważniejsze sprawy na „Wyglądasz na zmęczoną i chyba
głowie” lub też prowadził rozmowę zapomniałaś się pomalować”. Gasił
powierzchownie.
w niej kobiecość, czuła się nieatrakcyjna, straciła blask. Na jej twarzy
Kiedy pytała o jego życie, warczał: pojawiał się grymas zmartwienia i
„Nie muszę cię informować o moich cierpienia. Niekarmiona miłością,
sprawach”, „Co mnie tak wypytu- coraz bardziej zamykała się w sojesz?”, „To nie twoja sprawa”. Kiedy bie. Obdarowywana przedmiotami
wyjeżdżał w podróż służbową, nie miała wrażenie, że sama stawała się
odzywał się do niej czasami nawet jednym z nich. Jej nastrój wpływał
dwa tygodnie. Nie odpisywał na jej na otocznie.
wiadomości i nie odpowiadał na telefony. Kiedy pytała, dlaczego tak jest, Uważano ją za niezadowoloną i przyodpowiadał, że był zajęty i zarabiał gnębioną kobietę. Miała poczucie
na utrzymanie ich rodziny, a o tym, winy, że nie potrafi być dobrą matjak mija mu podróż dowiadywała ką, że jej córki dostają zły przykład
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małżeństwa, że widzą kobietę, która
się boi, godzi na stosowanie wobec
niej przemocy. Była tak spięta, że
skupienie się ma nauce, czytaniu
książki lub rozmowie było prawie
niemożliwe. Wielokrotnie zdarzało
się jej opuścić spotkanie z przyjaciółmi, kiedy to jej mąż z uśmiechem
szeptał jej poniżające słowa: „Podaj
mi wino, bo sprawiasz, że muszę się
napić” lub „Kiedy się uśmiechasz,
wyglądasz głupio”. Prezentując takie
zachowanie, w oczach najbliższych
wyglądała na niezrównoważoną
emocjonalnie. On tymczasem przepraszał znajomych za jej zachowanie, mówiąc: „Marzy mi się spokojne małżeństwo”. Ten wspólny taniec
trwał wiele lat.
Wachlarz przemocy emocjonalnej
jest ogromny, poniżej znajduje się
kilka typowych dla niej przykładów.

1. Wycofanie się / blokada

Aby tworzyć udany związek, musi istnieć coś więcej niż tylko wymiana
informacji. Wymiana niezbędnych
informacji jest oczywiście ważna,
ale nie może być jedyną formą porozumiewania się w związku. Dobry
związek wymaga bliskości, słuchania, zrozumienia przeżyć drugiej
osoby, reagowania na słowa, dopytywania, czyli ciekowości tego, co w
życiu człowieka się wydarzyło, dzieje, lub jego planów na przyszłość.
Zatrzymanie swoich myśli, nadziei,
marzeń i uczuć dla siebie oraz przyjęcie milczącej, chłodnej i wyniosłej
postawy sprawia, że czujemy się samotni w relacji. Wycofanie się rani
równie boleśnie jak słowa, niekiedy
nawet bardziej.
„Wiele razy słyszałam, jak mój mąż
z innymi ludźmi dzieli się informacjami na temat tego, jak wielkie wrażenie zrobił na nim jakiś film, co się
dzieje w jego pracy, czy też opowiada
o wrażeniach z podróży. Wiele razy
mówiłam, że to wspaniale, że potrafi wyrażać swoje opinie i że bardzo
chciałabym, aby ze mą dzielił się
swoimi przeżyciami i że bardzo interesują mnie jego przemyślenia.
Odpowiadał wtedy z przenikliwym
chłodem w oczach: „Nie sądziłem, że
to cię interesuje”. Oczywiście nic się
nie zmieniało, czułam się izolowana,
niegodna jego świata” – mówi Maria.

2. Sprzeciwianie się / kwestionowanie / podważanie

Sprzeciwianie się, kwestionowanie
wszystkiego, co mówi druga osoba,
podważanie każdego jej zdania, to
rodzaj słownej agresji, który polega
na braku zgodny na inne zdanie.
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Agresor nie znosi sprzeciwu i kwestionuje przemyślenia, spostrzeżenia ofiary. Nie może stracić kontroli, więc narzuca jej swoje zdanie.
Stosowanie sprzeciwu skutecznie
obniża wszelkie próby porozumienia
i stworzenia bliskości.
„Prawie za każdym razem, kiedy
wyrażałam opinię na dany temat,
on miał odmienne zdanie. Po latach
przestałam wyrażać swoje opinie,
aby nie zostać upokorzoną. Mówił:
„Ależ skąd!”, „Tak nie jest!” lub „Nie
masz pojęcia, o czym mówisz”, „Nic
nie rozumiesz”, „Zanim coś powiesz,
przemyśl to”, „Nie ośmieszaj się”. On
po prostu zawsze wiedział lepiej, co
mi się powinno podobać, co powinnam myśleć, jak się zachowywać i
jak mam interpretować rzeczywistość a nawet pogodę. „Jest zimno”
– mówiłam, on odpowiadał: „Wcale
nie, jest chłodno”. „Jest 11.00” – a
on dopowiadał: „Skąd! Jest 11.01”.
Pamiętam, że kiedyś zwierzyłam
się mojemu mężowi, że wpadłam
na pomysł, aby napisać książkę.
Wysłuchał mnie, a potem dodał:
„Nie sądzę, aby ktokolwiek chciałby coś takiego przeczytać”. Gasł przy
nim mój cały zapał, entuzjazm. To
było nie do wytrzymania”.

3. Lekceważenie

Lekceważenie jest niezwykle destrukcyjną formą przemocy, podważa bowiem rzeczywistość i przeżycia
ofiary. Ofiara z czasem ma trudność
z oceną samej siebie, tego co czuje.
Może się nawet zastanawiać, czy jest
z nią wszystko w porządku albo czy
faktycznie nie ma poczucia humoru.
Takie przekonania mogą doprowadzać do coraz większej frustracji i
poczucia beznadziei. Wyobraźmy
sobie towar w sklepie, który został
przeceniony ze 100 euro do 1 centa.
Cena zostanie zredukowana prawie
do bezwartościowego przedmiotu.
Tak właśnie redukuje uczucia ofiary agresor – do nic nieznaczących
przeżyć.
„Kiedy mówiłam, że czuję się zraniona lub nie uważam, aby to było zabawne, że czuję się upokorzona, on
mówił: „Czuj inaczej”, „Twoje uczucia i wrażenia są nic niewarte”, „Masz
bujną wyobraźnię” lub „Wszystko
wyolbrzymiasz”, „Prowokujesz
mnie”, „Trafiłaś na wspaniałego
mężczyznę. Masz szczęście. Beze
mnie skończyłabyś marnie”, „To nie
ja mam gdzieś twoje uczucia, to ty
masz urojenia” – wspominała Maria.

stępuje wtedy, kiedy agresor mówi
swojej ofierze coś raniącego, co jest
włożone w ozdobne ramki żartu.
Często dzieje się tak przy wspólnych
znajomych, by następnie powiedzieć,
że przecież to był tylko żart, że przecież intencją było wyłącznie rozbawienie towarzystwa. Forma żartów
opowiada o zachowaniach ofiary,
które wydarzyły się w ich zawiązku.
Ten rodzaj słownej agresji nie ma
wcale żartobliwego charakteru, ponieważ trafia w najczulsze punkty
ofiary, a niczego nieświadome towarzystwo zanosi się od śmiechu. Rani,
trafiając w najczulsze punkty ofiary.
Agresor rozkoszuje się swoim triumfem. Przemoc w formie żartu często
dotyczy zdolności intelektualnych,
wyglądu czy też umiejętności.

5. Selektywne blokowanie /
odwracanie uwagi

Blokowanie i odwracanie uwagi to
kolejna forma przemocy ukrytej w
słowach. Agresor dąży do podporządkowania sobie komunikacji
wewnątrz związku. To on decyduje,
na jakie tematy można rozmawiać
w związku, a których nie można poruszać. Często są to tematy ważne
dla pary, tematy, które powinny być
omówione. W ten sposób uniemożliwia próby rozwiązania konfliktów.
Partner może zażądać wprost przerwania rozmowy lub sprytnie zmienić temat. Ofiara może usłyszeć: „Za
dużo mówisz”, „Nie rozumiem, do
czego zmierzasz”, „Koniec rozmowy,
wychodzę”, „O nie, tak to my nie będziemy rozmawiać”, „Nie interesuje
mnie twoje zdanie, to stek bzdur”.
„Kiedy uznałam, że w naszym związku pojawił się problem, o którym
musimy porozmawiać, prosiłam o
rozmowę, która szybko kończyła się
słowami: „Dalszy ciąg rozmowy za
kilka dni, teraz nie mam już ochoty z tobą rozmawiać” lub „Możemy
rozmawiać, ale tylko na moich warunkach”, następnie mąż opuszczał
pokój. Doprowadzało mnie to do
rozpaczy, niewyjaśnione problemy
nawarstwiały się i między nami było
coraz gorzej” – twierdziła Maria.

6. Trywializowanie

Trywializowanie polega na umniejszaniu wartości tego, co ktoś zrobił
czy powiedział. Agresor pokazuje, że
rzeczy ważne w oczach ofiary są w
gruncie rzeczy nieistotne. Poniżająca
osoba czuje się zwycięzcą, a poniżana osoba przeżywa emocjonalne
rozchwianie.
„Moja przyjaciółka po wielu la4. Przemoc pod przebraniem tach nauki obroniła doktorat, co
żartu
było powodem do radości dla wiePrzemoc pod przebraniem żartu wy- lu osób, w tym również dla mnie.
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Przygotowałam jej małą niespodziankę, byłam dumna z siebie, że
sprawiałam jej tę przyjemność. Mój
mąż po całym wydarzeniu powiedział: „Jedni bronią doktorat, a inni
potrafią tylko przygotowywać marne
przyjęcia” – wspominała Maria.

7. Wyzywanie i grożenie

się uchronić swój wizerunek, chroni
samego siebie przed nieuniknionym
w późniejszym czasie kryzysem tożsamości. Można go porównać do
Czarnoksiężnika z Krainy Oz, który
odarty ze swojego wizerunku, nie
jest już przerażającą siłą, sprawującą
władzę nad innymi, lecz zahukanym
i przestraszonym człowiekiem.
Swoim zachowaniem agresor wywiera wpływ na to, jak postrzega siebie
ofiara. Jeżeli ona coraz częściej słyszy, że myśli nielogicznie, że jest
przewrażliwiona, że szuka powodu
do kłótni, że tylko ona ma o nim takie zadanie, że z nim rywalizuje, że
źle czuje, że zawsze chce mieć rację
i inne podobne słowa, może z czasem tolerować większe dawki agresji, tracąc wiarę we własne odczucia. Myślę, że można stwierdzić, że
przemoc emocjonalna to też układ
możliwości manipulacyjno–dyskryminacyjnych.

Zastraszając, agresor manipuluje
ofiarą. Groźby dotyczą zazwyczaj kogoś lub czegoś. „Jeżeli nie będziesz
robić tak, jak powiedziałem, inni
będę uważać cię za osobę niewiarygodną”, „Jeżeli się nie zmienisz,
będziesz musiała na życie zarabiać
na ulicy”, „Rób, co każę, bo dzieci
będę spotykać się z tobą w szpitalu
psychiatrycznym” – takie słowa często słyszała Maria. „Byłam nazywana
przez niego wariatką, niezrównoważoną kobietą, głupią kobietą z nizin
społecznych, czułam się przy nim
gorsza, nic nie warta i bałam się jego
gniewu oraz przenikliwie lodowatego spojrzenia” – mówiła Maria.
Skutki przemocy mogą przybierać
różną formę. Doznawana przemoc
Bywa tak, że ofiara jakiś czas po do- może zaniżać poziom rozwoju człoznanym upokorzeniu próbuje poroz- wieka w porównaniu z jego potenmawiać na ten temat z agresorem, cjalnymi możliwościami. Natomiast
a tymczasem agresor zdąża już za- dzieci, doznające przemocy, rozwipomnieć o wydarzeniu i twierdzi, że jają zniekształcony sposób spostrzenie wie, o czym mowa. „Mówiłam gania, doświadczania świata i budomężowi, że przez cały dzień było mi wania relacji. Mogą mieć problemy
przykro po naszej porannej kłótni. z nauką w szkole z powodu przeżyZaatakował mnie, ponieważ uznał, wania męczących emocji, kłopoty z
że podałam mu inną kawę niż zwy- koncentracją i pamięcią. Obniża się
kle, wylał ją na ziemię, wyzywał i wy- również ich zdolność do budowania
szedł, trzaskając drzwiami. Odparł: koleżeńskich relacji. W życiu doro„Jakiej kłótni? Nie wiem o czym słym najprawdopodobniej powielą
ty mówisz…”, „Tobie jest przykro? wzorce zachowań z dzieciństwa.
Oszalałaś?”, „Ja czuję się świetnie, Mogą mieć trudności z podejmoa ty tylko szukasz zaczepki” – wyzna- waniem decyzji, stawianiem granic,
je Maria.
mogą mieć również znacznie obniżoZapominanie to cały szereg „za- ną motywację. Dzieci przestają wiegrań” powołujących się na luki w rzyć w siebie samych, w swoje możpamięci. Można kogoś krzywdzić liwości. Powielający się scenariusz
poprzez zapominanie o wspólnych powoduje, że małe osoby w końcu
ustaleniach, zasadach ważnych dla zaczynają w to wierzyć i godzić się
związku. Zapominać można o upo- ze zdaniem dorosłych na swój temat,
dobaniach czy ważnych datach dla nabierają skłonności do odrzucania
drugiej osoby. Mąż Marii mawiał: swej osoby. Myślę, że osoby doświad„Na dziś wieczór zaplanowałem dla czające przemocy emocjonalnej ponas niespodziankę”. Po czym wybie- trzebują większego dostępu do edurali się na film do kina – brutalną i kacji, informacji o tym, gdzie szukać
krwawą sensację. Dobrze wiedział, że pomocy. Potrzebują
Maria nie lubi tego rodzaju filmów. bardziej zrozumieć
Mówiła mi „Z kina wracałam spięta swoją sytuację, poi przygnębiona”. Kiedy powoływała znać mechanizm
się na fakty – mówił „ Nie mówiłem przemocy. Potrzebują
tak…” „ Nie zrobiłem tego…” „ Nie siły, aby w miejsce
przypominam sobie…”.
strachu i spętania –
pojawiła się nadzieja
Agresor nie uważa się za agresyw- i siła.
nego. Zaprzecza oczywistym faktom.
Ma to źródło w wewnętrznym kon- Mam nadzieję, że
flikcie pomiędzy tym za kogo on sam jesteśmy w trakcie
się uważa, a potrzebą wyładowania ewolucji świadomozłości czy agresji. Zaprzeczając, stara ści, której przejawem
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jest przypisywanie coraz większej
wartości człowiekowi, wzrost zainteresowania ludzkimi możliwościami oraz odnoszenie się z większym
szacunkiem do ludzkiego życia i
godności człowieka. Upadają stare
hierarchie i myślowe stereotypy. Nie
tolerujemy niewolnictwa, wyzysku
nieletnich, przemocy wobec dzieci i
kobiet. Przemoc fizyczna jest łatwiejsza do udowodnienia i dzięki temu
łatwiej na nią zareagować, natomiast
sprawcy przemocy emocjonalnej
posługują się często kamuflażem i
naruszając prawo moralne, nie naruszają prawa karnego.
Moim zdaniem za mało jeszcze zdajemy sobie sprawę z narastającej przemocy emocjonalnej, która często
pojawia się w miejscu przemocy fizycznej. Systemy wszelkiego ucisku
istnieją przecież dopóty, dopóki nie
zostaną rozpoznane. Zjawisko przemocy emocjonalnej wymaga jeszcze
wielu prac badawczych, które mogłyby się przyczynić do zmiany stereotypów na jego temat. Przyjrzyjmy
się zatem własnemu życiu i stańmy
się początkiem małej zmiany, która
pozwoli przerwać przekazywanie
przemocy z pokolenia na pokolenie.
Dzieci, które już się urodziły oraz te,
które urodzą się w przyszłości, będą
dorosłymi, którzy zaopiekują się nami na starość, zajmą się edukacją,
przemysłem, polityką, nauką oraz
zapewnią nam wsparcie. Jakimi będą osobami w wieku dorosłym? Czy
będą otwarte na potrzeby drugiego
człowieka? Czy będą posiadały umiejętność dzielenia się swoimi talentami? Czy będą potrafiły budować bliskie relacje? Czy będą podejmować
odpowiedzialne decyzje? Jesteście
początkiem, wzorem matki, ojca, żony, męża, partnera, partnerki, babci,
dziadka, wreszcie – CZŁOWIEKA.
Możecie pomóc stać się dzieciom
dojrzałymi, zdolnymi do empatii i
zaangażowania dorosłymi. Słowa
mają wielką moc – mądrze korzystajcie z ich potęgi.
Maria
Monika
Młodzianowska, psycholog
kliniczny, pedagog, coach
rodzicielski, terapeutka
pracująca w nurcie Terapii
Skoncentrowanej
na
Rozwiązaniach - Solution
Focused Brief Therapy
(ukończony I i II stopień
), trenerka metody KIDS’
SKILLS oraz porozumienia
bez przemocy (NVC)
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Czy alkoholizm musi być
przekleństwem?

Cześć 1. „BESTIA” (Odcinek 4).
Faza ostrzegawcza choroby alkoholowej jest etapem, z którego można
„wrócić”, jeżeli tylko człowiek zareaguje zdecydowanie na koszty emocjonalne i na zatrucie alkoholem.
Trzeba pamiętać, że etanol oddziałuje na błony komórkowe układu
nerwowego, zmieniając ich funkcje
i strukturę, co przy ostrym zatruciu
jest dotkliwie odczuwalne przez
człowieka, ale przemija. Alkohol,
jako substancja biologicznie czynna, wywołuje w żywym organizmie
określone i specyficzne efekty fizjologiczne. Reaguje układ pokarmowy, na który alkohol działa bardzo
drażniąco i powoduje pobudzenie
wydzielania kwasu żołądkowego;
reaguje wątroba, która jest niezmiernie wrażliwa na działanie alkoholu;
trzustka, układ krążenia i reszta organizmu. Konfrontacja i głębokie
przeżycie tych przykrych doznań,
płynących z ciała i z psychiki, może
przełożyć się na zniszczenie Bestii
(pamiętamy, że w tej fazie picia alkoholu jest ona jeszcze bardzo maleńka). Człowiek ocenia racjonalnie swoją tolerancję na alkohol,
dokonuje analizy konsekwencji
picia i wprowadza korektę swojego
zachowania przy jednoczesnym kontrolowaniu ilości wypijanego alkoholu. Bądź pozostaje abstynentem
z wyboru. Nie jest wszak jeszcze alkoholikiem, na razie
uczy się picia alkoholu,
chociaż pierwszy objaw
choroby alkoholowej już
się pojawił – to zmiana
tolerancji na wypijany alkohol. Tolerancja
wzrasta, oznacza to, że
organizm wymaga coraz
większych dawek alkoholu
do wywołania efektów poprzednio uzyskiwanych przy mniejszych
ilościach (Kinney, Leaton 1996, s.
58). Jest to niebezpieczne, ponieważ
Bestia przecież karmi się alkoholem.
...
Faza krytyczna choroby alkoholowej
to wzrastanie Bestii. Nie śpieszy się,
jest cierpliwa, ale z dnia na dzień, z
miesiąca na miesiąc i z roku na rok
nieustannie rośnie. Wzrastanie to
może trwać nawet kilkadziesiąt lat,
potrafi w tym czasie nieźle się wyhodować!

Człowiek wtedy zatraca się i gubi,
można powiedzieć – znika. Jest
tu jeszcze – nie raz chodzi do pracy, wyjeżdża na wakacje, rozpala
grilla, pamięta, że ma dziewczynę,
a może nawet żonę i dzieci. Piszę,
że pamięta jeszcze, że ich ma – co
mam w związku z tym na myśli? To,
że im dalej, głębiej w chorobę, tym
bardziej przestaje widzieć, słyszeć i
czuć. I to nie jest żadną przenośnią.

Marek z Legionowa napisał kiedyś
piosenkę Do żony. To swoiste świadectwo jego picia i trzeźwienia.
Możemy usłyszeć tam takie słowa:
„Z mroku pijanego życia, nagle zobaczyłem człowieka…”. Marek później
opowiadał, że chodziło mu o to, że
kiedy pił, to żył obok swojej żony i
to dosłownie obok. Nie zauważał jej,
mimo że rozmawiał z nią, jadał przy
jednym stole, a nawet spał w jednym
łóżku. Nie czuł jej obecności, ani istnienia. Był jak kawał drewna, które

odczuwać nie potrafi. Kiedy przestał
pić, to po jakimś dopiero czasie,
nie tak całkiem od razu, zobaczył
ją. Zobaczył na ich wspólnej drodze
Człowieka, który czeka.
Faktycznie, alkoholizm potrafi
„zabrać” człowiekowi wszystkich i
wszystko, co ten posiada, co kocha.
Słyszałam kiedyś o specyficznym
zakładzie. Zakładzie między człowiekiem i alkoholem. Chodzi o to,
że na samym początku ich znajomości, kiedy człowiek dopiero co
zaczynał pić alkohol i bardzo dobrze się z nim czuł,
zaproponował alkoholowi
pewien układ. Powiedział
tak: „Umówmy się, alkoholu, na to, że ja będę ciebie
ZAWSZE pił, nie przestanę, choćby nie wiem co, a
ty za to ZAWSZE będziesz
sprawiał mi przyjemność”.
Alkohol się zgodził. Efekt
był taki, że człowiek dotrzymał danego słowa.
Historyjka ta bardzo dobrze pokazuje to, co znamy
z wielu książek o alkoholizmie,
że alkoholizm jest chorobą
podstępną, zakłamaną, a do
tego inteligentną. W jego interesie działają aż trzy psychologiczne mechanizmy
uzależnienia, jak strażnicy,
którzy pilnują nieustannie,
aby człowiek pił dalej, nie przestawał, a w skutek picia chorował,
cierpiał coraz bardziej, aż w końcu umarł. Przecież to oczywiste,
że choroba dąży do śmierci
człowieka. To zdrowie chce dobra człowieka, ale nie choroba!
Zdrowie pragnie życia, choroba
zawsze pragnie śmierci. Dlatego
porównuję alkoholizm do Bestii. W
fazie krytycznej jest naprawdę źle.
Ciągi alkoholowe wydłużają się, za
to okresy abstynencji się skracają.
Oczywiście wszystko to następuje
stopniowo, nie gwałtownie. Bestia
karmi się alkoholem i macha coraz
okazalszym ogonem. Każdy jej ruch
to kolejna strata człowieka. Człowiek
traci reputację – widzą go sąsiedzi,
kiedy wraca pijany, współpracownicy wyczuwają od niego wczorajszy,
albo bardzo świeży, poranny zapach
alkoholu. Rodzina po raz kolejny rea-
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guje: grozi, prosi, wymusza obietnice
abstynencji, aż w końcu traci nadzieję. A alkoholik traci zaufanie żony,
dzieci, rodziców, przyjaciół. Taki
brylant: ZAUFANIE! Później bywa,
że nigdy go już nie odbuduje. Nawet
jeżeli byłby bardzo szczery i prawdziwy w tym, co robi, i podejmował kolejne próby odzyskania zaufania, to
zdarza się, że nigdy go nie odzyska.
Mówił mi pacjent: „Nie piję już 7 lat.
Bardzo dbam o żonę, dzieci, staram
się zadośćuczynić za krzywdy, które
im wyrządziłem, jestem naprawdę
dobrym ojcem i mężem. Tak na co
dzień jest OK, ale jak coś naprawdę
ważnego się dzieje, kiedy mamy zrobić coś ważnego dla nas i część tej
sprawy zależy ode mnie, to widzę, jak
patrzą na mnie i pytają: „Na pewno?
Jesteś pewien? Nie wiem, na ile są
to konsekwencje mojego 22-letniego
picia – ten brak zaufania – a na ile
moje poczucie winy, ale wyczuwam
to wahanie w nich”.

się ścierać, zauważam: „Jak ciebie
słucham, to myślę, że gdybyś wtedy
nie pił, to już byś nie żył”. Mówię do
niego o paradoksie alkoholowym, a
on? Podnosi oczy i ma w nich pełno
zdziwienia, że nie oskarżam go, tylko
próbuję zrozumieć.
...
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choroby alkoholowej. Najbardziej
jednak system iluzji, to całe zaprzeczanie, bagatelizowanie, racjonalizowanie, nie pozwala dostrzec alkoholikowi, że jego picie nie jest już tylko
piciem towarzyskim. Nie jest tylko
przyjemnością bez przykrych konsekwencji, tylko jest postępującą, chroniczną i śmiertelną chorobą, której
celem jest jego śmierć we wszystkich sferach życia. We wszystkich,
ale po kolei i cierpliwie, a nie jawnie, szybko i spektakularnie. Tak nie
można! Bestia wie, przecież człowiek
mógłby się zorientować! Bestia musi oprócz pożarcia jeszcze przeżuć,
przetrawić. Niech się kotłuje w człowieku poczucie winy, wstyd, złość
na siebie i pogarda! Na to przecież
dobrze, lekko się pije. Jakaż ulga w
ustach, gardle, przełyku, żołądku,
na sercu i w duszy! Zostaje kolejny
kieliszek.

Alkoholizm jest chorobą niezawinioną, nie można jej sobie zafundować
na własne życzenie. Ludzie przeważnie piją alkohol bez świadomości
skutków. Istnieje wiele mitów na temat alkoholu, alkoholików, alkoholizmu i czynników go wywołujących.
Alkoholizm powodowany jest przez
wiele czynników: genetycznych, rodzinnych i społecznych. Z własnej
woli nikt nie chce się uzależnić od
alkoholu. Typową cechą uzależnienia od alkoholu jest też brak wyboru.
Na początku człowiek pije alkohol z
wyboru, jednak uzależnienie od alkoholu zabiera ten wybór i dyktuje Zdzisław Korczak (2006, s. 103), opiczęstotliwość, ilość i sposób picia.
sując w Umierałem sto razy swój
Bestia się cieszy, Bestia się karmi ...
głód alkoholowy, wyraża to, co czuł
alkoholem i panoszy w mózgu czło– gdy szyjka ukradzionej w nocnym
wieka, w jego żołądku, wątrobie, Och, jakże mi przykro w takich sy- sklepie butelki dotknęła jego ust –
nerkach i we wszystkich komórkach tuacjach. Tym bardziej żałuję, gdyż następująco: „[...] po chwili cud!
jego ciała. Nie ma takiego miejsca jestem świadoma tego, czego on Ciepło! Niebo pełne gwiazd, sapanie
w organizmie człowieka, gdzie nie nie wie. Systemu iluzji i zaprzeczeń, parowozu na stacji w rytmie tanga:
byłby odczuwalny oddech Bestii. systemu nałogowego regulowania Nasza jest noc…”.
Świętości ustępują miejsca obsesji uczuć, systemu rozdwajania i rozprapicia. Pytam się alkoholika, który szania struktury JA. To są strażnicy
Ewa Jasik-Wardalińska
siedzi akurat przede mną: „Dlaczego
pijesz? Czy nie widzisz tego, że z twojego życia niedługo zostaną tylko
zgliszcza? Co musi się stać, żebyś
przestał? Czy jest to możliwe?”. On
mi odpowiada, że nie wie, jak to się
stało. Mówi, że ostatnie 5-10, a nawet 15 lat przemknęły mu jakoś, że
nie wie, gdzie i jak, mówi dalej, że
jest tak źle, że nie wierzy nawet, że
to jest jego życie. Nie tak przecież
miało być! Tyle miał planów, marzeń, jak to się mogło stać, że nie
wyhamował!? Nieraz, jak opowiada swoją historię i słyszę, z jakimi
trudnościami, cierpieniami musiał
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Masło czy margaryna?
Odpowiedź na pytanie, które z tych
dwóch produktów tłuszczowych
wybrać, nigdy nie będzie jednoznaczna. Zwolennicy masła podkreślają jego niepowtarzalny smak
i naturalność. Zaś jego przeciwnicy
twierdzą, że masło to cholesterol i
krótki termin przydatności do spożycia. Stając przed tłuszczowym
wyborem warto dowiedzieć się
więcej o każdym z tych produktów.

Masło

Masło to naturalny tłuszcz jadalny,
który otrzymuje się bezpośrednio ze
śmietany lub śmietanki, a pośrednio
– z krowiego mleka. Prawdziwe masło zawiera od 82 do 90 proc. tłuszczu
mlecznego, do 16 proc. wody i do 2
proc. suchej masy beztłuszczowej
mleka. Ma blado-kremowy lub jasnożółty kolor, który zależy od ilości
beta-karotenu w mleku, z którego
zostało wyprodukowane. To najwyższej jakości będzie charakteryzowało
się kolorem wręcz białym. Masło jest
najlepiej przyswajalnym tłuszczem
zwierzęcym i nie zawiera żadnych
składników syntetycznych.

wyższej jakości, nie zawsze nazwa
tego produktu nawiązuje do jego
składu, lecz do tradycyjnego kształtu wyrobu.
W sklepach dostępne jest
także masło o zawartości ¾
tłuszczu”,
zawierające od 60-62
proc. tłuszczu mlecznego,
bez dodatku tłuszczu
roślinnego i „masło półtłuste” zawierające od 39-41
proc. tłuszczu mlecznego, bez
dodatku tłuszczu roślinnego.

Producenci oferują również:

Masło klarowane – produkt poddany procesowi podgrzewania, od
którego oddzielona jest serwatka i
woda. Doskonałe do smażenia.
Masło smakowe – czosnkowe, ze
szczypiorkiem, czekoladowe, najczęściej tak zwane miksy, które
zawierają dodatek tłuszczów roślinIstnieje kilka rodzajów masła, które nych.
różni przede wszystkim zawartość Masło orzechowe – otrzymywane z
tłuszczu:
orzeszków ziemnych, z charaktery• Masło ekstra
stycznym słono-słodkim smakiem.
• Masło delikatesowe
• Masło wyborowe
Margaryna
• Masło stołowe
Produkowana jest z tłuszczów roślin• Masło śmietankowe
nych poprzez proces utwardzania.
Zawiera liczne substancje konserMasło ekstra, delikatesowe i wyboro- wujące, emulgatory i barwniki, nawe powinny mieć zawartość tłuszczu dające jej żółty kolor
większą niż 82%. Powstaje ze śmie- kojarzący
tany pasteryzowanej i ukwaszonej.
Do masła ekstra i wyborowego
można dodawać więcej soli (masło solone) – w takim
wypadku zawartość tłuszczu
może być o 2% mniejsza.
Masło stołowe to zazwyczaj
masło niższej jakości, którego
produkcja nie jest dokładnie
kontrolowana, dlatego powinno być tańsze niż masło ekstra.
Jest często śmietankowe, czyli ma
obniżoną zawartość tłuszczu.
Masło śmietankowe powstaje ze
śmietanki nieukwaszonej i zawiera
stosunkowo dużo laktozy i mniej
tłuszczu mlecznego – tylko 73,5%.

się z masłem. Zawartość
tłuszczów roślinnych w
margarynie może sięgać do 82 proc.,
Jest jeszcze osełka, „owalna bryłka niektóre mogą także zawierać makmasła”. Mimo iż wiele osób utożsa- symalnie 3 proc. tłuszczu mlecznemia „masło osełka” z wyrobem naj- go.

W sprzedaży są dwa podstawowe
rodzaje margaryn: miękkie (w kubkach), utwardzane metodami enzymatycznymi, zawierające śladowe
ilości kwasów trans oraz
twarde (w kostkach) powstają w procesie
uwodornienia

olejów,
któremu towarzyszy
wytwarzanie większej ilości
tych kwasów. Do smarowania przeznaczone są margaryny miękkie,
natomiast do pieczenia – twarde.
Najlepsze są te margaryny, w których jest mniej niż 1 gram kwasów
tłuszczowych trans na 100 gramów.

Miksy tłuszczowe

To mieszanka olejów roślinnych z
tłuszczem mlecznym, zawierająca
od 10 do 80% tłuszczu mlecznego
oraz tłuszcz roślinny. W zależności
od zawartych w nim proporcji tłuszczów mają różne nazwy na przykład:
tłuszcz do smarowania pieczywa,
ekstra do smarowania, smaczny
śmietankowy, osełka śniadaniowa,
osełka śmietankowa.
Miksy zawierają mniej niż masło
nasyconych kwasów tłuszczowych
i cholesterolu, a dodatkowo są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Co wybrać?
Masło

Jest najlepiej przyswajalnym
tłuszczem zwierzęcym i
źródłem witamin A, D i E.
Witamina A wspomaga
nasz wzrok. Witamina D
wzmacnia zęby i nasze
kości, a witamina E jest
silnym przeciwutleniaczem. W maśle można
także znaleźć naturalnie
występujące tłuszcze trans,
które są niezwykle cenne dla
naszego organizmu. Wykazują one
działanie przeciwmiażdżycowe,
przeciwnowotworowe oraz sprzyjają zrzuceniu zbędnych kilogramów.
Masło jest źródłem dobrze przyswajalnego jodu niezbędnego do
prawidłowego funkcjonowania tarczycy. Występują w nim również du-
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że ilości selenu, który jest ważnym
przeciwutleniaczem. Poza tym w
maśle znajdziemy mangan, chrom,
cynk i miedź. I lecytynę – substancję regulującą funkcjonowanie mózgu, układu pokarmowego i mięśni
szkieletowych. Masło zawiera specyficzną grupę kwasów tłuszczowych
zwanych glikosfingolipidami, które
są ważne dla właściwego działania
przewodu pokarmowego zwłaszcza
u dzieci i osób starszych.
W skład masła wchodzi także cholesterol, substancja ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Jednak masło zawiera stosunkowo
wysoki poziom cholesterolu, jego
zwiększona zawartość we krwi koreluje z większą zachorowalnością na chorobę niedokrwienną
serca.
Masło, jako tłuszcz pochodzenia
zwierzęcego, zawiera nasycone
kwasy tłuszczowe. Uważa się, że
mają one wpływ na powstawanie
chorób układu krążenia.

produkty pochodzenia zwierzęcego,
na przykład sery, jogurty, mięso i
wędliny.

Margaryna

Jest produktem sztucznym. Powstaje
w wyniku przetworzenia oleju roślinnego w obecności wodoru i w bardzo
wysokiej temperaturze.
Jest tłuszczem pochodzenia roślinnego i nie zawiera cholesterolu.
Posiada w swoim składzie witaminy
głównie A, D i E, jednak są one gorzej przyswajalne przez organizm w
porównaniu do ich naturalnych odpowiedników w maśle. Margaryna
zawiera nie tylko szkodliwe tłuszcze

Kto powinien spożywać
masło?

Dzieci do trzeciego roku życia; osoby cierpiące na zaburzenia wchłaniania i te z niedożywieniem; osoby
starsze u których wydzielanie soków
trawiennych i zawartość w nich enzymów jest relatywnie mniejsza.
Masło zalecane jest w stanach chorobowych niewydolności trzustki.

trans. W jej składzie znajdziemy jeszcze sól, cukier, syntetyczne witaminy, sztuczne barwniki, substancje
zapachowe oraz emulgatory. Do
margaryny dodaje się jako środek
konserwujący szkodliwy dla zdrowia benzoesan sodu. Margaryny
Kobietom w ciąży i matkom kar- odtłuszczone zawierają bardzo niemiącym piersią zaleca się spożywa- zdrowy zagęstnik karagen (E 407),
nie masła, ponieważ tłuszcze trans dzięki któremu produkt wydaje się
znajdujące się w pożywieniu mają bardziej tłusty.
zdolność przechodzenia z krwi przez
łożysko do płodu, a w wyniku kar- Na półkach sklepowych można znamienia z mlekiem do organizmu leźć margaryny z dodatkiem stanoli i
niemowlęcia.
steroli roślinnych (substancje blokuMasło będzie też odpowiednim jące wchłanianie cholesterolu, obniwyborem w przypadku zdrowych żające jego poziom we krwi), które w
dorosłych osób mających prawidło- wielu badaniach wykazały zdolność
wy poziom cholesterolu. Rozsądne do obniżania stężenia cholesterolu
spożycie produktów zawierających LDL we krwi. Ich wadą jest dość wycholesterol, a więc wszystkie tłusz- soka cena, raczej niedostępna dla
cze zwierzęce oraz produkty mięsne, przeciętnego konsumenta.
umożliwi utrzymanie odpowiedniego stężenia tego składnika we krwi. Margaryna nie zawiera tłuszczu
Masło nie powinno być spożywane mlecznego, mogą ją zatem spożywać
bez ograniczeń. Zalecana dzien- osoby z nietolerancją laktozy.
na dawka to 2-3 łyżeczki (5-15 g).
Osobom z nietolerancją laktozy, Ogólnie
cierpiącym na choroby układu krą- Bez względu na to, jakiego smażenia, z nieprawidłowo podwyższo- rowidła używamy, istnieją ogólne
nym stężeniem cholesterolu w oso- zasady dotyczące ich kupowania
czu, zaleca się ograniczenie spożycia i przechowywania, których warto
masła do minimum i zastąpienie go przestrzegać.
wysokiej jakości margarynami.
Pamiętajmy, że masło nie jest jedy- • Data przydatności do spożycia
nym źródłem nasyconych kwasów musi być czytelna. Jeżeli na opakotłuszczowych. Zawierają je też inne waniu widnieje np. 10.10 to oznacza,
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że produkt nadaje się do spożycia
do 10 października, oczywiście pod
warunkiem, że jest odpowiednio
przechowywany.
• Należy dokładnie czytać informacje zamieszczone na etykiecie. Im
więcej wiadomości podał producent,
tym większą mamy pewność, co kupujemy.
• Wszystkie smarowidła przechowujemy w lodówce. Pod wpływem
światła i podwyższonej temperatury tłuszcze jełczeją i powstają wtedy
substancje toksyczne, które mogą
być szkodliwe dla przewodu pokarmowego. Częściowemu zniszczeniu
ulegają zawarte w tłuszczach witaminy i nienasycone kwasy tłuszczowe.
• Najszybciej jełczeje masło. Przed
włożeniem tego produktu do lodówki trzeba je szczelnie zapakować. Najlepiej przechowywać
je w szklanym lub ceramicznym
pojemniku. Nie wolno go rozmrażać w kuchence mikrofalowej
(margaryny również). Najlepiej
wyjąć masło z lodówki 15 minut
przed spożyciem.
Opinie na temat masła i margaryny są wciąż podzielone. Smakosze
masła przekonują, że ma przewagę
nad margaryną, ponieważ jest produktem naturalnym, zdrowszym,
nie zawiera żadnych składników
chemicznych, ładnie pachnie i lepiej smakuje. Zwolennicy margaryny chwalą jej smak i podkreślają, że
dostarcza ona organizmowi nienasyconych kwasów tłuszczowych i nie
ma w niej cholesterolu. I łatwiej niż
masło smaruje się nią pieczywo.
Według dr dietetyki Krystyny Pogoń
masło jest idealne dla dzieci i osób
starszych. Tłuszcz mleczny jest lekkostrawny, dzięki temu ani dziecko,
ani senior nie będą mieli problemów
z trawieniem.
– Stanowczo odradzam spożywania
margaryny. To nie jest zdrowa alternatywa. Mimo że do wyrobu margaryny są dodawane witaminy, to nie
jest to zdrowy i naturalny produkt.
Margaryna to wymysł przemysłu
biotechnologicznego okresu komunizmu. Miał wyeliminować braki
żywieniowe w najbiedniejszych rejonach świata. Niestety nie można
tego produktu połączyć ze zdrowiem
– przestrzega.
Malwina Komysz
Źródła:
poradnikzdrowie.pl, cojesc.net,
poznajsienatluszczach.pl
Fot.: pixbay.com

Antwerpia po polsku

luty 2018

49

Romantyczne stylizacje

Choć dla prawdziwie zakochanych
Walentynki trwają przez cały rok,
to 14 lutego odbywa się gremialne świętowanie naszej miłości.
Niektórzy z tym walczą, inni się poddają, a jeszcze inni wyczekują niecierpliwie
tego dnia. Niezależnie od
tego, do której grupy należysz, możesz skusić się na
posiadanie w swojej garderobie kilku stylizacji odpowiednich na romantyczną
kolację z ukochanym. Taki
szczególny wieczór przydarzyć się przecież może
niespodzianie, nie tylko w
Walentynki.

zapomnieć o klasycznej kombinacji black&white, która sprawdza
się zawsze. Poza tym, niezwykle
szykownie prezentuje się koronka

na topie. Idealnie prezentuje się również jako dodatek
do biało-czarnej stylizacji.
Ponadto zdecydowanie
kuszący efekt wywoła także połyskujący na Twoim
ciele metaliczny materiał,
który z łatwością możemy
odnaleźć pośród długich
jak i krótkich fasonów sukienek, spódnic lub kombinezonów. Srebro, złoto,
aksamit, cekiny sprawią,
że będziesz błyszczała tego
wieczoru!
Jeśli jednak zależałoby Ci na prawdziwym romantyzmie oraz dziew-

częcym, subtelnym wyglądzie,
wówczas wybierz
zwiewną, falbaniastą sukienkę, albo
koszulę w bardzo
modnych teraz
kolorach: różu,
fuksji, błękitu, koloru miętowego,
łososiowego czy
liliowego fioletu.
W tym sezonie zdecydowanie nie zabraknie ubrań w
pastelowych, delikatnych kolorach,
które w subtelny sposób podkreślą
kobiece piękno. Uroku dodadzą nam
również kwiatowe wzory na sukienkach, bluzkach i spódnicach. Nic tak
bardzo nie doda
naszej stylizacji
romantycznego wyrazu, jak
właśnie kwiaty.

Dlatego zachęcam do zaopatrzenia
się w kilka atrakcyjnych wieczorowych zestawów, które – w zależności
od tego, jakie wrażenie chcesz wywołać swoim wyglądem – dodadzą
Ci klasy, szyku, seksapilu, pewności
siebie, lub podkreślą dziewczęcy romantyczny urok.

w ciemniejszych kolorach. Łatwo
ją dostrzec jako subtelny element
pośród licznych modeli sukienek,
koszul czy spódnic. Niewątpliwie,
koronka to klasa i szyk sam w sobie, dlatego warto mieć choć jedną
wieczorową sukienkę z takim dodatkiem.

Kiedy zechcesz postawić na szyk i
klasę, radzę Ci wybrać jedną z wersji małej czarnej. Możesz również
pomyśleć o sukience lub bluzce w
kolorach: bordowym lub fioletowym
– niezwykle modnych w tym sezonie
– które przykuwają uwagę, dodają
wyjątkowej elegancji oraz stanowią
ciekawszą opcję poza czarnym kolorem. Oczywiście, nie można tutaj

Z kolei, kiedy odważysz się na bardziej kuszącą kreację, to zdecydowanie powinnaś pomyśleć o gorącej,
energetyzującej czerwieni, która pobudza zmysły i sprawia, że krew w
żyłach zaczyna krążyć szybciej. Jest to Paulina Gramacka - Personal Shopper,
Fashion Stylistka, Socjolożka
kolor, który przeFashion Stylistka dla Karen Millen
trwa każdy sezon i
www.polinnestyle.com
zawsze pozostanie
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Ciekawostki
Arabia Saudyjska: można iść do kina

Kina w Arabii Saudyjskiej mają zostać otwarte prawdopodobnie na początku roku, po raz pierwszy od ponad 35
lat. Zostały zamknięte w latach 80’ na „fali ultrakonserwatyzmu” w tym kraju. Nie wiadomo na razie, jak zorganizowane zostaną kina, czy będzie w nich obowiązywała
segregacja płciowa, jakie filmy będą pokazywane itp.
To już kolejna istotna zmiana w Arabii Saudyjskiej. W
październiku ubiegłego roku władze zapowiedziały zniesienie zakazu oglądania przez kobiety zawodów sportowych od stycznia 2018 roku. Saudyjki będą mogły kibicować zawodnikom i drużynom na trzech wyznaczonych
Źródło: www.bejsment.com
obiektach. We wrześniu król Salman ibn Abd al-Aziz
„Mikołaju, zostaw prezenty, zabierz brata” as-Saud wydał dekret, na mocy którego kobiety będą
9-letnia Jennifer z Kanady chciała, by przelatujący nad mogły prowadzić samochód. Królestwo Saudów było
domem święty Mikołaj dostrzegł jej świąteczną proś- ostatnim krajem na świecie, w którym było to zakazane.
bę. Na usypanej na podjeździe zaspie zostawiła zrobiony czerwonym sprayem napis, w którym poprosiła Arabia Saudyjska, w której obowiązuje szczególnie suMikołaja o zostawienie prezentów i… zabranie jej brata. rowa, wahabicka interpretacja islamu, jest jednym z
ostatnich krajów na świecie, w których kobiety wciąż
Matka dziewczynki nie potrafiła powstrzymać śmiechu. obowiązuje wiele ograniczeń. Panie nie mogą wychodzić
Pomysłowość dziecka rozbawiła również jej brata. Przed z domu bez ubioru osłaniającego twarz i ciało. Jeśli nie
dokonaniem dzieła Jennifer tłumaczyła, że próbowała towarzyszy im mężczyzna, nie mają prawa podróżować.
się z nim dogadać, ale jej zdaniem to on jest na „liście
niegrzecznych dzieci”, a jak wiadomo, niegrzeczne dzie- Kobieta musi mieć zgodę męskiego opiekuna: ojca, męci nie dostają prezentów.
ża, brata lub syna, aby wyjść za mąż, uzyskać paszport,
Dlatego Jennifer uzupełniła swoją wiadomość na śnie- wyjechać za granicę, pójść na studia czy poddać się niegu. „Mikołaju, próbowałam! Brat był najgorszy”.
którym operacjom medycznym.

Ludzie wykonujący te zawody, najczęściej
się rozwodzą!

Zdaniem naukowców z Instytutu Badań nad Rodzinami
zawód, który wykonujemy, ma wpływ na nasze życie
uczuciowe. Istnieją bowiem zawody, które znajdują się
w grupie o podwyższonym ryzyku rozwodowym. Ma to
związek np. z wyjazdami lub częstym kontaktem z płcią
przeciwną. To, gdzie ktoś pracuje, ma też często związek
z jego zasadami i wartościami.
Naukowcy odkryli, że w grupie największego ryzyka
rozwodowego znajdują się osoby, które pracują jako:
menedżerowie gier, barmani, stewardessy oraz telemarŹródło: www.bankier.pl
keterzy. Najtrwalsze związki tworzą lekarze, psychoterapeuci, naukowcy oraz specjaliści od ubezpieczeń.
Król Salman rozpoczął łagodzenie surowych restrykcji wobec kobiet w maju, gdy wydał dekret głoszący, że
Co ciekawe, naukowcy są też zdania, że częściej rozwo- kobiety nie muszą już uzyskiwać zgody męskiego opiedzą się osoby o niskich dochodach. Pieniądze bowiem kuna na oficjalne usługi, „chyba że zaistnieje prawna
często stanowią powody do kłótni. Dla tych, którzy podstawa” w prawie muzułmańskim.
nie są zamożni, małżeństwo może nieść korzyści, ale
również ryzyko. Zobowiązanie wobec partnera o nie- Psy są mądrzejsze od kotów (?)
stabilnym dochodzie może zmniejszyć oszczędności Badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół
rodzinne.
naukowców z Uniwersytetu Vanderbilt w USA wykazały,
że psy są mądrzejsze od kotów. Właściciele kotów bardzo
sceptycznie przyjęli rezultaty tych badań.
Badając najbliższe człowiekowi czworonogi, zastosowano metodę pozwalającą na przeliczenie i porównanie
neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym psów
i kotów.

Źródło: www.se.pl

Naukowcy obliczyli, że kora mózgowa typowego
Mruczka zawiera ok. 250 mln neuronów, podczas gdy
kora mózgowa ważącego jakieś 8 kg Azorka obejmuje
ok. 429 mln komórek nerwowych – prawie dwa razy
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więcej. „Sugeruje to, że psy mają o wiele większe zdol- Maguire Meats. Nie jest
ności kognitywne (poznawcze), niż koty”.
to jedyny bonus, na jaki
mogą liczyć klienci zaKieliszek, który „zmienia” wodę w koktajle. opatrujący się u niego w
Kieliszek Vocktail (od ang. virtual cocktail) oszukuje kiełbasę. Dodatkowo jest
zmysły, dzięki czemu czysta woda jest odbierana jako ona bowiem wzmacniaidealny koktajl.
na popularnym napojem
energetycznym. Rozgłos
zainspirował Maguire’a
do stworzenia kolejnego
produktu, który ma szansę
zyskać olbrzymi sukces –
kiełbasy szprycowanej rumem oraz gazowanym napojem pomarańczowym.

Źródło: www.kopalniawiedzy.pl

Światła LED pozwalają zmieniać kolor drinka, a srebrne elektrody z brzegu kieliszka stymulują język, dając
różne smaki: 180 mikroamperów to smak kwaśny,
40 – smak słony, a 80 – gorzki. Wynalazca kieliszka,
Nimesha Ranasinghe z Narodowego Uniwersytetu
Singapurskiego pomyślał też o trzech mikropompach
powietrza z nabojami z zapachem. Są one aktywowane
podczas picia.

Sukces zaskoczył pomysłodawcę oraz właściciela
sklepu do tego stopnia, że
Źródło: www.fakt.pl
rozważa on teraz stworzenie całej linii kiełbasek wysokoprocentowych i do wprowadzenia do obrotu wieprzowiny wzbogaconej cydrem.

Najbogatsi szykują się na koniec świata

Trzecia wojna światowa? Meteoryt uderza w Ziemię?
Zabójczy wirus dziesiątkuje ludzkość? Atak zombie?
Wśród najbogatszych z całego świata panuje moda na
przygotowywanie się na takie, nawet jeśli fikcyjne, to
jednak przerażające ewentualności. Za gigantyczne sumy finansują budowy nowych i adaptacje istniejących
już schronów. Mieszczą się w nich kina, hydrofoniczne
ogrody, medyczna klinika, siłownia, a nawet spa.

Ranasinghe myśli o dodaniu do Vocktailu rzeczywistości wirtualnej, dzięki czemu koktajle można by spożywać w różnych ciekawych okolicznościach.

Widelec do maskowania odgłosów siorbania

Japoński producent makaronu instant opracował widelec, który maskuje odgłosy siorbania. Widelec ma
pokaźne rozmiary: 4,4 cm średnicy i 15,2 cm długości. Wyposażono go w mikrofon wykrywający odgłosy
siorbania.
Gdy sztuciec odnotuje siorbanie, wysyła sygnał do telefonu komórkowego, który zaczyna odtwarzać dźwięki
Źródło: www.focus.pl
płynącej wody.
Cena widelca to 14.800 jenów (ok. 130 dolarów).
W Europie znajduje się schron o nazwie Vivos Europa
One, wybudowany w czasach zimnej wojny na terenie
Niemiec. Wewnątrz znajdują się 34 prywatne kwatery
o powierzchni od 250 do nawet 400 metrów kwadratowych. Ceny: od czterech i pół miliona euro wzwyż.
Właściciele mają dostęp do własnego kompleksu ze
sklepem, barem, biblioteką, basenem i kinem.
Źródło: www.kopalniawiedzy.pl

Tą kiełbasą można się upić

Właściciel sklepu w Irvinestown (Irlandia Północna)
wpadł na pomysł, by sprzedawać wysokoprocentową
kiełbasę. Nie chodzi bynajmniej o wysoką zawartość
tłuszczu czy wody, bo pod względem jakości mięsa
sprzedawane tu produkty są podobno pierwszorzędne.
Chodzi o wspomagacze, które sprawiają, że po zjedzeniu
kilku pęt będziemy mieć nieźle w czubie.
Na pomysł, by do sprzedawanej kiełbasy dodawać
wódkę, wpadł Keelan Maguire, właściciel sklepu

W Czechach znajduje się The Oppidum, uznany za największy luksusowy bunkier świata. Jego dokładna lokalizacja jest sekretna. Budowa kompleksu rozpoczęła
się w 1984 roku i trwała 10 lat. Na powierzchni około
7 kilometrów kwadratowych mieści się nie tylko kino,
basen, spa, ale nawet własny magazyn z winem.
Widocznie koniec świata staje się mniej przerażający,
jeśli można go oglądać w basenie z kieliszkiem dobrego
wina.
Opracowała: Karolina Tomczak
Źródła: kopalniawiedzy.pl, fakty.interia.pl,
zmianynaziemi.pl, fakt.pl, focus.pl, bankier.pl, se.pl

52

Antwerpia po polsku

luty 2018

Słowo o byle czym

Karnawałowe powroty
Nowy rok zastał mnie – tak jak wielu
z nas – na dawaniu upustu radości z
powodu… upływu czasu. Kiedy wróciłem do domu, przestrzeń wokół
mnie przestała falować i w mojej rzeczywistości pojawiła się Cisza, wraz
z jej równie rzadko pojawiającym
się bratem o imieniu Spokój. Jako
że ludzi można dzielić na dwie grupy
(i trzecią) na niezliczoną ilość sposobów, podzielmy nas tutaj na:
tych, którzy wobec ciszy wpadają
w panikę bo jawi im się
jako bezdenna przepaść,
której żadną ilością kamlotów zapełnić się nie da.
Drugą grupą są ci, którzy ciszę traktują jako
nieuniknioną okazję do
indywidualnego show
ich własnych myśli, które baraszkują sobie, fikają koziołki i cieszą się z
tego, że mogą delikwenta
nękać zdarzeniami, które
nigdy w jego życiu nie zaistniały. I to też do czasu,
bo rzeczywistość materialna czasem ulega sile
sprawczej naszych myśli.
Trzecia grupa to ci, którzy przyglądają się niektórym własnym myślom
sceptycznie i każą im się
wynosić do niebytu.

– Ponieważ kiedy ty świętowałeś w
najlepsze, inni w tym czasie ciężko
pracowali i nie mogli nawet, tak jak
kiedyś bywało, sięgać co rusz pod
swoje stanowisko pracy po butelkę,
aby godnie przywitać Nowy Rok wyrazem błogości i entuzjazmu na twarzy. A że niektórzy gdzieś na granicy
błogości i entuzjazmu gubili się tak,
że czas dla nich przestawał istnieć i
Nowy Rok przegapiali, to inna rzecz.
– Przepraszam – powiedziałem nie-

Kiedy już uporządkowa- Źródło: www.trojmiasto.wyborcza.pl
łem moje myśli, spod
grzejnika, zwanego też kaloryferem, śmiało – ale nie bardzo rozumiem.
dobiegł mnie cichy głos jeszcze rzad- Sięganie po butelkę, owszem, paszego niż spokój gościa, Bylejakości. miętam, ale tylko z opowieści o nie– A fe!
dawno minionych świetlanych cza– Dlaczego „fe”? – odpowiedziałem sach. Wtedy bowiem zwykły człek
kulturalnie pytaniem na pytanie.
żadnej odpowiedzialności za losy
świata nie ponosił, więc głowa
bezprzytomnie skłoniona nad
imadłem nie była zjawiskiem
społecznie szkodliwym. Ale
za to motorniczy tramwaju
ponosił odpowiedzialność za
społeczne mienie, czyli pusty
wagon. Pustkę ulicy wypełniał
sobie spoglądaniem na niknące we mgle, zwężające się
w perspektywie tory. Stukot
kół rozpraszał nieśmiało zarysowujące się analogie i
symbolizm zimowej scenerii.
Ten widok stary motorniczy
uzupełniał rozważaniami na
temat wpływu jego intencji na
Źródło: www.fotopolska.eu
możliwość skręcenia w lewo,

podczas gdy tory zakręcały w prawo.
– Otóż to – przerwała mi Bylejakość.
Musisz przyznać, że postęp przynosi
pewne udogodnienia…
– Przepraszam, ale jakie? – spytałem.
– Zwalnia z obowiązku podejmowania decyzji. Przecież zanim wymyślono kolej i tramwaje, to woźnice,
a nawet sami podróżni, często stawali wobec trudnych wyborów na
skrzyżowaniach. A teraz wystarczy
stanąć na przystanku, i
drogę wskażą ci, którzy
ułożyli tory.
– Ośmielę się jednak
zadać pytanie: dlaczego?– wtrącam, korzystając z dogodnej chwili. – Dlaczego nazywasz
to udogodnieniem i
jaki wybór miał motorniczy albo podróżny, jeśli znalazł się na
przystanku linii, która
zawsze prowadziła do
tej samej pętli? No i jak
to się ma do noworocznego świętowania?
Cisza.
Po dłuższej chwili w
grzejniku usłyszałem
tylko dziwne bulgotanie i syczenie. A może
te dźwięki pochodziły
zza kaloryfera?
Byłem już trochę zmęczony, więc
nie zastanawiałem się, dlaczego
Bylejakość tak nagle zniknęła.
Niemniej jednak odczułem pustkę.
Ale że nawet próżnia nie znosi pustki, w mojej głowie pojawiły się kolejne myśli. Oczami wyobraźni zobaczyłem wielki sylwestrowy zegar
wskazujący godzinę 23.59.
Gwar rozmów przycichł, co niektórzy porównywali czas ze swoimi
smartfonami, potem nastąpiło gremialne, coraz głośniejsze odliczanie: dziesięć! Dziewięć! Osiem! – Aż
nadeszła Godzina Zero. – NOWY
ROOOK!
Cóż się nie działo! Zupełnie jak w
owym roku sprzed lat, jak w poprzednim, jak w kolejnych latach,
czyli – jak co roku.
Głośny śmiech, radość, ufność, że
to, co złe już jest za nami i nadzieja,

luty 2018

że to, co najlepsze jest
przed nami. Życzenia,
uściski rąk, przytulenia,
łzy w najróżniejszych
smakach: radości, nadziei, udręki, upokorzenia, rozczulenia, bezsilnej złości, a nawet
zwykłego wzruszenia
spowodowanego pięknem, które nas otacza.
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pojazdu, drzwi cicho się
zamykają i tramwaj rusza. Pasażerowie, syci
karnawałowych wrażeń
cichną i słychać tylko
stukot kół. Puste ulice
przesuwają się za oknami, młody motorniczy
dźwiga na sobie brzemię odpowiedzialności
za nowiuteńki pojazd i
grupkę pasażerów.

Niektóre łzy spływają
swobodnie, inne ukradPustkę ulicy wypełnia
kiem ktoś ściera wierzsobie spoglądaniem na
chem dłoni.
Stare tramwaje w Poznaniu, źródło: www.gloswielkopolski.pl niknące we mgle i zwęWodzirej przypomina
żające się w perspektysobie, że kiedyś rozpoczynano bal poprzedni. Nie ma czasu na zasta- wie tory. Stukot kół rozprasza niepolonezem a kończono nad ranem nawianie się, dlaczego w zasadzie śmiało zarysowujące się analogie i
białym mazurem… – Białe tango!
niewiele się nie zmieniło. – Że co? symbolizm scenerii. Młody motorniJeszcze kilka tańców, kilka toastów Że niby to ja mam coś zmieniać?
czy odpędza myśli na temat wpływu
i pierwsze przebłyski codziennej Czas niepostrzeżenie zmierza w jego intencji na możliwość skręcerzeczywistości. – Aa, co mi tam. – kierunku kolejnego Sylwestra. – To nia w lewo, podczas gdy tory zakręJeszcze jeden toast! Za przyszłość!
jeszcze odległa przyszłość. Teraz jest cają w prawo. Jeszcze tylko do pętli
Kolejne karnawałowe imprezki, ubaw. I są toasty.
i nareszcie koniec zmiany. Kolejna
pomimo gremialnych usiłowań,
noc bez żadnych niespodzianek.
stopniem radości z powodu upływu Karnawałowy powroty
Byle do przodu.
czasu nie są w stanie nawet zbliżyć Jako że po toastach prowadzić to – Zaczarowany tramwaj, zaczarowasię do noworocznego szaleństwa. O nie bardzo, pozostają niemożliwe do ny motorniczy, zaczarowany czas…
Sylwestrze już zapomnieliśmy, nowy złapania taksówki i poczciwe tramrok wygląda… zupełnie tak samo, jak waje. Wsiada się do nowoczesnego
Michał Nowacki

54

Antwerpia po polsku

luty 2018

Książka na dziś
przez jedno ramię, hodowcami
bydła. Z włosami barwionymi
ochrą, splecionymi w cienkie
warkoczyki, prezentują się niezwykle. Pozycja mężczyzn jest
ściśle związana z ilością bydła
i dzieci. Im więcej, tym lepiej.

,,Biała Masajka” to opowieść o miłości. Ale i o tym,
że zetknięcie się dwóch odmiennych światów, kultur i
zwyczajów bywa tak trudne,
że nawet miłość to czasami
za mało, by różnice dzielące
te dwa światy pokonać.

Dla Corinne życie w afrykańskiej wiosce to wyzwanie.
Przeżywa chwile szczęścia, ale
też gorycz porażki i upokorzenia. Ubogie egzystowanie i zacofanie masajskich ludzi kontrastuje z jej wcześniejszym
stylem życia. Nie zna języka i
zwyczajów panujących w wiosce. Nie zna reguł, do których
należy się dostosować. Nie
wie, że mężczyzna nie zje posiłku w towarzystwie kobiety,
że kobieta nie ma prawa go pytać dokąd się wybiera… wymieniać można by w nieskończoność. Jej mężczyzna pochodzi
z zupełnie innego świata, ma
inną mentalność, inaczej był
wychowywany.

„Jest to relacja z czterech lat,
które spędziłam w buszu.
Kierowana wielką miłością
mego życia wyszłam za mąż
za Lketingę, Masaja z Kenii.
Tam doświadczyłam nieba i
piekła, dotarłam do granic
wytrzymałości fizycznej i duchowej. Wraz z córką Napirai
wygrałyśmy największą walkę o przetrwanie” – pisze autorka książki.
Corinne Hofmann, ur. w1960
r. w Frauenfeld, to mieszkająca w Szwajcarii pół-Niemka,
pół-Francuzka, właścicielka
sklepu odzieżowego. W 1986
roku, wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem Marko, wyrusza na wakacje do Kenii.
Wsiadając do samolotu żadne z nich nie przypuszcza,
że ich drogi w jednej chwili
się rozejdą, a życie Corinne
zostanie wywrócone do góry
nogami.
Jej historia rozpoczyna się podczas
przeprawy promem do Mombasy,
kiedy zauważa w tłumie ludzi
Lketinge – pięknego masajskiego
wojownika z plemienia Samburu.

Jest nim wręcz zahipnotyzowana.
Fascynuje ją jego postawa, ubiór
i uroda. Trafiona strzałą Amora,
nie potrafi się od niego uwolnić.
Postanawia rozstać się z Marko i
odszukać Lketinge. Ta decyzja przewartościuje i zmieni całe jej dotychczasowe życie.

Fot. Agnieszka Będkowska, źródło: www.instytutksiazki.pl

Corinne wyrusza w
podróż w głąb Kenii,
odnajduje ukochanego, poślubia go
i zamieszkuje wraz
z nim w masajskiej
wiosce w buszu.
Masajowie to szczególna grupa etniczna rządząca się
swoimi zasadami i
prawami. To lud półkoczowniczy, często
przemieszczający
się w poszukiwaniu
lepszych pastwisk
dla swoich zwierząt. Są smukłymi,
wysokimi, ubranymi w czerwone szaty, przewieszonymi

Z dnia na dzień, u boku ukochanego, egzystowanie jest
coraz cięższe, konflikty się pogłębiają. Brak żywności i stabilności, nieufność i zazdrość,
prowadzą do poważnego kryzysu w związku Corinne i Lketinge.
Czy młoda Europejka poradzi sobie
bez elektryczności, bieżącej wody,
bez łazienki i prawdziwej kuchni?
Czy będzie w stanie zmienić się z
niezależnej Europejki w kobietę
masajską, zaakceptować kulturę i
reguły rządzące w wiosce?
Czy oboje będą potrafili pokonać
wszystkie przeciwności, przezwyciężyć różnice kulturowe? Czy ich
związek przetrwa? Czy będą w stanie znaleźć miejsce w Kenii, aby
stworzyć prawdziwą rodzinę? Czy to
rzeczywiście miłość, czy tylko ślepe
zauroczenie? Ja już znam odpowiedzi na te pytania, dlatego zachęcam,
abyście i Wy poznali niezwykłą historię Corinne i Lketinge.
W swojej książce autorka pokazuje
Afrykę prawdziwą; nie przez pryzmat
ekskluzywnych hoteli, lecz codziennej rzeczywistości. Afrykę pełną tajemnic, dziką i niebezpieczną, ale
jednocześnie piękną i pociągającą.
Polecam,
Agnieszka B.

