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Co słychać w Antwerpii
Kinderopvangzoeker – wszystko o opiece nad 
małymi dziećmi 
Każdy, kto szuka opieki dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat, 
może skorzystać z nowej wyszukiwarki uruchomionej 
przez miasto. Znajdzie tam przejrzystą ofertę, informacje 
na temat opieki indywidualnej lub grupowej (żłobki), 
dowie się jakie są ceny, gdzie znajdują się punkty opie-
ki. Otrzyma odpowiedzi na wszystkie pytania. Każda z 
tych inicjatyw monitorowana jest przez Kind en Gezin. 
Szczegóły: www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinde-
ropvang-3/kinderopvang-0-3-jaar 

 „Swapfiets” w Antwerpii 
Swapfiets, to w pełni wyposażony rower, który moż-
na wynająć miesięcznie za niewielką cenę: 17,5 euro 
– i 15 euro dla studentów. Rower trzyma się w domu. 
Innowacyjnym aspektem tego projektu jest to, że firma 
naprawia rower w domu klienta w ciągu 12 godzin, co 
jest wliczone w opłatę abonamentową. – Naprawia ro-
wer, lub wymienia go na inny. 

Firma Swapfiets chce od kwietnia udostępnić miesz-
kańcom Antwerpii 3000 rowerów z charakterystycznym 
niebieskim przednim kołem. System jest prosty: w za-
mian za stałą miesięczną opłatę klient dostaje dobry, 
ubezpieczony rower i bezpłatne naprawy. 

Ta rowerowa formuła jest bardzo popularna w Holandii, 
korzysta z niej ponad 27 500 klientów. 

vrt.be 

Płatne parkingi na obrzeżach miasta 
W związku z pracami drogowymi i wprowadzoną w ze-
szłym roku strefą niskiej emisji, co wiąże się z zakazem 
wjazdu do centrum niektórych modeli samochodów, 
coraz więcej mieszkańców zostawia auta na obrzeżach 
miasta (lub za miastem), a następnie korzysta z trans-
portu publicznego. 

Do tej pory parkingi poza centrum miasta prawie wszę-
dzie były bezpłatne, ale to ma się zmienić. Decyzją rady 
miasta do 2020 roku powstaną trzy nowe i płatne par-
kingi w Merksem, Luchtbal i Linkeroever. 

gva.be 

Azbest w Boerentoren 
Boerentoren, czyli znana antwerpska Wieża KBC, w 
ciągu kilku najbliższych miesięcy zostanie całkowicie 
opróżniona. Powodem są pozostałości azbestu w bu-
dynku, które wykryto podczas prowadzonych tam prac 

remontowych. „Prace zostały natychmiast wstrzymane 
w oczekiwaniu na dalszą analizę” – podaje rzecznik pra-
sowy banku. 

Rozpoczęty już remont zostanie wznowiony, a niebez-
pieczny azbest usunięty. 

gva.be 

IKEA dostarcza meble do domu bez wizyty 
w sklepie 
Szwedzka sieć sklepów Ikea uruchomiła własny sklep 
internetowy. Mieszkańcy Antwerpii i kilku innych bel-
gijskich miast mogą teraz robić zakupy w internetowym 
sklepie Ikea bez wychodzenia z domu. 

Czas dostawy zamówienia waha się od 2 do 6 dni. Koszty 
wysyłki: od 4,99 euro (przy zamówieniach poniżej 5 kg) 
do 229 euro (przy zamówieniach powyżej 500 kg). 

nieuws.vtm.be 

Primark w Antwerpii największym sklepem 
w Belgii 
Sieć odzieżowa Primark w Antwerpii będzie nie tylko 
największym sklepem w Belgii, ale jednocześnie flago-
wym sklepem irlandzkiej sieci w tym kraju. 

Primark istnieje już w Gent, Brukseli i Hasselt, ale od-
dział w Antwerpii ma stać się belgijską wizytówką tej 
sieci. „Sklep w Antwerpii będzie znacznie większy i 
będzie miał większy asortyment”, mówi Gerry Butler, 
szef Primark w krajach Beneluksu. Na przykład sklep 
w Brukseli ma tylko 1600 metrów kwadratowych, sklep 
w Antwerpii 6000 metrów kwadratowych. Będziemy tu 
sprzedawać także ubrania dla dzieci i niemowląt, cza-
sem także te nieco droższe. W asortymencie sklepu w 
Antwerpii znajdą się również przybory kuchenne, przed-
mioty do dekoracji wnętrz, czy produkty do pielęgnacji 
skóry”. 

Nowy sklep będzie miał 80 przymierzalni, 67 kas i dwie 
strefy relaksacyjne, gdzie będzie można odpocząć, nała-
dować telefon i korzystać z sieci Wi-Fi. Otwarcie sklepu 
zaplanowano na 30 kwietnia. 

nieuwsblad.be 

Nieodpowiednie i nienadające się do miesz-
kania lokale w Antwerpii 
Około 440 nieruchomości w Antwerpii i jej dzielnicach 
nie nadaje się do zamieszkania lub jest nieodpowiednie 
do mieszkania – podaje miejska administracja. Takie lo-
kale muszą zostać odpowiednio dostosowane, ale można 
w nich mieszkać. Natomiast lokale nienadające się do 
zamieszkania stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa 
lokatorów i nie mogą być zamieszkałe. 

Najgorsze lokale mieszkalne znajdują się w: Antwerpen-
Noord 2060, Antwerpen 2018 i Antwerpen 2000. 

nieuwsblad.be 

Opracowała:
Barbara Kamińska

 Źródło: www.standaard.be



Znowu Wielkanoc... 
Poniedziałek Wielkanocny – 02.04. 
(Poniedziałek) 
Święto Bożego Miłosierdzia – 
08.04. (Niedziela) 
Wniebowstąpienie – 13.05. 
(Niedziela) 
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone 
Świątki) – 20.05. (Niedziela) 
Boże Ciało – 31.05. (Czwartek) 

Wielkanoc jest najważniejsza 
– Jest najważniejszym świętem 
w kalendarzu liturgicznym 
wszystkich wyznań chrześ-
cijańskich. Uroczystość 
Wielkiej Nocy upamiętnia 
zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa, wydarzenie, bę-
dące fundamentem całej 
chrześcijańskiej teolo-
gii. Zmartwychwstanie 
jest źródłem nadziei 
na życie wieczne i zba-
wienie. Na sens tego 
wydarzenia wskazuje 
święty Paweł: „Gdyby 
Chrystus nie zmar-
twychwstał, próżna by-
łaby nasza wiara”. 

Od średniowiecza 
Wielkanoc jest barwnym 
i radosnym świętem. Kończy 
się okres postu,  nadchodzi, albo 
już jest wiosna. Wiązały się z nią 
pradawne rytuały, które dały po-
czątek obrzędom nowoprzybyłego 
na ziemie polskie chrześcijaństwa. 
Te rytuały weszły do naszej tradycji 
i są kultywowane do dziś, chociaż 
wiele w tym zakresie się zmienia 
na rzecz wszechobecnej laicyzacji 
naszego życia. 

Okres Świąt Wielkiejnocy rozpo-
czyna Środa Popielcowa, potem 
następuje Wielki Post. Niedziela 
Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień 
i Triduum Paschalne (Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek, Wielka 
Sobota), obchodzone na pamiątkę 
męki i śmierci Jezusa Chrystusa. 
Wielka Niedziela i poniedziałek są 
zwieńczeniem świąt. 

Chwila refleksji 
Wielkanoc obchodzona jest nawet 
przez tych, dla których jest to po pro-
stu święto wesołego zajączka. Istota i 
geneza Wielkanocy nie jest dla nich 
ważna, a Post jest bezsensownym 
głodowaniem. 
Śmiem jednak twierdzić, że rów-
nie ważny jak Wielki Tydzień, jest 
właśnie Wielki Post. Ci, którzy od po-

szczenia odchodzą, wiele tracą, nie 
tylko w sensie religijnym. Dlaczego? 

Istnieje takie zjawisko jak habitua-
cja. Polega to na tym, że jeśli żywy 
organizm (nie tylko człowiek) stale 
i wielokrotnie jest poddawany ta-
kiemu samemu bodźcowi, w koń-
cu przyzwyczaja się i obojętnieje 
na ten bodziec. Np. po pewnym 
czasie „nie słyszymy” pracującej 

lodówki, chociaż ona dalej ha-
łasuje. Najlepsze dowcipy 

śmieszą tylko do pewnego 
momentu, potem już nie. 

Podobnie jest z innymi 
doznaniami. 

Jeśli ktoś będzie cią-
gle bawić się świę-
tować, z biegiem 
czasu przestanie to 
mu sprawiać przy-
jemność taką, jak 
na początku, i za-
cznie szukać innych, 
silniejszych wrażeń. 
Do czego nakręcanie 

takiej spirali może 
prowadzić, wiemy nie 

tylko z filmów. 
Wielki Post ma między in-

nymi taki sens, że jego powaga 
i zaduma stanowi punkt odniesienia 
i przeciwwagę dla radosnego święto-
wania, które wtedy smakuje o wie-
le pełniej. Czy docenilibyśmy urok 
wschodu słońca, gdyby nie było wie-
czornego zmierzchu? A co z wstrzy-
mywaniem się od pokarmu? – To 
nie tylko umartwianie się. Ilu z nas 
czyta w Internecie na temat diety 
cud i wyszczuplających głodówek? 
Wielki Post (nie chodzi o bezmyślne 
głodowanie) wyjdzie nam na zdro-
wie. (Przed użyciem skontaktuj się 
z lekarzem lub farmaceutą). 

Warto zadumać się troszeczkę nad 
upływem czasu i przyjąć do świa-
domości fakt przemijania, aby móc 
sprawiedliwie podzielić rzeczy na 
ważne i ważniejsze. (Nie zaleca się 
osobom dotkniętym depresją lub 
psychicznym dołem). 

Może warto przeżyć Wielkanoc tak, 
żeby nie zachłysnąć się dobrobytem 
i nie zobojętnieć na piękno, które 
drzemie w każdej sekundzie – nawet 
w trudnych chwilach – i w każdej 
najmniejszej cząstce Stworzenia? 
Dobrych i spokojnych Świąt! 

Michał Nowacki 

Każdy człowiek odmierza czas swo-
jego życia cyklicznymi zdarzenia-
mi, które w jakiś sposób organizują 
jego życie. Np. od rana do wieczora, 
od wypłaty do wypłaty, od spotka-
nia z ukochaną osobą do kolejnego 
spotkania, od egzaminu do egzami-
nu, od pożyczki do pożyczki itd. 

Są i tacy, którzy odmierzają czas od 
świąt do świąt. Jedni z nich dowiadu-
ją się o Świętach i poprzedzającym 
je Wielkim Poście z kościelnej litur-
gii i ambony, ale są i tacy, którym o 
Świętach Wielkiejnocy przypomina-
ją telewizyjne i sklepowe reklamy. 

Abyśmy nie byli posądzeni o mal-
kontenctwo tyczące komercjalizacji 
życia i użalanie się nad losem zagu-
bionych dusz, które z wypiekami 
na twarzach czczą wesołego zającz-
ka i składają mu daniny przy uży-
ciu kart kredytowych, skupmy się 
na Wielkanocy innej. Takiej, jaka 
jeszcze funkcjonuje w świadomości 
pamiętających stare czasy, kiedy to 
nasze mamy i babcie najpierw po-
chylały się nad różańcem, a potem 
nad świątecznymi porządkami i po-
trawami. 

Ruchoma Wielkanoc 
Data Wielkanocy została ustalona 
na pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni Księżyca, co miało 
odpowiadać dacie 14 nisan z ka-
lendarza hebrajskiego, która ozna-
czała początek żydowskiego święta 
Paschy. 

Wielkanoc to święto ruchome. Jego 
data, w zależności od roku, przy-
pada najwcześniej na 22 marca, a 
najpóźniej 25 kwietnia. Kolejny raz 
Wielkanoc będzie 25 kwietnia w 
2038 r., a 22 marca dopiero za ponad 
dwa wieki, w 2285 roku. 

Od daty Wielkanocy zależą daty 
większości ruchomych świąt chrześ-
cijańskich i katolickich. W roku 
2018 są to m.in.: 

Tłusty czwartek – 08.02. (Czwartek) 
Ostatnia sobota karnawału – 10.02. 
(Sobota) 
Ostatki – 13.02. (Wtorek) 
Popielec – 14.02. (Środa) 
Niedziela Palmowa – 25.03. 
(Niedziela) 
Wielki Czwartek – 29.03. (Czwartek)
Wielki Piątek – 30.03. (Piątek) 
Wielka Sobota – 31.03. (Sobota) 
Wielkanoc – 01.04. (Niedziela) 
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Przegląd prasy belgijskiej

Jeden na dwóch Belgów 
nigdy nie był poza UE 
W porównaniu z innymi Eu-
ropejczykami Belgowie nie są wielki-
mi podróżnikami – wynika z badania 
Eurobarometru, który sprawdzał, ilu 
mieszkańców każdego kraju podró-
żowało do kraju spoza UE przynaj-
mniej raz w życiu. Belgowie w tym 
zestawieniu nie wypadli najlepiej. 
Okazało się, że połowa z nich nigdy 
nie była w kraju położonym poza 
Unią Europejską. 

Najwięcej poza UE podróżują 
Szwedzi, Duńczycy i Austriacy. 
Belgowie z wynikiem 49% plasują 
się trochę lepiej niż średnio (w UE 
44%). Polska – 25%. Belgia ma rów-
nież „silny” paszport. Można z nim 
wjechać bez dodatkowej wizy do 174 
krajów. „Najsilniejszy” paszport ma-
ją Niemcy (177 państw) i Singapur 
(176 krajów). „Najsłabszy” paszport 
na świecie ma Afganistan (24 kraje). 

jobat.be 

Flandria potrzebuje Walonów 
do pracy 
Flandria, gdzie stopa bezrobo-
cia wynosi 6,7 procent, boryka 
się z brakiem pracowników. 
Flamandzki minister pracy 
Philippe Muyters postano-
wił uzupełnić ten niedobór 
w Walonii, gdzie nadal jest 
ponad 13 procent bezrobot-
nych. Wraz ze swoim waloń-
skim odpowiednikiem podpi-
sali stosowne porozumienie. 
Każdego roku co najmniej 
2.500 Walonów ma pracować 
we Flandrii. 

Ponieważ zapotrzebo-
wanie na pracowników 
jest duże, wymagania 
językowe będą mniejsze 
– powiedział flamandzki 
minister i poprosił praco-
dawców, aby nie uzależ-
niali przyjęcia pracowni-
ka od znajomości języka 
niderlandzkiego. I tym 
stwierdzeniem ściągnął 
na siebie falę krytyki. Do 
głosu doszły odwieczne 
animozje między tymi 
regionami. Jak można 
zatrudnić pracownika z 
Walonii, który nie zna 
języka niderlandzkiego? 
Niech najpierw nauczy 
się języka, a potem do-
stanie pracę – mówią     
Flamandowie. 

nieuws.vtm.be 

Szkolne problemy z azbestem 
Azbest towarzyszy budownictwu od 
dawna. Niska cena i odpowiednie 
właściwości mechaniczne sprawia-
ły, że stosowany był jako wzmoc-
nienie w eternicie. Jak się okazuje, 
azbestowy problem ma wiele szkół 
we Flandrii. Specjalna komisja zba-
dała poziom obecności azbestu w ok. 
300 flamandzkich szkołach. Wyniki 
okazały się zatrważające. 

Aż 65% badanych szkół potrzebuje 
podjęcia natychmiastowych działań. 
Dotyczy to zwłaszcza szkół edukacji 
społecznej. W dwudziestu szkołach 
zaistniałą sytuację określono jako 
pilną. Dyrektorzy trzynastu placó-
wek nie czekali na dalsze działania 
komisji, tylko natychmiast przystą-
pili do usuwania azbestu. 

Z pobranych ze szkół próbek wynika, 
że w budynkach znajduje się ponad 
5000 ton azbestu. Teoretyczny koszt 
usunięcia tego materiału szacuje się 
na prawie piętnaście milionów euro. 

Flamandzka minister edukacji Hilde 
Crevits podkreśla, że „nie ma ostrego 
zagrożenia dla zdrowia” i że „azbest 
zostanie usunięty w nadchodzących 
miesiącach”. „Zbyt mało szkół zdaje 
sobie sprawę z dramatycznych kon-
sekwencji, jakie azbest może mieć 
dla późniejszego życia ich uczniów 
i pracowników. Szkoła musi być bez-
piecznym i zdrowym środowiskiem” 
– mówią posłowie z partii zielonych. 
W zwartej formie azbestowej nie 
ma niebezpieczeństwa. Ale jeśli 

Kontenerowe
mieszkania 
socjalne 
Ponad 10.000 osób czeka 
w Ghent na mieszkanie 
socjalne. Aby poradzić 
sobie z niedoborem lo-
kali, władze miasta chcą 
zbudować kontenerowe 
domy, które mogą służyć 
nie tylko jako mieszka-
nia socjalne, ale także 
być domem dla młodych 
rodzin, których nie stać 
na wynajęcie lokalu w 
coraz droższym mieście. 

Według rządu flamandz-
kiego ma to być rozwią-
zanie tymczasowe, ale 
słychać też opinie, że 
kontenerowe domy 
w znaczący sposób mogą skrócić 
ogromną listę oczekujących na 
mieszkania socjalne. 

demorgen.be 

MyTrustO pomoże ze spłatą 
długów 
Około 300 tysięcy osób we Flandrii 
ma co najmniej jedną zaległą płat-
ność. Z powodu dodatkowych kosz-
tów, coraz więcej tego typu spraw 
kończy się spiralą zadłużenia. 

Każdy, kto ma problem z opłaceniem 
na czas swoich rachunków, długów 
rosnących z powodu dodatkowych 
kosztów sądowych, czy ponagleń od 
agencji windykacyjnej lub komorni-
ka, może odwołać się do MyTrustO 
za pośrednictwem specjalnej aplika-
cji. MyTrustO pośredniczy pomiędzy 
wierzycielami a dłużnikami. Nowa 
aplikacja pozwala uczynić ten pro-
ces bardziej dostępnym. 
Szczegóły: http://www.mytrusto.be/
nl/diensten/voor-mensen-met-schul-
den

atv.be 
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– migrantów, którzy zatrzymują się 
w Belgii w drodze do innego kraju. 

Nie spodobało się to organizacjom 
zajmującym się pomocą uchodźcom 
i imigrantom bez odpowiednich do-
kumentów. Ponieważ organizacje 
dowiedziały się o terminie pierw-
szej takiej akcji, udało im się przed 
jej rozpoczęciem ostrzec prawie 
wszystkich nielegalnych imigrantów 
i znaleźć im na czas akcji tymczaso-
we lokum – informowały wówczas 
media. 

Koczującym w stolicy obcokrajow-
com od kilku miesięcy pomaga wie-
lu wolontariuszy. Głównym proble-
mem jest znalezienie odpowiedniej 

liczby miejsc noclegowych. W związ-
ku z tą sytuacją polityka migracyjna 
obecnego rządu, za którą odpowiada 
wiceminister Theo Francken, często 
spotykała się ostatnio z ostrą kryty-
ką. W rozmowie z Le Soir premier 
odniósł się do tej kwestii. – Wręcz 
z pewną dumą stwierdzam, że tylu 
obywateli wykazuje się taką wolą 
pomocy – powiedział Michel. Mówił 
jednak nie tylko o „głębokim szacun-
ku” dla osób, które pomagają obco-
krajowcom koczującym na dworcu 
czy w parku, ale zaapelował także do 
samych imigrantów. 

– Zwróćcie się z wnioskiem o azyl. 
Nasz urząd ds. imigracji Fedasil 
jest w stanie zająć się każdym ta-

kim wnioskiem. 
Poruszajmy się w 
ramach państwa pra-
wa – powiedział szef 
belgijskiego rządu. 
Jednocześnie pod-
kreślił, że jeśli urząd 
uzna, że danej osobie 
nie przysługuje prawo 
do azylu, to taka osoba 
musi opuścić Belgię 
i wrócić do swojego 
kraju. 
– Nie możemy wysłać 
w świat wiadomości, 
że każdy może do nas 
przyjechać – dodał 
Michel.

De Standaard. 

Opracowała: 
Karolina Morawska 

rozpadnie się na małe włókna, staje 
się niezwykle niebezpieczny. Może 
to prowadzić między innymi do mię-
dzybłoniaka, nowotworu, który wpły-
wa głównie na błonę płucną. Okres 
latencji wynosi średnio trzydzieści 
lat. Skutki narażenia często nie są 
natychmiast zauważalne. 

standaard.be 

Szacunek dla osób, które po-
magają imigrantom. 
Premier Charles Michel, w wywia-
dzie dla gazety Le Soir, wyraził swój 
„głęboki szacunek” dla rodzin po-
magających bezdomnym imigran-
tom. Jednocześnie zaapelował do 
nielegalnych imigrantów o respek-
towanie belgijskich przepisów doty-
czących procedur azylo-
wych. 

Kilka tygodni temu w 
Brukseli doszło do pro-
testu przeciwko policyj-
nej akcji wymierzonej w 
nielegalnych imigran-
tów przebywających w 
parku Maximiliaanpark 
w pobliżu dworca kolejo-
wego Bruksela Północna 
(Gare de Bruxelles-
Nord). Minister spraw 
wewnętrznych stwierdził 
wówczas, że nie można 
tolerować setek niele-
galnych imigrantów 
koczujących w stolicy 
i zapowiedział cotygo-
dniowe akcje ich zatrzy-
mań. Chodzi tu głównie 
o tzw. „transmigranten” 
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Wnioskodawczyni 
nie posiada obywa-
telstwa belgijskiego 
i w związku z tym 
uważa, że emery-
tura powinna być 
opodatkowana w 
Polsce. 

Ministerstwo w 
odpowiedzi stwier-

dziło, że w świetle obowiązującego 
stanu prawnego stanowisko wnio-
skodawczyni jest prawidłowe. 
W sprawie opodatkowania w 
Polsce osiąganych w niej docho-
dów osób fizycznych zastosowanie 
znajdują uregulowania Konwencji 
między Rzecząpospolitą Polską a 
Królestwem Belgii w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania 
oraz zapobiegania oszustwom po-
datkowym i uchylania się od opo-
datkowania w zakresie podatków od 
dochodu i majątku z dnia 20 sierpnia 
2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 
2139). 

Na podstawie art. 18 z zastrzeżeniem 
postanowień artykułu 19 ustęp 2 
emerytury i inne podobne świadcze-
nia, wypłacane osobie mającej miej-
sce zamieszkania w umawiającym 
się państwie z tytułu jej wcześniej-
szej pracy najemnej, podlegają opo-
datkowaniu tylko w tym państwie, 
w którym odbiorca emerytury ma 
miejsce zamieszkania. 

Z kolei zgodnie z treścią art. 19 ust. 
2 lit. a) ww. Konwencji, renty i eme-
rytury przekazywane przez uma-
wiające się państwo albo przez jego 
organ lokalny bezpośrednio, bądź 
z utworzonych przez nie funduszy, 
osobie fizycznej z tytułu usług świad-
czonych na rzecz tego państwa lub 
organu lokalnego podlegają opodat-
kowaniu tylko w tym państwie. 

Jednakże takie renty i emerytury 
podlegają opodatkowaniu tylko w 
drugim umawiającym się państwie, 
jeśli ich odbiorca ma w tym państwie 
miejsce zamieszkania i posiada jego 
obywatelstwo (art. 19 ust. 2 lit. b) ww. 
Konwencji). 

Ministerstwo zwraca uwagę na to, 
że art. 19 ust. 2 ww. Konwencji do-

tyczy emerytur wypłacanych z tytu-
łu uprzednio wykonywanej pracy, 
jednakże nie każdej emerytury, a 
wyłącznie związanej z usługami na 
rzecz wypłacającego je państwa, jego 
jednostki terytorialnej lub organu lo-
kalnego. Nadmienia, że wspomniane 
przepisy dotyczą osób piastujących 
funkcje publiczne w ramach admini-
stracji publicznej (tj. państwowej czy 
samorządowej). Przepisy podatkowe 
nie definiują „funkcji publicznych”, 
zatem w znaczeniu potocznym funk-
cjonariuszem publicznym jest osoba 
będąca pracownikiem administracji 
publicznej, niepełniąca funkcji wy-
łącznie usługowych (np. sędzia), a 
także osoba korzystająca z ochrony 
prawnej z mocy przepisu szczególne-
go (np. poseł, senator, radny). 

Zatem ten przepis ma zastosowanie 
do emerytur związanych z wykony-
waniem funkcji publicznych i do-
tyczy pracowników państwowych 
i osób otrzymujących emerytury 
z tytułu wykonywanej w przeszło-
ści pracy najemnej dla państwa. 
Wykonywanie zawodu nauczyciela 
spełnia kryterium pełnienia funkcji 
publicznej. 

Postanowienia art. 19 ust. 2 lit. b) 
Konwencji stanowią o łącznym 
spełnieniu obydwu przesłanek, tj. 
posiadania miejsca zamieszkania w 
drugim państwie oraz obywatelstwa 
tego państwa. 

W przytoczonej sprawie przepis art. 
19 ust. 2 lit. b) konwencji nie znajdu-
je zastosowania, z uwagi na niespeł-
nienie jednego warunku, ponieważ 
wnioskodawczyni nie posiada oby-
watelstwa belgijskiego. 

Biorąc pod uwagę obowiązujące 
przepisy prawa oraz przedstawiony 
we wniosku stan faktyczny organ 
stwierdził, że otrzymywana przez 
wnioskodawczynię emerytura przy-
znana przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych z tytułu wykonywanej 
w przeszłości pracy nauczyciela pod-
lega opodatkowaniu tylko w Polsce. 

Powyższy artykuł pełni rolę informa-
cyjną, nie jest wykładnią prawa. 

ksiegowosc.infor.pl 

Emerytura z Polski, przysługują-
ca rezydentowi podatkowemu w 
Belgii, podlega opodatkowaniu 
tylko w Belgii. Wyjątek stanowi 
opodatkowanie emerytury osoby 
niebędącej obywatelem belgijskim 
otrzymywanej z tytułu pracy na 
rzecz państwa polskiego. 

Z wnioskiem o wydanie indywidual-
nej interpretacji prawa podatkowego 
zgłosiła się Polka będąca belgijskim 
rezydentem podatkowym, ale nie-
będąca obywatelką Belgii. Kobieta 
pracowała w Polsce jako nauczyciel i 
otrzymuje z tytułu pełnienia tej funk-
cji emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Do roku 2014 była ona 
rezydentem polskim, w związku z 
czym ZUS odprowadzał zaliczki na 
podatek dochodowy od emerytur 
i składał w jej imieniu deklaracje 
PIT-40A w Urzędzie Skarbowym. 
Od roku 2015 ZUS zaprzestał potrą-
cania i odprowadzania zaliczek od 
emerytury kobiety ze względu na 
to, że jest nierezydentem do celów 
podatkowych w Polsce. 

W związku z powyższym wniosko-
dawczyni chciała się dowiedzieć, czy 
ma w jej przypadku zastosowanie 
art. 18 (Emerytury) dotyczący opo-
datkowania emerytur w ogóle, czy 
mówiący o emeryturach z tytułu 
usług świadczonych na rzecz tego 
Państwa lub organu lokalnego art. 
19 (Pracownicy Państwowi) ustęp 2 
Konwencji między Rzecząpospolitą 
Polską a Królestwem Belgii w spra-
wie unikania podwójnego opodatko-
wania. 

Zdaniem wnioskodawczyni, jako 
nauczyciel była pracownikiem 
sektora państwowego i świadczyła 
usługi na rzecz państwa polskiego, 
i dlatego uważa, że jej emerytura jest 
emeryturą urzędnika państwowego. 
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Wpływ kontynuacji zatrudnienia 
w Belgii na prawo do świadczeń 
emerytalnych z ZUS w Polsce 

Polskę łączą dwustronne umowy 
międzynarodowe w dziedzinie za-
bezpieczenia społecznego. 

Zawieszenie emerytury w trybie art. 
103a ustawy emerytalnej trwa do 
czasu rozwiązania stosunku pracy i 
przedłożenia w oddziale ZUS świade-
ctwa pracy lub zaświadczenia wysta-
wionego przez pracodawcę, potwier-
dzającego ustanie stosunku pracy. 

W takim przypadku ZUS podejmie 
wypłatę emerytury od miesiąca, 
w którym nastąpiło rozwiązanie 
stosunku pracy pod warunkiem 
przedłożenia w ZUS w tym samym 
miesiącu zaświadczenia o ustaniu 
zatrudnienia oraz wniosku o wypłatę 
zawieszonej emerytury. Świadczenia 
za okres poprzedzający rozwiązanie 
stosunku pracy nie zostaną wypła-
cone. 

Osoba, która złożyła wniosek w 
placówce terenowej ZUS i nie poin-
formowała o istniejącym stosunku 
pracy za granicą, zobowiązana bę-
dzie do zwrotu wypłaconych świad-
czeń do momentu przedłożenia za-
świadczenia o ustaniu zatrudnienia. 
Należy pamiętać, że osoba pracująca 
i mieszkająca za granicą ma obowią-
zek poinformowania instytucji ZUS 

o tym fakcie i jej wniosek powinien 
być przekazany do właściwej jed-
nostki ZUS. W przypadku osób pra-
cujących lub prowadzących działal-
ność gospodarczą w Belgii jednostką 
tą jest: 

ZUS I Oddział w Warszawie 
Wydział Realizacji  Umów 
Międzynarodowych 
Ul. Senatorska 6/8 
00-917 Warszawa 

Wymóg rozwiązania stosunku pracy 
nie dotyczy sytuacji, w której osoba 
podjęła zatrudnienie już po przyzna-
niu prawa do emerytury. 
Osoby prowadzące własną działal-
ność gospodarczą za granicą, ubie-
gające się o wypłatę świadczenia 
emerytalnego z ZUS, nie są zobo-
wiązane do przedkładania dokumen-
tacji dotyczącej zakończenia wyko-
nywania tej działalności, ponieważ 
konieczność rozwiązania stosunku 
pracy, wynikająca z art. 103a ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, dotyczy 
wyłącznie pracowników. 

Wpływ dochodów z pracy lub 
prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej na 
emerytury wcześniejsze 

Wcześniejsza emery-
tura jest przyznawa-
na osobie, które nie 
ukończyła jeszcze 
powszechnego wie-
ku emerytalnego – 
w przypadku kobiety 
60 lat a w przypadku 
mężczyzny 65 lat. 

Prawo do emerytury 
wcześniejszej ulega 
zawieszeniu w ra-
zie osiągania przez 
świadczeniobiorcę 
przychodu w kwocie 
wyższej niż 130% prze-
ciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia 
za kwartał kalen-
darzowy, ogłoszo-
nego przez Prezesa 
Głównego Urzędu 
Statystycznego w 
Monitorze Polskim. 

Powszechny wiek emerytal-
ny 
Od 1 października 2017 r. powszech-
ny wiek emerytalny w Polsce wynosi 
dla kobiet 60 lat a dla mężczyzn 65 
lat.  Powszechny wiek emerytalny 
oznacza, że nie musi być spełniony 
warunek określonej długości stażu 
ubezpieczeniowego. 

Zasada rozwiązania stosunku 
pracy 
Osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę zobowiązane są do 
zakończenia stosunku pracy co naj-
mniej dzień przed złożeniem wnio-
sku o emeryturę z ZUS. Zasada ta 
jest regulowana ustawą z dnia 
16.12.2010, która weszła w życie z 
dniem 01 stycznia 2011. Zgodnie 
z art. 103a tej ustawy, prawo do 
emerytury ulega zawieszeniu bez 
względu na wysokość przychodu 
uzyskiwanego przez emeryta z tytułu 
zatrudnienia kontynuowanego bez 
uprzedniego rozwiązania stosunku 
pracy z pracodawcą, na rzecz które-
go emeryt wykonywał je bezpośred-
nio przed dniem nabycia prawa do 
emerytury. Przepis ten stosuje się 
również do emerytów, którzy ukoń-
czyli powszechny wiek emerytalny, 
ustalany indywidualnie, w zależno-
ści od daty urodzenia oraz płci zgod-
nie z poprzednią ustawą 
o powszechnym wieku 
emerytalnym. Tak więc 
ci emeryci, którzy konty-
nuują zatrudnienie u te-
go samego pracodawcy, 
u którego byli zatrudnie-
ni przed dniem nabycia 
prawa do emerytury, 
muszą się liczyć z tym, 
że mimo iż ukończyli 
wiek zwalniający ich z 
zawieszalności – przy-
sługująca im emerytura 
zostanie zawieszona. 

Powyższa zasada ma 
zastosowanie także do 
emerytur przyznanych 
osobom zatrudnionym 
w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej, 
Islandii, Liechtensteinie, 
Norwegii, Szwajcarii lub 
w państwach, z którymi 
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Prawo do emerytury wcześniejszej 
ulega zmniejszeniu w przypadku 
osiągania przez świadczeniobiorcę 
przychodu w kwocie przekraczają-
cej 70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, nie przekraczającej 
oczywiście 130%. Świadczenie takie 
ulega zmniejszeniu o kwotę tego 
przekroczenia nie wyższą jednak 
niż ustalaną okresowo maksymal-
ną kwota zmniejszenia świadczenia. 

Na zmniejszenie lub zawieszenie 
świadczenia wpływa przychód 
uzyskany z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, pracy 
wykonywanej na podstawie umowy-
-zlecenia, umowy o dzieło oraz pro-
wadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Przepisy dotyczące 
zmniejszenia lub zawieszenia wypła-
ty stosuje się również do świadcze-
niobiorców osiągających przychód 
za granicą. Świadczeniobiorca, któ-
remu przyznano emeryturę przed 
osiągnięciem powszechnego wieku 
emerytalnego, obowiązany jest do 
złożenia oświadczenia o zamiarze 
osiągania przychodu. W przypadku 
podjęcia zatrudnienia lub rozpoczę-
cia działalności gospodarczej należy 
niezwłocznie poinformować o tym 
organ wypłacający świadczenia. 

Osoby, które złożyły oświadczenia, 
powinny do końca lutego każdego 
roku zawiadomić również o wyso-
kości przychodu osiągniętego w 
ubiegłym roku kalendarzowym. W 
przypadku osób zatrudnionych za 
granicą dowodem na potwierdzenie 
wysokości osiągniętego przycho-
du jest zaświadczenie wystawione 
przez pracodawcę. Osoby osiągają-
ce przychód z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej powinny 
złożyć oświadczenia o wysokości 
tego przychodu. 

Rola związków zawodowych 
Dział ACV/CSC ds. pracowników z 
nowych krajów europejskich (ACV 
Dienst Grensarbeiders Nieuwe 
Europese Lidstaten) zajmuje się 
pomocą w związku z procedurami 
emerytalnymi z zastosowaniem eu-
ropejskiej koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. 

W celu uzyskania pomocy można 
kontaktować się pod nr tel. 03/222 
71 64 lub poprzez e-mail: 
aldona.kuczynska@acv-csc.be, 
iwona.cieszynska@acv-csc.be. 

Iwona Cieszyńska



Przegląd prasy polskiej
i drogach ekspresowych będzie ich 
obowiązywał limit prędkości 100 
km/h. 

W całym okresie próbnym (przez 
24 miesiące) kierowcy będą mogli 
popełnić co najwyżej dwa wykro-
czenia. A i tak, starosta będzie mógł 
wydać decyzję o wydłużeniu okre-
su próbnego o kolejne dwa lata w 
przypadku, gdy kierowca w ciągu 
pierwszych 24 miesięcy od zdobycia 
uprawnień popełni dwa wykrocze-
nia drogowe. Jeżeli w tym okresie 
popełni trzy wykroczenia drogowe 
lub przestępstwo drogowe, wtedy 
starosta cofnie uprawnienia do 
kierowania pojazdem. 

Wraz z wejściem w życie nowych 
przepisów odnośnie prawa jazdy 
kierowcy będą mieli nowe obo-
wiązki. 

Przez pierwsze osiem miesięcy 
będą musieli jeździć z naklejonym 
na szybę zielonym liściem. Ponadto, 
przejdą obowiązkowe szkolenia, za 
które zapłacą. Między 4 a 8 mie-
siącem od daty uzyskania upraw-
nień każdy kierowca będzie musiał 
przejść dwugodzinny kurs teoretycz-
ny (m.in. z zakresu problematyki wy-
padków drogowych) w WORD. 

Oprócz tego, w tym samym okresie 
(między 4 a 8 miesiącem od daty 
odebrania prawa jazdy) kierowcy 
będą musieli przejść szkolenie prak-
tyczne w Ośrodku Doskonalenia 
Techniki Jazdy (m.in. z zakresu wy-
prowadzania auta z poślizgu). 

Oprócz tego, przez pierwsze osiem 
miesięcy po odebraniu prawa jazdy, 
kierowcy nie będą mogli pracować 
zawodowo jako kierowcy ani prowa-
dzić działalności gospodarczej zwią-
zanej z prowadzeniem samochodu. 

mojafirma.infor.pl 

Setki pacjentów dostały wad-
liwą szczepionkę 
Preparaty przeznaczone do utylizacji 
były podawane nawet noworodkom. 
Lekarze wiedzieli, że wstrzykują nie-
pełnowartościowy produkt. Jest co 
najmniej kilkaset takich przypad-
ków. Problem dotyczy bowiem wie-
lu, jeśli nie wszystkich województw. 

Większość szczepionek wymaga 
przechowywania w określonej tem-
peraturze. Dlatego leżą w lodów-
kach. Inspektorzy farmaceutyczni 

postanowili w ostatnich miesiącach 
sprawdzić, czy sprzęt chłodniczy w 
aptekach i przychodniach działa. A 
także czy na wyposażeniu są agrega-
tory na wypadek odłączenia prądu. 
Efekt? Koszmarny. Nie dość, że wy-
kazano, iż tysiące szczepionek nada-
je się do utylizacji, to są dowody na 
to, że lekarze szczepili, wiedząc już, 
że specyfik należy zniszczyć. To na-
rażenie dzieci na poważne choroby. 

O sprawie została poinformowana 
prokuratura. Zdaniem urzędników 
doszło do narażenia najmłodszych 
pacjentów na utratę zdrowia i życia. 
Źle przechowywana szczepionka 
nie działa, choć rodzice myślą, że 
zaszczepili dziecko. Producenci nie 
wykluczają też, że wskutek przegrza-
nia preparatu mogą wystąpić objawy 
niepożądane. 

fakty.interia.pl 

Weszły w życie przepisy roz-
szerzające granice obrony 
koniecznej 
Od teraz każdy może swobodnie 
bronić się w przypadku włamania 
do mieszkania, domu, lokalu lub 
przylegającego do nich ogrodzone-
go terenu, bez obawy, że trafi za to 
do więzienia. Dotychczas bywało z 
tym różnie. Teraz kara może grozić 
jedynie wtedy, gdy przekroczenie 
granic obrony koniecznej będzie 
rażące. Nowe przepisy nie tylko da-
ją możliwość obrony, ale także mają 
charakter prewencyjny. 

– Ważne jest to, żeby osoba broniąca 
się wiedziała, że jeżeli nawet użyje 
sposobu obrony, czy dopuści obrony 
w czasie, który może zostać uznany 
za przekroczenie tejże obrony, to nie 
poniesie negatywnych konsekwen-
cji prawnych, nie będzie ciągana po 
sądach, nie trafi do aresztu, nie zosta-
nie skazana i nie trafi do więzienia 
– mówi minister sprawiedliwości. 

Teraz karom nie podlega ten, kto 
przekroczyłby granice obrony ko-
niecznej, odpierając zamach, polega-
jący na wdarciu się do mieszkania, 
lokalu, domu, albo przylegającego 
do nich ogrodzonego terenu, chyba 
że przekroczenie granic obrony ko-
niecznej było rażące – czyli sposób 
obrony lub użyte środki nie byłyby 
odpowiednie do zagrożenia wynika-
jącego z zachowania napastnika.

polsatnews.pl 

Opracowała: Katarzyna Frankowska 

Przed wolną niedzielą zaku-
py nawet do północy 
Firmy gorączkowo szykują się na 
ograniczenia, a większość klientów 
nie wie, jakie zmiany ich czekają. 
Nowe prawo wchodzi w życie już od 
marca. Sklepy będą mogły pracować 
tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę 
miesiąca. 

Długa lista wyłączeń obejmuje m.in 
punkty, w których będą pracować 
właściciele. To m.in. małe spo-
żywczaki, których znika z rynku 
po kilka tysięcy rocznie. Teraz 
przynajmniej w niedzielę miały 
dostać szansę na większe 
obroty. 

Jednak więksi 
konkurenci nie 
oddają rynku bez 
walki. Biedronka 
w części sklepów 
wydłuży pracę 
w dni przed wolną 
niedzielą do godz. 23, a Lidl do 22.
Hipermarkety Carrefour mogą dzia-
łać nawet do północy. 
Duże centra, te z kinami i gastrono-
mią, otworzą się w niedzielę. Małe, 
z lokalnymi najemcami, już nie, bo 
część zamkniętych sklepów to za 
duże koszty. 

Ustawa miała poprawić warunki 
pracownikom handlu – jednak za 
cenę wolnej niedzieli w inne dni 
będą pracować dłużej niż teraz. Do 
tego ciężej, ponieważ klienci będą 
chcieli zakupy robić na zapas, co 
będzie oznaczać dużo większą niż te-
raz liczbę wizyt w sklepach w piątki 
czy soboty. 

gazetaprawna.pl 

Nowe obowiązki i obostrze-
nia dla młodych kierowców 
Osoby, które odbiorą dokument pra-
wa jazdy po 4 czerwca 2018 r. będą 
objęte nowelizacją przepisów. Co się 
zmieni? 

Przede wszystkim przez 24 miesiące 
od daty wydania uprawnień będzie 
ich obowiązywał okres próbny. Przez 
ten czas będą się musieli bardziej pil-
nować i przez kilka miesięcy prze-
strzegać zaostrzonych przepisów. 
Przez pierwsze osiem miesięcy od 
odebrania prawa jazdy nie będą mo-
gli jeździć z wyższą prędkością niż 
50 km/h w terenie zabudowanym 
oraz 80 km/h poza terenem zabu-
dowanym. Z kolei na autostradach 
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Yanosik przekroczył granice. 
Poinformuje o fotoradarach w 
Europie. 

Jednak Polska wcale nie plasuje 
się w czołówce państw, gdzie stoi 
najwięcej fotoradarów. Najbardziej 
muszą pilnować się Włosi – oni 
muszą liczyć się z obecnością aż 5,9 
tys. fotoradarów. Kolejna jest Wielka 
Brytania, gdzie znajduje się 5,5 tys. 
takich sprzętów. Nasi zachodni są-
siedzi – Niemcy mogą pochwalić się 
ok. 3,9 tys. stacjonarnych urządzeń 
mierzących prędkość pojazdów. 
Polska znalazła się na 12 miejscu 
i okazuje się, że nad Wisłą jest 12 
razy mniej fotoradarów niż u lidera 
zestawienia. 

Ilość fotoradarów to jednak nie 
wszystko – liczy się także ich za-
gęszczenie w ujęciu na 1000 km2. 

Nastąpiło pewne przetasowanie – 
liderem okazała się Belgia, gdzie 
na 1000 km2 przypada ok. 38 fo-
toradarów. Wielka Brytania po-
nownie znalazła się na podium z 
22 fotoradarami. Trzeci okazali się 
Włosi, gdzie wskaźnik zatrzymał się 
na 20 rejestratorach prędkości. Ile 
fotoradarów na 1000 km2 przypada 
w Polsce? 1,5 – czyli wcale nie tak 
dużo. 

Warto mieć na uwadze, że nie we 
wszystkich krajach zezwala się na 
korzystanie z urządzeń informują-
cych o fotoradarach. 

Na podstawie antyweb.pl opracowa-
ła: Barbara Kamińska

Yanosik, system komunikacji 
między kierowcami, wbrew pozo-
rom pomaga nie tylko w unikaniu 
„drogich fotografów”, kontroli dro-
gowych lub nieoznakowanych po-
jazdów drogówki. Kierowcy cenią 
sobie tę platformę również za to, 
że pozwala na dowiedzenie się o 
trudnej sytuacji na drodze z odpo-
wiednim wyprzedzeniem. 

Yanosik poinformuje kierowców o 
fotoradarach również poza Polską.
Kierowcy z odpowiednim wyprze-
dzeniem otrzymają powiadomienia 
o stacjonarnych urządzeniach mie-
rzących prędkość pojazdu, a także 
o skrzyżowaniach z sygnalizacją 
świetlną wyposażoną w system re-
jestrowania uczestników ruchu prze-
jeżdżających „na czerwonym”. 

System Yanosik został poszerzony 
o ponad 27 tys. stacjonarnych urzą-
dzeń z niemal całej Europy. Sieć 
dodanych do aplikacji fotoradarów 
będzie na bieżąco aktualizowana, by 
użytkownicy podróżujący po krajach 
europejskich otrzymywali aktualne 
informacje o kontrolach. W chwili 
obecnej system ostrzegania o fotora-
darach w krajach Europy jest dostęp-
ny w aplikacji, jednak w najbliższym 
czasie informacje te trafią również 
do użytkowników urządzeń Yanosik. 

Yanosik ostrzega o fotoradarach 
niemal we wszystkich państwach 
Europy: Belgia, Niemcy, Wielka 
Brytania, Francja, Włochy, Holandia, 
Szwajcaria, Austria, Norwegia, 
Szwecja, Łotwa, Estonia, Słowenia, 
Grecja, Finlandia, Węgry, Hiszpania, 
Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia 
i Hercegowina, Chorwacja, Litwa, 
Czechy, Słowacja, Portugalia, 
Białoruś oraz Ukraina. 

Gdzie w Europie jest najwię-
cej fotoradarów? 
Polakom może wydawać się, że nad 
Wisłą jest stosunkowo dużo fotora-
darów. Na drogach o maksymalnej 
dopuszczalnej prędkości do 50 km/h 
znaki informacyjne o fotoradarach 
stawia się w odległości od 100 do 200 
m od masztu, a w przypadku tych, na 
których można gaz przycisnąć nieco 
mocniej, tabliczkę zobaczymy znacz-
nie wcześniej. Źródło: antyweb.pl
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Kobiece wynalazki, które zmieniły 
świat 

Zmywarka do naczyń 
Druga połowa XIX wieku. Josephine 
Cochrane, żona bogatego amery-
kańskiego przedsiębiorcy, często 
organizowała w swojej posiadłości 
przyjęcia. Za każdym razem część 
kosztownej chińskiej porcelany 
zmywanej przez służbę ulegała stłu-
czeniu. 
Amerykanka, w obawie przed dal-
szymi stłuczkami, zmywała naczy-
nia osobiście. Potem wymyśliła 
zmywarkę, która wykorzystywała 
wodę pod wysokim ciśnieniem na-
kierowaną na stojak z naczyniami. 
Opatentowała swój wynalazek w 
1886 roku. 

W tym czasie większość domów nie 
miała dostępu do ciepłej wody po-
trzebnej do funkcjonowania takiej 
maszyny, ale Cochrane była uparta. 
Reklamowała i sprzedawała swój 
pomysł hotelom i restauracjom. 
Wywoływała tym samym niemały 
skandal, bowiem pojawiała się na 
biznesowych spotkaniach bez męża 
(była już wdową), brata lub ojca, co w 
tamtych czasach było nieobyczajne. 

Przełom nastąpił w 1893 roku na 
Wystawie Światowej w Chicago. 
To tam wynalazek Josephine został 
zaprezentowany szerokiej publicz-
ności. Kiedy coraz więcej kobiet za-
częło pracować zawodowo, zmywar-
ki zawitały również do gospodarstw 
domowych, Obecnie, założona przez 
panią Cochrane marka, należy 
do światowego giganta, koncernu 
Whirlpool. 

Papierowe torebki 
Margaret Knight, która 
nazywana jest „żeńskim 
Edisonem”, łącznie otrzyma-
ła 26 patentów. Wyjątkowe 
umiejętności techniczne wy-
kazywała od najmłodszych 
lat. W drugiej połowie XIX 
wieku takie hobby było raczej 
niespotykane wśród dziew-
cząt. Mary sklejała latawce 
dla braci, budowała sanki 
i karmniki dla ptaków. W 
wieku 12 lat stworzyła urzą-
dzenie, które natychmiast 
zatrzymywało pracę maszyn 
przemysłowych, jeśli coś się 
w nich zaklinowało, tym sa-
mym chroniąc pracowników 
przed wypadkami. 

W 1871 roku  Margaret 
Knight opatentowała maszynę pro-
dukującą papierowe torebki o kwa-
dratowych denkach, co było epoko-
wym wynalazkiem. A że sukces ma 
wielu ojców, niejaki Charles Annan 
usiłował przypisać sobie autorstwo 
technologii, tłumacząc przed sądem, 
że „kobieta nie byłaby w stanie wy-
naleźć tak innowacyjnej maszyny”. 
Sąd nie dał jednak wiary tym zapew-
nieniom. Pani Knight miała dosko-
nale udokumentowany cały proces 
powstawania wynalezionej przez 
siebie maszyny. 

Wycieraczki samochodowe 
Początek XX wieku. Angielka Mary 
Anderson po śmierci ciotki odzie-
dziczyła znaczną sumę pieniędzy i 
postanowiła zafundować sobie wy-
cieczkę do Nowego Jorku. Zwróciła 
uwagę, że sunące po jezdni samo-
chody co chwila zatrzymywały się 
aby kierowcy mogli wysiąść i prze-
trzeć szyby. Ówczesne auta nie miały 
jeszcze wycieraczek. Wtedy w jej gło-
wie narodził się pomysł skonstruo-
wania wycieraczek obsługiwanych z 
wnętrza pojazdu. Były to pomysłowe 
gumowe wycieraczki do szyb umo-
cowane na pręcie przyczepionym do 
rączki wewnątrz samochodu. Żeby 
przetrzeć szybę, kierowca musiał 
jedynie pociągnąć za rączkę. Swój 
wynalazek Mary Anderson opaten-
towała w 1903 roku, jednak już po 
dwóch latach sprzedała patent ka-
nadyjskiemu producentowi. 

Samochodowe wycieraczki nie od 
razu podbiły rynek. Kierowcy oba-

Wynalazki nie są wcale 
domeną mężczyzn, cho-
ciaż wcześniej to oni, 
mając za sobą duże pie-
niądze i odpowiednią w 
tych czasach edukację, 
mieli szanse na wymy-
ślanie nowych urządzeń 
i okrywanie się chwałą 
w dziedzinie nauki. To 
mężczyźni, częściej niż 
kobiety otrzymywali na-
grody Nobla i to o nich 
mówiło się częściej w 
kontekście różnorakich 
odkryć. 

Przez wieki kobiety 
były pomijane i nieza-
uważane, chociaż ich 
dokonania nie raz rewo-
lucjonizowały technikę. 
Uważane były za płeć słabą, mało 
inteligentną, stworzoną tylko do 
bycia żoną i matką. Do XIX wieku 
panie praktycznie nie opatentowy-
wały swoich wynalazków, często za-
pisując je na konto męża. Po latach 
okazało się, że to właśnie kobiety są 
wynalazczyniami niezwykle popular-
nych i praktycznych przedmiotów, 
bez których nie wyobrażamy już so-
bie życia. 

Pionierka 
Pierwszą kobietą, która opatento-
wała wynalazek w swoim własnym 
imieniu, była Amerykanka Mary 
Kies. W 1809 roku zarejestrowała 
technikę tkania słomy z użyciem je-
dwabiu i nici, i tym samym zrewolu-
cjonizowała przemysł kapeluszniczy. 
Jej techniki używano na szeroką ska-
lę, a szczególnie przydatna okazała 
się przy produkcji ochronnych na-
kryć głowy. 

Rok po zgłoszeniu swojego wynalaz-
ku do urzędu patentowego jej fortuna 
szacowana była na około pięć milio-
nów obecnych dolarów. Dwadzieścia 
sześć lat później, podczas pożaru w 
Amerykańskim Biurze Patentowym, 
spłonęła kartoteka z jej patentem. 
Mary Kies zmarła nie mając ani cen-
ta, a na jej grobie zamiast pomnika 
położono zwykły polny kamień. 

Dopiero po ponad 120 latach kobie-
ta, która przetarła szlaki i utorowa-
ła drogę innym wynalazczyniom, 
doczekała się zadośćuczynienia i 
należnego jej szacunku. 
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Korektor 
Liquid Paper, czyli ko-
rektor w płynie, został 
wynaleziony przez Bette 
Nesmith Graham. W la-
tach pięćdziesiątych XX 
wieku pracowała jako 
sekretarka w dużej i do-
skonale prosperującej 
firmie. Niezbyt dobrze 
radziła sobie z pisaniem 
na maszynie, a w tam-
tych czasach była to dla 
sekretarki umiejętność 
tak podstawowa, jak 
obecnie obsługa komputera. 

Każdego dnia Bette przepisywała 
mnóstwo ważnych i mniej ważnych 
dokumentów, ale popełniając nawet 
jeden błąd, musiała zaczynać wszyst-
ko od początku. Trzeba przyznać, że 
było to zajęcie wyjątkowo męczące i 
stresujące. 

Graham podpatrzyła, jak malarze 
szyldów zamalowywali popełnio-
ny przez siebie błąd kolejną war-
stwą farby. W kuchennym blen-
derze wymieszała niedużą ilość 
białej bazy do farby z barwnikiem 
o kolorze, jaki miały kartki używa-
ne w firmie. W 1958 roku, po dłu-
gich eksperymentach, Graham 
opatentowała swój wynalazek 
i od tej pory nie narzekała na 
brak pieniędzy. W 1980 roku fir-
ma Bette Graham „Liquid Paper 
Corporation” sprzedana została 
za 47 milionów dolarów. 

Monopoly 
Pierwszym znanym pierwo-
wzorem Monopoly była The 
Landlord’s Game, gra stworzona 
przez Elizabeth Magie z Illinois i 
opatentowana w 1904 roku. 
Magie była kobietą na wskroś 
postępową jak na tamte czasy. 
Stenotypistka z Chicago nie mo-
gła pogodzić się z drastycznymi 
nierównościami ekonomiczny-
mi i społecznymi USA przełomu 

XIX i XX wieku. Przeciwwagą dla 
ówczesnego dzikiego kapitalizmu 
była rosnąca grupa Amerykanów 
głoszących konieczność większej 
kontroli państwa nad gospodarką. 
Ich orędownikiem stał się ekonomi-
sta Henry George. 

Elizabeth Magie, chcąc spopularyzo-
wać idee Henry’ego George’a wśród 
zwykłych zjadaczy chleba, stworzyła
 „Landlord’s Game” (Grę Właścicieli 
Ziemskich), w której gracze – poru-
szając się po wirtualnym Chicago 
– mogli nabywać nieruchomości i 
czerpać dochód z czynszów. 

30 lat po opatentowaniu przez 
Elizabeth, gra została całkowi-
cie splagiatowana przez Charlesa 
Darrowa, który w czasach Wielkiego 
Kryzysu, zbił na niej majątek. 
Darrow nie wymyślił Monopoly, 
ukradł planszę gry i monopolistycz-
ne zasady. Opatentował grę, mimo 
że Magie opatentowała swoje „The 
Landlord’s Game” już w 1904 roku. 
Ona na swoim dziele zarobiła 500 do-
larów, Darrow dorobił się milionów. 

Jednorazowe pieluchy 
Marion O’Brien Donovan, mama 
gromadki dzieci z Connecticut, 
postanowiła zaradzić koszmarowi 
zmieniania i prania zmoczonych pie-
luch i pościeli. Wynalazła pieluszkę 
jednorazową. Użyła kawałka plasti-
kowej zasłony prysznicowej i uszyła 
pokrowiec na pieluszkę zapinaną na 
agrafki. Projekt udoskonalała, zaczę-
ła używać nylonu, a agrafki zastąpiła 
napami. 
Wynalazek nosił nazwę „Boaters”, 
bo kształtem przypominał łódź i miał 
swój debiut w 1949 roku w sklepie 
Saks Fifth Avenue w Nowym Jorku. 
Marion długo nie mogła znaleźć 
producenta dla swoich pieluszek. 
Trzeba było aż 10 lat, żeby ktoś zdał 
sobie sprawę z wartości jej wynalaz-
ku. Był to Victor Mills, który stworzył 
markę pieluszek Pampers. 

Piła tarczowa 
Ten niekobiecy przedmiot w 1813 
roku wynalazła Tabitha Babbitt. Jej 
piła, w odróżnieniu od prostych pił, 
była okrągła, napędzana prostym 
mechanizmem obrotowym, dzięki 
czemu jej zęby cięły bez przerwy. 

Tabitha była członkinią grupy reli-
gijnej szejkersów z Massachusetts, 
wdową, kobietą skromną, prowa-
dzącą proste życie szejkerki. Nigdy 
nie złożyła żadnego wniosku paten-
towego, chociaż oprócz piły tarczo-
wej skonstruowała też maszynę do 
masowej produkcji gwoździ i miała 
swój udział w udoskonaleniu narzę-
dzi do konstrukcji mebli. 

wiali się bowiem, że używanie wy-
cieraczek poruszanych za pomocą 
ręcznego mechanizmu będzie ich 
rozpraszać w czasie jazdy. Jednak z 
biegiem czasu przekonywali się co 
do ich użyteczności i coraz częściej 
na ulicach można było spotkać sa-
mochody z zainstalowanymi wycie-
raczkami. 

W 1917 roku rynek motoryzacyjny 
podbiły automatyczne wycieraczki 
wynalezione również przez kobietę 
– Charlotte Bridgwood. 

System tajnej komunikacji 
Hedy Lamarr wychowała się w 
Austrii. Wyszła za mąż za milionera, 
który sympatyzował z nazistami i w 
czasie II wojny światowej sprzedawał 
im broń. Mając dosyć męża i jego po-
glądów Hedy uciekła do Londynu, a 
następnie do USA. Stała się znaną 
aktorką. 

W 1941 roku razem z Georgem 
Antheilem wynalazła i opatentowała 
„system tajnej komunikacji”, który 
polegał na manipulowaniu często-
tliwościami radiowymi przy użyciu 
niemożliwego do złamania kodu tak, 
aby uniemożliwić przechwytywanie 
tajnych wiadomości przez wroga. 

To jej zawdzięczamy system Wi-Fi. 
Wynalezienie metody rozpraszania 
widma w systemach szerokopasmo-
wych (FHSS) później dało początek 
technologii Wi-Fi i Bluetooth – pod-
łączanie się bezprzewodowo do wir-
tualnego świata. 



„Matka komputerów” 
Admirał dr Grace Murray 
Hopper, amerykańska pionierka 
informatyki, po II wojnie świato-
wej stacjonowała w Harvardzie, 
gdzie pracowała przy tworzeniu 
pierwszego dużego komputera 
w USA – IBM Harvard Mark 1. 
Wynalazła pierwszy program 
komputerowy, który przetwarza 
kod źródłowy w jednym języku 
programowania na drugi. 

Stworzyła termin „bug”, ozna-
czający błąd programu kompu-
terowego i była współtwórczynią 
COBOLa, pierwszego biznesowe-
go programu komputerowego 
przystępnego dla użytkownika. 

Jako wynalazczyni zdobyła wiele 
nagród, w tym Narodowy Medal 
Technologii w 1991 roku. Do 
śmierci dr Hopper otrzymała 
honorowe dyplomy 30 uniwersy-
tetów. 

Filtr do kawy 
W 1908 roku, Melitta Bentz, miłoś-

niczka kawy, go-
spodyni domowa 
z Drezna, wpadła 
na pomysł, jak zapo-
biec przedostawaniu 
się ziaren kawy do 
filiżanek. Wyłożyła 
okrągłymi bibułkami 
do usuwania atra-
mentowych kleksów 
wierzch podziurko-
wanego mosiężnego 
garnka, nasypała ka-
wy, po czym zalała ją 
wrzątkiem. I tak oto w  
filiżance znalazła się 
kawa bez fusów. 

Kilka miesięcy póź-
niej Cesarski Urząd 
Patentowy opatento-
wał ten wynalazek. 

Po uzyskaniu patentu w 1908 r. 
Melitta otworzyła własny biznes, 
oparty na sprzedaży systemu fil-
trowego. 
Od 1912 roku rodzinna firma pa-
ni Bentz zaczęła wytwarzać pa-
pier filtracyjny, a od roku 1937 
gotowe filtry do kawy, które pro-
dukuje do dzisiaj. 

Wymienione wyżej przykłady to 
nie jedyne kobiece wynalazki. 
Panie mają na swoim koncie 
także tratwę ratunkową, scho-
dy przeciwpożarowe, składane 
łóżko, kolorowe flagi sygnało-
we, czy ogrzewanie domowe 
energią słoneczną.   

Być może wiele wynalazków nigdy 
by nie powstało, gdyby nie pomysło-
we, energiczne i pełne zapału panie. 
Dzisiaj, spośród wszystkich zgłasza-
nych patentów na świecie, około 
jedenaście procent należy właśnie 
do kobiet. Pozostaje mieć nadzieję, 
że pań – wynalazczyń i odkrywczyń 
– będzie coraz więcej.

Aleksandra Dobiecka 

Fot.: codziennikfeministyczny.pl

Źródła: 
codziennikfeministyczny.pl, 

zaradna-mama.pl, kobieta.wp.pl, 
pl.aleteia.org, 

wysokie obcasy.pl 

Biustonosz 
Z niewygodnego i krępu-
jącego ciało gorsetu uwol-
niła kobiety Francuzka 
– Herminie Cadolle. W 
1889 roku zaproponowa-
ła paniom biustonosz. W 
swoim zakładzie w Paryżu 
uszyła dwuczęściowy kom-
plet bielizny, który nazwa-
ła „dobre samopoczucie”. 

Swój wynalazek zaprezen-
towała podczas Wielkiej 
Wystawy Światowej w 
Paryżu w 1890 roku. 
Szczególne zainteresowa-
nie wzbudził wówczas sta-
nik i już po kilku latach sprzedawany 
był na szeroką skalę jako osobny peł-
noprawny element bielizny. Z usług 
Herminie zaczęły korzystać królowe, 
księżniczki, tancerki i aktorki. Dom 
mody Cadolle istnieje do dziś, a jego 
wyroby kojarzą się z luksusem, deli-
katnością i idealnym krojem. 

Kevlar 
Stefania Kwolek, amerykańska che-
miczka polskiego pochodzenia, ży-
jąca na początku XX wieku, chciała 
zostać lekarzem i aby zarobić na stu-
dia, zatrudniła się w firmie DuPont. 
W 1965 roku, wraz ze swoim zespo-
łem, wynalazła kevlar – polimer 
bardziej elastyczny i wytrzymały 
niż stal, sztuczne włókno o bardzo 
dużej wytrzymałości na rozciąganie. 
Materiał znalazł zastosowanie w wie-
lu dziedzinach. Produkowano z nie-
go kadłuby kajakowe, liny, wiertła, 
elementy samochodowe, trampoli-
ny, oraz hełmy, ochraniacze i kami-
zelki kuloodporne dla żołnierzy. 
Stephanie uratowała życie setkom 
amerykańskich żołnierzy wysłanych 
do Wietnamu. 
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Królewskie opowieści
Leopold III Koburg i królowa Astrid

Dzieciństwo Astrid przypad-
ło na czas I wojny światowej. 
Młoda księżniczka pomagała 
przy rozdawaniu żywności i 
odzieży. Oddawała swoje za-
bawki dzieciom, które ich nie 
miały. 

Była ślicznym i wesołym dzie-
ckiem, ale zdarzało się, że nagle, 
bez wyraźnego powodu, stawa-
ła się powściągliwa i nieśmiała. 
Ta nieśmiałość towarzyszyła jej 
przez kilkanaście kolejnych lat 
życia. 

Astrid, jako anonimowa uczen-
nica, pobierała nauki w szkole 
dla młodych panien. Tam uczy-
ła się zasad etykiety, w jaki 
sposób należy chodzić, witać 
się, siadać, prowadzić konwer-
sację. Najbardziej lubiła zajęcia 
z prowadzenia gospodarstwa 
domowego, a zwłaszcza gotowa-
nia. Jej piętą achillesową były 
języki obce, przede wszystkim 
francuski, którego nigdy nie 
udało się jej biegle opanować. 
Uczęszczała na kursy dla pie-
lęgniarek, zdobyła zawód opie-
kunki małych dzieci. 

Wyrosła na przepiękną i wysoką 
dziewczynę. Wysoki wzrost był 
powodem jej kompleksów, a cho-
robliwa wręcz nieśmiałość powo-
dowała, że księżniczka unikała 
oficjalnych wystąpień. 

W 1924 roku Astrid ukończyła 
kurs prawa jazdy i zaczęła pod-
różować po Europie. W popular-
nym i modnym Spa w Belgii po-
znała królową Belgów Elżbietę, 
na której młoda szwedzka księż-
niczka wywarła ogromne wra-
żenie. Elżbieta uznała, że Astrid 
jest idealną kandydatką na żonę 
jej najstarszego syna Leopolda, 
późniejszego króla Belgów. 

Spotkanie 
Leopold, ówczesny książę 
Brabancji, był doskonałą partią. 
Wysoki, przystojny blondyn z 
kręconymi włosami i głębokim 
romantycznym spojrzeniem, 
był obiektem westchnień wielu 
europejskich księżniczek. Nie 
wiadomo do końca, jak młodzi 
się spotkali. Być może stało się 
to podczas jednego z przyjęć czy 

Byli parą wręcz idealną. 
Przystojny król Belgów i jed-
na z najpiękniejszych europej-
skich królowych. Zakochani i 
szczęśliwi. Ale życie dopisało 
do ich historii tragiczne zakoń-
czenie. Gdyby Astrid nie zginę-
ła w wypadku samochodowym, 
być może Leopold nie podjąłby 
tylu niefortunnych decyzji, któ-
re zaważyły na losie całej kró-
lewskiej rodziny, jego kraju i 
poddanych. 

Leopold III 
Leopold Philippe Charles Albert 
Meinrad Hubertus Marie Miguel 
z dynastii sasko-koburskiej 
urodził się 3 listopada 1901 w 
Brukseli. Zmarł 25 września 1983 
w Sint-Lambrechts-Woluwe. Był 
królem Belgów w latach 1934-
1951. 

Leopold III był synem króla 
Alberta I i księżniczki bawarskiej, 
Elżbiety Gabrieli Wittelsbach. 
Jako nastolatek, w czasie I wojny 
światowej walczył w Dwunastym 
Regimencie Belgijskim. Pobierał 
nauki w elitarnym Eton College 
w Anglii, a potem w St. Anthony 
Seminary w Kalifornii. W 1934 roku, 
po tragicznej śmierci ojca podczas 
wspinaczki górskiej, jako najstarszy 
syn objął tron belgijski. 

Był dwukrotnie żonaty. W listopadzie 
1926 ożenił się z księżniczką Astrid. 
Z ich związku urodziło się troje dzie-
ci: Józefina Charlotta, Baudouin oraz 
Albert II. 

Po sześciu latach od śmierci żony w 
1941 roku Leopold bez zgody parla-
mentu ożenił się z Mary Lilian Baels. 
Nowa żona otrzymała tytuł księżnej 
de Rethy i nigdy nie została królo-
wą. Trójka dzieci z tego związku; 
Aleksander, Maria Krystyna i Maria 
Esmeralda nie miała praw do tronu 
belgijskiego. 

Astrid 
Astrid Sofia Lovisa Thyra urodzi-
ła się 17 listopada 1905 roku w 
Sztokholmie jako trzecia córka 
szwedzkiego księcia Karola i duń-
skiej księżniczki Ingeborgi, i wnucz-
ka królów Danii i Szwecji. Królowa 
Belgów zmarła 29 sierpnia 1935 roku 
w Küssnacht am Rigi. 

22 Antwerpia po polsku      marzec 2018





Wspólne życie 
Po ślubie Astrid i Leopold zamiesz-
kują w Bellevue. Księżniczka anga-
żuje się w działalność charytatywną, 
lubi sama krzątać się w kuchni. Nie 
jest już taka nieśmiała, wręcz prze-
ciwnie, coraz częściej się śmieje i 
wprawia wszystkich dokoła w do-
bry nastrój. Jest bardzo szczęśliwa. 
Swoją urodą i naturalnością ocza-
rowuje każdego. Wprowadza świeży 
powiew na belgijski dwór królewski. 

Rok po ślubie, w 1927 roku, na 
świat przyszła Josephine Charlotte, 
późniejsza Wielka Księżna 
Luksemburga. Trzy lata późnej 
upragniony syn Baudouin. W 1934 

roku, podczas wspinaczki skalnej w 
Ardenach, zginął król Albert I. Na 
tron wstąpił jego syn i jako Leopold 
III został kolejnym królem Belgów. 
Cztery miesiące później urodził się 
drugi syn pary królewskiej Albert. 

Młoda rodzina królewska prowadzi 
zwyczajne życie. Królowa dużo czasu 
poświęca oficjalnym obowiązkom, 
działa charytatywnie, pomaga po-
trzebującym i odwiedza chorych. 
Belgowie są pod ogromnym wraże-
niem jej pracy i dobroci. Uwielbiana 
od samego początku Astrid cieszy 
się coraz większą sympatią i popu-
larnością. 

Wypadek 
W sierpniu 1935 roku rodzina kró-
lewska spędza wakacje w Szwajcarii. 
Dzieci wróciły już do Brukseli, a 
Astrid i Leopold postanowili udać 
się na ostatnią wycieczkę przed po-
wrotem do domu. Jest 29 sierpnia. 
Po kilku deszczowych dniach roz-
pogodziło się, jednak nawierzchnia 
drogi nadal jest śliska. Za kierowni-
cą packarda usiadł król, królowa na 
miejscu pasażera, a z tyłu, razem z 
bagażami, jej szofer. Chwila nieuwa-
gi i jadący siedemdziesiąt kilome-
trów na godzinę samochód wpadł w 
poślizg. Kilka razy przekoziołkował 
i zatrzymał się w trzcinie na brzegu 
jeziora. 

Leopold i Astrid z ogromną 
siłą zostali wyrzuceni poza sa-
mochód. Król upadł na trawę. W 
jego przypadku skończyło się na 
kilku zadrapaniach i złamanej 
ręce. Królowa, będąca w ciąży 
z czwartym dzieckiem, uderzy-
ła głową w drzewo i zginęła na 
miejscu. Samochód – wraz z 
siedzącym z tyłu szoferem, przy-
gniecionym przez bagaże – za-
nurzył się w głębokich wodach 
jeziora Küssnacht. 

Astrid zginęła mając 29 lat. 
Josephine Charlotte, Baldwin 
i Albert zostali bez matki. 
Charlotte miała wtedy siedem 
lat, Baldwin niecałe pięć, Albert 
niespełna roczek. 

Po śmierci Astrid zapano-
wała powszechna żałoba. 
Nieprzebrane tłumy zapłaka-
nych Belgów oddawały ostatni 
hołd swojej królowej. Leopold 
III długo nie mógł dojść do sie-
bie po tej tragedii zwłaszcza, że 
to on prowadził samochód pod-
czas wypadku. W miejscu, gdzie 
zginęła Astrid, król wystawił 
swojej ukochanej żonie pomnik. 

Po 6 latach od śmierci królowej, w 
1941 roku, Leopold ożenił się po raz 
drugi. Jego wybranką została pięk-
na Mary Lilian Baels, córka właści-
ciela przedsiębiorstwa rybackiego. 
Ich ślub odbył się potajemnie, bez 
zgody parlamentu, albowiem król 
pojął za żonę kobietę niższego sta-
nu. Mary Lilian po ślubie otrzymała 
tytuł księżnej de Rethy, ale nigdy nie 
została królową i nie włożyła korony 
na głowę. Chociaż z wielkim odda-
niem i miłością zajęła się dziećmi 
Astrid, które zwracały się do niej 
„mamo”, Belgowie nigdy jej nie za-
akceptowali. Nie mogli zapomnieć, 
że zajęła miejsce ich ukochanej kró-

spotkań w Kopenhadze. Leopold był 
bowiem bardzo blisko związany ze 
szwagrem Astrid, duńskim księciem 
Axelem. 

W 1925 roku Astrid wyznała przyja-
ciółce, że poznała mężczyznę, który 
jest dla niej ważny. Kilka miesięcy 
później wyszło na jaw, że jest to przy-
szły król Belgów. 

Wiosną 1926 roku królowa Elżbieta 
wraz z Leopoldem wybrali się do 
Szwecji. Wizyta owiana była tajem-
nicą. Matka z synem podróżowali 
incognito, nawet belgijska ambasa-
da w Sztokholmie udawała, że nic 
na ten temat nie wie. Apartament 
w Grant Hotelu wynajęty 
został na nazwisko damy 
dworu królowej. 

Astrid i Leopold coraz wię-
cej czasu spędzali razem, 
ale wrodzona nieśmiałość 
obojga nie pozwalała im na 
wyjawienie uczuć. Kiedy 
podjęli decyzję o wspól-
nym życiu, król Albert I 
zwołał w pałacu królew-
skim w Brukseli konfe-
rencję prasową i nie kryjąc 
zadowolenia poinformo-
wał o zaręczynach Astrid 
i Leopolda. Z satysfakcją 
powiedział, że „ich uczu-
cia są wzajemne, a rodzice 
mogą się tylko cieszyć z tej 
decyzji”. 

Belgowie oszaleli na punk-
cie przyszłej żony następcy 
tronu. Rodzice nadawali 
swoim nowo narodzonym 
córkom imię Astrid, cu-
kiernicy na jej cześć wy-
myślali specjalne ciasta, 
desery i praliny. 

Astrid była luteranką, 
a belgijska rodzina kró-
lewska katolikami. Jak 
to pogodzić? Rozwiązanie znalazł 
król Albert. 4 listopada 1926 roku w 
Sztokholmie odbył się ślub cywilny 
i kościelny w obrządku luterańskim. 
Po zakończeniu uroczystości w 
Szwecji Leopold natychmiast wrócił 
do Belgii, aby kilka dni później po-
witać swoją żonę w jej nowej ojczyź-
nie. Ich ślub był ogromnym wydarze-
niem. Na uroczystości obecne były 
koronowane głowy z całej Europy, 
artyści, politycy i tysiące poddanych. 

Kilka lat później Astrid sama podję-
ła decyzję o przejściu na katolicyzm, 
czym zyskała uznanie w oczach 
Belgów. 
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nymi schronami, artylerią i załogą 
składającą się z 800 żołnierzy. Nie 
przewidział jednak, że druga woj-
na będzie znacząco różniła się od 
pierwszej. Belgia prawie nie miała 
obrony przeciwlotniczej, czołgów i 
samolotów. 

Gdy w maju 1940 roku armia niemie-
cka zaatakowała Holandię i Belgię, 
800 żołnierzy broniących twierdzy 

Eben-Emael poddało się 
Niemcom w ciągu kilku go-
dzin. 

Kraj znalazł się pod okupa-
cją niemiecką. Rząd belgij-
ski opuścił Brukselę udając 
się na emigrację, a król wraz 
z rodziną pozostał w stolicy. 
Ministrowie odebrali to zacho-
wanie jako zdradę. Obawiali 
się, że król może próbować 
utworzyć rząd kolaboracyj-
ny podległy Niemcom. Sam 
monarcha opuszczenie kraju 
traktował jako dezercję. 

28 maja 1940 roku Leopold 
III ogłosił kapitulację Belgii. 
Ówczesny premier Hubert 
Pierlot, pozostający z resz-
tą rządu na emigracji we 
Francji, w tamtejszym radiu 
zarzucił królowi działania 
wbrew konstytucji. Rząd bel-
gijski na wygnaniu uznał kró-
la za niezdolnego do dalszych 
rządów. 

Leopold III chciał, aby Belgia 
pozostała suwerenna. 19 
listopada 1940 spotkał się 
z Hitlerem. Rozmowy nic 
nie dały, hitlerowska wizja 
Europy nie przewidywała 

istnienia suwerennych państw. To 
spotkanie rząd belgijski na emigra-
cji uznał za kolejny akt zdrady króla 
przeciwko państwu. 

Hitlerowi belgijski król coraz bar-
dzie przeszkadzał. Polecił uwięzić 
Leopolda wraz z rodziną w Zamku 
Królewskim Laeken w Brukseli, na-
stępnie deportować do Niemiec, a na 
koniec do Austrii. 
 
Z powodu kontrowersji wokół jego 
zachowania w czasie wojny, Leopold 
III nie wrócił od razu do wyzwolo-
nej przez aliantów Belgii. Lud już go 
nie chciał – w ich oczach był kola-
borantem. Pojechał więc z dziećmi 
do Szwajcarii. Ale jeśli monarchia 
miała przetrwać, jeśli Walonowie 
i Flamandowie nadal mieli żyć w 
jednym kraju, król był Belgom po-
trzebny. 

12 marca 1950 roku odbyło się re-
ferendum, które przyniosło wynik 
korzystny dla króla. 57,6% Belgów 
zagłosowało za jego powrotem do 
kraju, zdecydowana większość z 
nich to byli Flamandowie. 

Ale referendum wcale nie uspokoiło 
sytuacji, wręcz przeciwnie. W lipcu 
doszło do demonstracji i manife-
stacji w Antwerpii, Charleroi, Gent, 
Namur i w wielu innych miastach. 
Tysiące robotników niosło transpa-
renty z napisami: „Leopold na szu-
bienicę!”, „Abdykacja”, „Powiesić 
go”, „Precz z Leopoldem”. 

Król powrócił do kraju rankiem 15 
lipca po sześciu latach wygnania. W 
drodze do pałacu towarzyszyło mu aż 
5 tysięcy żołnierzy, co spowodowało 
kolejną falę oskarżeń, tym razem o 
tchórzostwo. Tego dnia w Belgii ma-
sowo wybuchły demonstracje, sytu-
acja zaczynała przypominać wojnę 
domową. 

17 lipca 1951 roku król ogłosił abdy-
kację. 11 sierpnia jego 21-letni syn 
Baudouin przed belgijskim parla-
mentem złożył przysięgę i został 
nowym królem Belgów. 
Leopold III pozostał w Belgii i stał 
się doradcą nowego króla. W latach 
60’ podróżował po świecie. Zmarł w 
1983 roku. 

Leopold III panował 17 lat i nie za-
pisał się dobrze w historii swojego 
kraju. Może rzeczywiście aktem 
poddania uzyskał względnie lżejszą 
okupację, ale stracił prestiż u pod-
danych. 
Panowanie Astrid trwało 18 miesię-
cy i zbiegło się z bolesnymi skutka-
mi kryzysu gospodarczego. Królowa 
przez ten czas dzielnie wspierała 
swoich poddanych i starała się nieść 
pomoc potrzebującym, dzięki czemu 
zyskała ogromną sympatię i szacu-
nek Belgów. 

Astrid, urodzona na dalekiej Północy 
królowa Belgów, uczyniła Leopolda 
szczęśliwym człowiekiem. Może gdy-
by przeżyła wypadek, losy Leopolda 
potoczyłyby się zupełnie inaczej i 
oszczędzone by mu zostało później-
sze cierpienie i upokorzenie. 

Anna Janicka 
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lowej. Nazywali ją „czarnym aniołem 
Laeken”. Troje dzieci z tego związku: 
Aleksander, Maria Krystyna i Maria 
Esmeralda nie miało żadnego prawa 
do tronu belgijskiego. 

Mary Lilian zmarła w 2002 roku. 
Została pochowana w krypcie kró-
lewskiej obok męża i jego pierwszej 
żony Astrid. Decyzję tę podjął król 
Albert II wraz z rodziną królewską. 

II wojna światowa 
Z II wojny światowej Belgia wyszła 
podzielona co do oceny zachowa-
nia jej króla. Jego postawa do dziś 
budzi wśród poddanych kontrower-
sje. Początkowo nic nie zapowia-
dało późniejszego obrotu sprawy. 
Leopold III jawił się Belgom jako 
wielki monarcha. Nie podobały mu 
się umizgi Francji i Wielkiej Brytanii 
w stosunku do Hitlera, nie godził się 
na ustępstwa czynione przez te kraje 
względem III Rzeszy. 

Przez całe lata 30’ XX wieku król 
przygotowywał Belgię do wojny. 
Pomny doświadczeń z I wojny świa-
towej, nie wierzył nikomu. Jego plan 
obrony przewidywał, że wojska alian-
ckie zostaną wpuszczone do Belgii 
w ostateczności. Zainwestował w sy-
stem fortyfikacji, przede wszystkim 
w Eben-Emael – twierdzę z potęż-



Między modą a prawdziwą Kulturą. 
Odkryjmy na nowo nasz smak.  

A czy nasza Kultura, w tym kultura 
wina, traktowane być powinny jako 
moda, narzędzie do zaspokajania 
zachcianek? Czy powinna być bez-
trosko sprowadzana do roli gadżetu, 
jedynie ozdoby, powierzchowności 
czy produktu? 

Naszym zdaniem – nie, bo Kultura 
nie ma natury przejściowej i chwi-
lowej. Nie jest i nie może być modą. 
Nie jest w stanie powstać szybko, czy 
za pół roku ulec zmianie, powodowa-
nej powiewami jakichś chwilowo ge-
nerowanych trendów. Ona wzrasta i 
dojrzewa długo, jako suma doświad-

czeń wielu pokoleń. Tworząc spójny, 
choć czasem nie dla wszystkich zro-
zumiały, szeroko pojęty – i w deta-
lach nawet na nas oddziałujący, po-
trzebny system wartości. Potrzebuje 
więc czasu i dbałości o określone wa-
runki. Tak, jak najszlachetniejsze ga-
tunki wina, by dojrzewać. By potem 
swoim niepowtarzalnym, bogatym, 
wielopłaszczyznowym i wartościo-
wym smakiem, nas cieszyć. I w tym 
właśnie tkwi Kultury siła. W dużej 
bezwładności procesów, która po-

woduje jej trwałość i większą przewi-
dywalność. Tym samym Kultury nie 
da się szybko zrewolucjonizować, 
można ją cierpliwie kształtować, a 
pospiesznie – jedynie zniszczyć. 

W czasie, który owocuje coraz to 
ładniej opakowanymi substytutami 
swoich prawdziwych odpowiedni-
ków i powszechną dostępnością 
win, które w pełni winami nie są. 
W czasie nowo brzmiących idei po-
wstających niejednokrotnie w opar-
ciu o wyrwane z kontekstu całości 
szablony postępowań i definicji mo-
ralnych. W czasie, w którym w pół 
godziny, gdy tylko chwilowo wygod-
nie, naturalne zapotrzebowanie sfe-
ry duchowej człowieka próbuje się 
zaspokoić modą na zostanie „szyb-
kim buddystą” albo „fastfoodowym 
Mają”. Tym większe jest znaczenie, 
wynikających z kształtującej się od 
wieków kultury europejskiej i tej 
naszej polskiej, corocznych świąt, 
w tym Świąt Wielkanocnych. 

Korzystając z okazji. Warto, być mo-
że, zastanowić nad tym, ile treści – i 
w czym faktycznie można znaleźć. 
Co jest ideą wartościową i czy nieco 
głębiej do niej sięgnąć. Bo czym, w 
rzeczy samej, są obchodzone corocz-
nie Święta? Czy tylko kolejną waka-
cyjną przerwą? Czy czymś więcej? 
Może zapominanym drogowska-
zem? Metaforyczną, wskazującą 
drogę, latarnią morską? Corocznym 
stałym punktem odniesienia, poma-
gającym na chwilę pogoń, w której 
uczestniczymy, zatrzymać i przypo-
mnieć sobie kolejny raz, skąd wyro-
śliśmy? 

Nie sposób w tym miejscu również 
nie nadmienić, że kształtowaniu na-
szej europejskiej i polskiej Kultury, 
kultura wina towarzyszyła od bardzo 
dawna. Przez wieki zmieniało się 
sporo. Co oczywiste, po drodze zmia-
nom ulegały i udoskonalane były 
procesy powstawania wina, metody 
jego wytwarzania i przechowywania. 
Ale, co może nawet bardziej istotne, 
zmieniała się rola kulturowa. W cza-
sach Imperium Rzymskiego wino 
było jednym z podstawowych pro-
duktów eksportowych, będąc niero-
zerwalną częścią rzymskiej kultury 
i obyczajów. To również wtedy wino 
nabrało kolejnego ważnego, nowe-
go znaczenia. Znaczenia, które po 

Spór o prawdę coraz bardziej zago-
rzały się toczy. Sądowy proces defi-
nicji wszelakich. Rozpraw z wartoś-
ciami niepasującymi. – O granice 
między najgłębszą z czerni a najjaś-
niejszą bielą, rywalizacje o odcienie 
szarości. Dysputy to nieskończone: 
która jeszcze w jasnej grupie jest, 
a która z nocy intensywność czer-
pie. Kto bliżej i do czego, ten nowo 
brzmiących argumentów publicz-
ności dostarcza. Procentowe anali-
zy ile w czerni białego, ile w jasnym 
jest mroku, żywią nietroszczące 
się o upływ czasu i niegenerujące 
większych ruchów potoki słów, co 
rozmowę udają. 

Do gonitwy i my wciąg-
nięci. Często drogami 
skróconymi kuszeni w 
krzykliwych relatywiza-
cjach definicji wolności, a 
i zdarza się, że od funda-
mentalnych definicji od-
ciągani, żyjemy w bałaga-
nie pojęć. Sprzeczając się 
o granice tego, co jeszcze 
dopuszczalne, a co już nie. 
Górnolotnymi słówkami 
wybiórczo pilnując tych 
zasad, co wydaje się, że nas 
chronią i bojkotując te, z 
którymi akurat w danej 
chwili nam nie po drodze. 

In Vino Veritas. W winie 
prawda. W tej starej kultu-
rze wina zmiany też nastę-
pują i powiedzieć można, 
że często w produktach, 
powszechnie proponowa-
nych, coraz mniej wina w 
winie jest. 

Jeśli poszukać analogii. 
Przychodzi na myśl skoja-
rzenie. Piękna butelka, jed-
na obok drugiej, gdzieś na 
marketowej półce. Nieźle zaprojekto-
wana etykieta. Ale to, co w środku, 
często jedynie barwą przypomina wi-
no. A tak naprawdę, nawet dla mniej 
wyrafinowanego smakosza, okaże 
się jedynie podsładzanym, kolorowa-
nym napojem alkoholowym, udają-
cym swój pierwowzór. Rzecz, którą 
znamy doskonale, robiąc zakupy 
w popularnych sklepach wielkopo-
wierzchniowych. Na 10% naturalny 
sok owocowy: prawie wino, prawie 
dobra idea, prawie prawda… 
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dziś dzień żywym w naszej kulturze 
pozostaje. To w tamtym czasie wino 
właśnie między profanum a sacrum 
granicę przekroczyło i po raz pierw-
szy przez chrześcijan w obrządku 
liturgii użyte zostało. 

Szanowni Państwo, 
w tym świątecznym czasie, życzy-
my Państwu wiele dobrego, kon-
struktywnych refleksji, wyciszenia 
i sił do kolejnych działań. A dla 
Waszych podniebień proponujemy 
smak. – Przedniego Pineau Prince 
De Didonne Blanc. Doskonałego 
jako aperitif i świetnie komponują-
cego się z daniami z kaczki i drobiu 
wszelakiego. 

A by w bałaganie pojęć i nowych 
mód na styl i sens życia za bardzo 
się nie pogubić, zachęcamy do czer-
pania z tego, co na mocniejszych, 
bardziej stabilnych fundamentach 
osadzone. Z tego poczynając, co czer-
pie z naszych korzeni, tak w kwestii 
Kultury ogólnie pojętej, jak i potrzeb 
ze sfery duchowej wynikających, na 
kulturze wina kończąc. 

Z wyrazami szacunku, 
Zespół Klubu Wine&Life 
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii

ZAPISY UCZNIÓW 
DO SZKOŁY POLSKIEJ 
Szanowni Państwo, 
zapisy do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. gen. 
St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą 
w Antwerpii na rok szkolny 2018/2019 rozpoczynają się 
01 marca 2018 r. i trwają do 30 maja 2018 r. 

Zgłaszani uczniowie do klas pierwszych muszą mieć 
w roku 2018 ukończony siódmy rok życia. Dzieci sześ-
cioletnie będą przyjmowane na podstawie pisemnego 
wniosku rodziców i w miarę posiadania wolnych miejsc. 

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie 
kwestionariusza zgłoszeniowego na stronie interneto-
wej szkoły http://www.antwerpia.orpeg.pl (zakładka 
zapisy uczniów). W ciągu dwóch tygodni po dokonaniu 
zgłoszenia elektronicznego otrzymacie Państwo, na po-
dany w kwestionariuszu adres mailowy, potwierdzenie 
rejestracji ucznia oraz informację o dacie zebrania z rodzicami. 

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać mailowo pisząc na adres spk.antwerpia@gmail.com oraz w sekretariacie 
szkoły. 

Z poważaniem, 
Monika Pruska

Karnawał szkolny
Karnawał to wyjątkowy okres. Dlaczego? Wtedy bowiem 
przychodzi czas wspaniałych, szalonych zabaw, świętowania 
i wielkiego ucztowania. Nie inaczej było w naszej szkole, w 
której tradycyjnie, tuż przed feriami, w lutym, odbyła się za-
bawa karnawałowa. 

Tego dnia uczniowie młodszych klas licznie przybyli na zajęcia 
w pięknych, różnobarwnych, pomysłowych strojach. Korytarze 
i sale lekcyjne pełne były: wróżek, czarownic, czarodziejów, 
księżniczek, kowbojów, duchów, karateków, policjantów, żoł-
nierzy, motylków, kotków i innych barwnych bohaterów zna-
nych z kreskówek i bajek. 

Przebrania dzieci były nie tylko kolorowe, ale też oddawały 
najdrobniejsze szczegóły wybranej przez nie postaci. Piękne 
stroje były tak doskonale przemyślane i dobrane, że niektórych 
z naszych podopiecznych ciężko było rozpoznać, inni budzili 
w nas zachwyt i podziw, a jeszcze inni nawet i przerażenie. 

Nie zabrakło również niezwykle miłego akcentu – słodkiego 
poczęstunku, przygotowanego przez Radę Rodziców. 
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Z bloga wesołej emigrantki
Jak to okropne być sprzątaczką. Cz.I

mnóstwo historii o tym, jak to ok-
ropnie, bez szacunku i z pogardą 
traktowani są rodacy przez praco-
dawców w Belgii, Anglii, Niemczech 
itd. Jak to tubylcy wykorzystują bied-
nych Polaków, jacy są niemili, jacy 
nieprzyjaźni, że traktują Polaka jak 
gorszy gatunek itd. Bo przecie Polak 
to taki biały Murzyn, jak śpiewa 
Czesław. Jednym słowem trzeba się 
przygotować na bycie Kopciuszkiem 
i śmieciem… 

Ale zaraz, zaraz. Czy ja aby nie miesz-
kałam 35 lat w Polsce, gdzie żyłam 
i pracowałam wśród Polaków? Czy 
ja tam byłam zawsze traktowana z 
szacunkiem? No cóż, przecież nie 
miałam studiów, ani wysokiego sta-
nowiska, ani pieniędzy, ani nawet 
chłopa, który miałby to wszystko, ba 
w ogóle żadnego chłopa nie miałam 
i niestety tam w tej Polsce wśród ro-
daków nie raz dano mi do zrozumie-
nia, że jestem kimś gorszym, że nie 
zasługuję na to, by być traktowana 
na równi z bogatymi, wykształcony-
mi, na stanowisku... 

Dlaczego zatem miałabym się przej-
mować, że jakiś obcy Belg będzie 
mnie gorzej traktował? Robota to 
robota – chodzi głównie o to, by 
zarobić pieniądze na życie, a nie 
rozczulać się nad sobą. Można też 
w sumie siedzieć w domu, czekać 
aż manna z nieba spadnie i użalać 
się nad sobą, byle tylko nie narażać 
się na pogardę. Każdy ma wybór. Ja 
tam jednak wolę własnymi rękami 
na swoje utrzymanie zarobić, bez li-
czenia na czyjąś łaskę czy wygraną 
w totolotka. 

Nie wiedziałam jednak, jak rzeczy-

wiście wygląda taka praca. Co tak 
naprawdę musi robić sprzątaczka. 
Nikt o tym nie napisał w necie, bo 
to przecież wstyd… Wtedy właśnie 
trafiłam na w/w opinie, które posta-
nowiłam sobie skopiować i zacho-
wać ku pamięci.  

Znajomi znajomych zgodzili się 
mnie przyjąć na próbę na czarno. 
Co mnie zadowalało, bo jak się nie 
powiedzie to nikt się nie dowie, nie 
będzie problemów z żadnym biurem 
itd. 

Szłam do tego domu z duszą na ra-
mieniu. Jak zaś ów dom zobaczyłam, 
mało nie umarłam. W PL mieszka-
łam w piętrowym domu – wydawało 
mi się – dość dużym. Sprzątałam go 
nie raz od strychu do piwnicy, ale zo-
baczywszy tamten dom pomyślałam 
tylko, że ja potrzebuję co najmniej 
tygodnia, żeby to domiszcze ogarnąć. 
Liczyłam raz kroki idąc przez salon 
– naliczyłam 15. Ja mam długie nogi 
a to były duże kroki. No, ale dobra, 
jedziemy. 

Przy drzwiach przywitała mnie 
uśmiechnięta kobieta. Przedstawiła 
siebie, potem męża, dzieci i psa, 
który przywitał mnie szczekaniem. 
Tak, tutaj ludzie przedstawiają swoje 
zwierzaki i podoba mi się ten zwy-
czaj. Ucieszyła się, że lubię psy i że 
się nie boję tego włochatego stworze-
nia (piesek z ras pasterskich, czyli 
takie małe cielę – przesympatyczny 
kudłacz). 
Na dzień dobry zapytała, czego się 
napiję – woda, kawa, cola? Szczyt 
chamstwa, co nie? 
Potem oprowadziła mnie po domu, 
pokazała gdzie znajdę odkurzacz, 

Przyjechałam do Belgii pełna obaw 
i wątpliwości. Nie wiedząc nic o tym 
kraju, bałam się, że nie dostanę tu 
żadnej sensownej pracy. Przecież ja 
znam się tylko na pracy w bibliote-
ce. Tam pracowałam przez 14 lat, a 
zaczęłam zaraz po szkole średniej. 
Nigdy nie musiałam robić niczego 
innego. 

No, znam się jeszcze ździebko na 
pracy na roli. Zajmowałam się tym 
wszak od najmłodszych lat, ale to 
nie jest to, co chciałabym jeszcze 
kiedykolwiek robić, bo nie lubię po 
prostu i tyle. 

Ludzie powiadali, że najłatwiej bez 
znajomości języków i bez dyplomów 
dostać pracę na zmywaku lub na 
sprzątaniu. Jednak tyle się nasłu-
chałam w życiu krytycznych, pogar-
dliwych i okropnych wypowiedzi na 
temat tego rodzaju pracy, iż powiem 
szczerze, nie bardzo mi się uśmie-
chało paranie się tak niewdzięczny-
mi i pogardzanymi zawodami. 

Dla przykładu kilka autentycznych 
cytatów z netu na temat pracy sprzą-
taczki: 
„Trochę mi wstyd za to, że jestem 
Polką, jak widzę masę polskich 
sprzątaczek i innych tumanów, któ-
rzy nie mają szans na godną pracę”.  
„ W życiu nie chciałabym być sprzą-
taczką, to poniżające sprzątać czyjś 
syf. No ale jak się nie chciało złapać 
za słownik i uczyć języków oraz jak 
się nie chciało zadbać o swoją edu-
kację, to teraz trzeba zasuwać z mo-
pem. Waszym dzieciom nie jest za 
was wstyd?”. 

Wysłuchałam też i przeczytałam 
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piekarnika, okapu, okien, składa-
nie prania, zmienianie pościeli itp. 
Zwykłe standardowe sprzątanie da-
ję radę spokojnie wykonać w cztery 
godziny. Kwestia dobrej organizacji 
pracy. – Jak się ma trójkę dzieci, 
zwykle ma się to opanowane, tylko 
trzeba dobrze poznać dany dom i się 
nie stresować. 

Dziś, gdy przychodzę do nowego 
klienta, ciągle towarzyszy mi stres, 
ale lekki. Bo człowiek nie wie, co 
i kogo zastanie w danym domu. 
Dziś jednak wiem, co mam robić i 
po prostu robię swoje. Ile zrobię, ty-
le zrobię i nie przejmuję się tym, co 
sobie pomyślą. 

Na czarno pracowałam bardzo krót-
ko, bo w moim wieku nielegalna 
robota na dłuższą metę byłaby już 
szczytem głupoty i nieodpowiedzial-
ności. 

Ci państwo polecili mnie swoim 
znajomym, potem przyszła do mnie 
jedna sąsiadka z pytaniem, czy mogę 
u niej sprzątać, potem poleciła mnie 
swojej znajomej. Za jakiś czas przy-
szła kolejna sąsiadka, a potem zno-
wu jakiś znajomy męża – i tak poszło 
po znajomych. Oto zaleta mieszka-
nia na wsi i przyjaznego nastawienia 
do tubylców oraz chęci integracji z 
nimi. Dziś mam na liście 10 klientów 
i co jakiś czas ktoś się mnie pyta, czy 
mam jeszcze jakieś wolne godziny. 
– Nie mam. Nie zamierzam też re-
zygnować z pracy u żadnego z moich 

klientów, bo wszyscy są bardzo fajni 
i wszystkich lubię, choć każdy z nich 
jest inny. 

Sprzątaczka musi być elastyczna 
i musi umieć się dostosować do 
okoliczności. 

Pracuję w małych mieszkankach u 
staruszek, które żyją z ubogiej eme-
rytury i liczą się z każdym centem. 
Pracuję też u bardzo zamożnych, 
którzy mieszkają w wielkich do-
miszczach i wożą się wypasionymi 
furami. I wiecie, co Wam powiem? 
Ani u tych ani u tamtych nikt mnie 
nie traktuje z żadną pogardą. I boga-
ci i biedni częstują systematycznie 
kawą i ciasteczkiem oraz innymi na-
pojami, a czasem oferują zupę czy 
kanapkę. Z okazji świąt od każdego 
dostaję prezenty – czasem są to cze-
koladki, innym razem kosmetyki, a 
czasem koperta z kartką świątecz-
ną… z wkładką. Wszyscy są mili i 
sympatyczni. Każdy jest jednak inny. 

Nie można wszak oczekiwać, że 
ludzie będą tacy sami jak my, czy 
w ogóle tacy sami. Każdy klient ma 
swoje fanaberie. U każdego klienta 
sprząta się inaczej. Niby wszędzie 
zasada ta sama – trzeba ogarnąć 
dom, ale każdy oczekuje czegoś 
innego. 

Są ludzie, dla których dom jest 
tylko miejscem do spania i jedze-
nia. Oni nie są przywiązani do tego, 
co mają w domu. Nawet jak mają 

gdzie produkty, ścierki, szczotki, wia-
dra itd. Oczywiście nie znałam wte-
dy jeszcze niderlandzkiego. Mówili 
więc do mnie po angielsku i na migi. 
Gdybym potrzebowała jeszcze cze-
goś, to kazała mi zaglądać do wszyst-
kich szaf, aż znajdę to, czego szukam. 
Ponadto pokazała gdzie są szklan-
ki, gdzie filiżanki, gdzie maszyna z 
wodą i lodem, jak używać ekspresu 
do kawy. Powiedziała, że mogę się 
częstować, czym chcę, że mogę brać 
z lodówki mleko, soki, colę, jogurty, 
gdyby mi tylko na coś przyszła ocho-
ta. 

Cosik mi to zachowanie nie bar-
dzo pasowało do tych wszystkich 
makabrycznych, przerażających 
historii na temat relacji polska 
sprzątaczka – belgijski pracodaw-
ca. Zastanawiałam się, gdzie jest 
haczyk. Dziś wiem – nie ma. Tacy są 
tu ludzie (nie dotyczy to całej Belgii 
– to też wiem), taka jest tutejsza rze-
czywistość. 

Potem powiedzieli mi, czego ode 
mnie oczekują i że na początek mam 
posprzątać tylko na dole i żebym się 
nie stresowała (bardzo śmieszne). 
Po czym zostawili mi elektroniczny 
klucz do drzwi wejściowych i pilota 
do bramy, informując, jak tego uży-
wać, życzyli powodzenia i miłego 
dnia, i poszli do pracy razem z psem. 

Nie wiedziałam, od czego zacząć. 
Latałam po tym domu w panice, ręce 
mi się trzęsły a nogi plątały. Cud, że 
wtedy nic nie rozbiłam ani nie po-
psułam i dobrze, że wtedy nie wie-
działam, że u niektórych ludzi stary, 
obtłuczony wazonik może kosztować 
kilka tysięcy euro. 

Mega stres. Nowa praca, obcy lu-
dzie, obcy dom, obcy język. 

Nie powiem, żebym w tym pierw-
szym dniu była z siebie zadowolo-
na. Dużo jeszcze było do zrobienia 
po czterech godzinach przewidzia-
nych na wykonanie zadania. Wtedy 
myślałam, że ja się kompletnie do 
tej roboty nie nadaję, że nie ma ta-
kiej możliwości, by posprzątać tyle 
metrów kwadratowych w cztery go-
dziny. Bałam się, że klienci będą nie-
zadowoleni. Nic takiego jednak się 
nie stało. No, przynajmniej nic nie 
mówili, bo co tam sobie pomyśleli 
– to inna para kaloszy. 

Z każdą kolejną wizytą robota szła 
mi łatwiej i szybciej. Dziś jestem w 
stanie posprzątać całe to domiszcze 
w cztery godziny. Oczywiście bez 
dodatkowych robótek typu mycie Pomoc domowa w drodze na swojej bryce firmowej



razy od nowa. To jest ciekawe i to 
zawsze jakieś urozmaicenie w pracy. 
Denerwują mnie tylko dialekty, bo 
jeszcze dużo nie rozumiem i czasem 
nie wiem, co babcia mówi, a babcia 
nie lubi, by się dopytywać co chwilę. 

Sprzątaczka musi być choć trochę 
psychologiem, powinna umieć pa-
trzeć i słuchać. 

Mam taką szaloną babcię, która ma 
85 lat, ale nie tylko szyje i szydełku-
je jak na babcię przystało. Ostatnio 
sprzedawała czapki na jarmarku 

świątecznym i mówi, że nieźle się 
rozeszły. Robi też zdjęcia tych prac, 
przesyła je z aparatu na kompa i po-
kazuje je na swoim blogu. Poza tym 
jeździ samochodem, ma konto na fej-
sie i korzysta ze snapchata na smart-
fonie by pisać z wnuczkami. Taka 
babcia stawia sobie sama wysoko 
poprzeczkę i mimo swojego wieku 
żyje pełnią życia. U takiej babci nie 
ma mowy o siedzeniu, gawędzeniu, 
czyli marnowaniu czasu i babci-
nych pieniędzy. Babcia poczęstuje 
kawą – i owszem, i pogada też, ale 
bez przerywania roboty. Babcia nie 
ma wysokiej emerytury i skoro płaci 
komuś 10€ za godzinę, to chyba nic 

dziwnego, że oczekuje wykonania 
zadania solidnie a nie siedzenia i 
picia kawy. 

Sprzątaczka powinna się starać 
zrozumieć klientów i dostosować 
się do ich potrzeb. W granicach roz-
sądku jednak, bo niektórzy to mają 
dosyć specyficzne podejście do rze-
czywistości i ludzkich możliwości. 

Niedawno przyszłam do nowego 
klienta na trzy godziny, a tu się 
okazuje, że w domu oprócz salonu 
i kuchni są 3 pokoje dziecinne, sy-

pialnia dorosłych, 2 
duże łazienki z prysz-
nicami, wannami, 
podwójnymi umywal-
kami itd. no i garaż, 
a po tym wszystkim 
grasuje trójka małych 
dzieci i różne zwierza-
ki, a babka mówi, że 
okna też by się zdało 
umyć… Spoko luz, mo-
gę też zrobić pranie, 
prasowanie, wykosić 
trawę i drwa do ko-
minka narąbać. 

Sprzątaczka nie jest 
super bohaterem, 
nie umie latać w 

przyspieszonym tempie, nie może 
się też zarąbać przy jednym domu 
w poniedziałek (we wtorek ani we 
środę też nie), bo tydzień ma 5 dni 
roboczych a dziennie są dwa domy 
do ogarnięcia, a potem od nowa. 
Robimy tyle, ile damy radę. Klient 
wcześniej czy później to pojmie. 

Inne moje przemyślenia i obserwa-
cje poczynione na belgijskiej ziemi 
znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach „Antwerpii 
po polsku”

Magdalena B-P

hajs, urządzają chatę najtańszym 
kosztem. Nie przejmują się, że coś 
się urwało, popsuło, wisi byle jak, 
nie cackają się z domem. Dom to 
rzecz nabyta. U takich zwykle jest 
ogromny bałagan i chaos totalny, 
bo im to nie przeszkadza zupełnie, 
a że wszyscy przeważnie pracują od 
rana do nocy, to efekt jest czasem 
przytłaczający. W takich domach jest 
jednak najłatwiej posprzątać, bo wy-
starczy pozbierać brudne ubrania z 
podłogi, poustawiać krzesła na swoje 
miejsca, pościelić łóżka, odkurzyć – i 
już widać efekty naszej pracy. 

Są też klienci współpracowni-
cy, dla których jestem faktycz-
nie tylko „pomocą”. Przeważnie 
panie, które są cały czas w do-
mu np. na emeryturze albo 
mają akurat jakieś wakacje. 
Sprzątamy ich  dom razem. Ja 
odkurzam, ona pierze firanki. 
Ja sprzątam łazienkę, ona robi 
porządki w szafach; ja myję ok-
na, ona drzwi. U babeczek, które 
są cały czas w domu, praca jest 
zwykle urozmaicona, bo wiele 
zwykłych czynności porządko-
wych robią same, a dla mnie 
pozostawiają mycie okien albo 
pastowanie mebli, albo porząd-
ki w szafach itp. 

Babcie, mieszkające samotnie, czę-
sto mają w domu czysto. Nawet 
kurzu za bardzo nie ma, bo nie 
ma kto bałaganić. Jednak odnoszę 
wrażenie, że dla nich częstokroć 
ważniejsze jest towarzystwo niż to 
sprzątanie. Taka babcia robi kawę, 
przynosi ciasteczka i zaczyna snuć 
opowieści, wspomina swoje życie, 
przynosi zdjęcia wnuczków, dolewa 
kawy, wyciąga kolejne ciastka, opo-
wiada o problemach dzieci, żali się 
na zdrowie i samotność, opowiada 
o sąsiadach. Zawsze byłam dobrym 
słuchaczem i lubię słuchać tych  
babcinych opowieści nawet po 10 
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej 
od 6 do 13 maja 2018 r. 

organizowana przez  

o. Mariana Wojciechowskiego OP 
tel. 02 743 09 76  

Plan wstępny 
może ulec zmianom w zależności od dostępności przelotów. Msze święte będą zarezerwowane na 
każdy dzień pielgrzymki. Noclegi: Nazaret (2), Jerycho (1), Betlejem (4) 
 

Dzień 1, 6 maja 2018 (niedziela) 
Wylot z Brukseli, lądowanie w Tel Awiwie ok. 15:00 – SN 3289 9:35 - 15:05 
Przejazd do Cezarei Nadmorskiej – postój przy akwedukcie na plaży. 
Przejazd do Nazaretu na kolację i nocleg. 

Dzień 2, 7 maja 2018 (poniedziałek) 
Śniadanie. Hajfa, Kana Galilejska i Nazaret (dom św. Józefa oraz muzeum przy bazylice 
Zwiastowania, odkrycia archeologiczne pod klasztorem i kościołem sióstr). 
Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie . 

Dzień 3, 8 maja 2018 (wtorek) 
Góra Tabor. Góra Błogosławieństw. Tabgha (miejsce rozmnożenia chleba i ryb). Kościół Prymatu 
św. Piotra. Kafarnaum. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Obiad (ryba św. Piotra). Przejazd Doliną 
Jordanu. 
Kolacja i nocleg w Jerycho. 

Dzień 4, 9 maja 2018 (środa) 
Jerycho: klasztor Kuszenia (wjazd kolejką), sykomora Zacheusza. Qasr El-Yahud (miejsce chrztu 
Jezusa nad Jordanem, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych). Masada (twierdza Heroda Wielkiego). 
Qumran (miejsce znalezienia zwojów znad Morza Martwego). Plażowanie nad Morzem Martwym. 
Betania. 
Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. 

Dzień 5, 10 maja 2018 (czwartek) 
Betlejem: Bazylika Narodzenia, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Ain Karem (miejsce narodzin Jana 
Chrzciciela i nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję). Yad Vashem (Ogród Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata).  
Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. 

Dzień 6, 11 maja 2018 (piątek) 
Jerozolima: sanktuaria na Górze Oliwnej (Wniebowstąpienie, kościół Ojcze nasz, kościół Dominus 
flevit). Ogród Oliwny. Grób Maryi w dolinie Cedronu.  
Syjon chrześcijański (Wieczernik, Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny). Kościół św. 
Piotra in Gallicantu. 
Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. 

Dzień 7, 12  maja 2018 (sobota) 
Jerozolima: Kościół św. Anny i Sadzawki Owcze. Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta. Bazylika 
Bożego Grobu. Kościół św. Szczepana i klasztor Dominikanów.  
Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. 

Dzień 8, 13 maja 2018 (niedziela) 
Wyjazd z hotelu. Przejazd do Jaffy – Stare Miasto. 
Przejazd na lotnisko. Wylot do Brukseli 16:05 – SN 3290 16:05 - 20:00 
 
 
Cena w zależności od ilości osób: 
 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

$850 $815 $790 $770 $760 
Single Room Supplement $250 
 
Hotele: 
 
2 nocleg Nazaret (Legacy Hotel) 
1 nocleg Jerycho (Jericho Resort) 
4 noclegi Betlejem (St. Gabriel lub Manger Square Hotel) 
 
Cena zawiera: 
 
- zakwaterowanie w hotelach 4-gwiazdkowych ze śniadaniami i kolacjami  
- przejazdy luksusowym autokarem 
- opiekę polskiego przewodnika (o. Paweł Trzopek OP) 
- opłaty wstępów do zwiedzanych obiektów wg programu (w tym taksówki na G.Tabor, rejs statkiem, 
Masada, kolejka linowa w Jerycho) 
- 1 obiad w Galilei – ryba Św. Piotra 
- kolację orientalną w Betlejem 
- codzienną Eucharystię 
 
 
Cena nie zawiera: 
 
- osobistych wydatków  
- napojów do obiadu i  kolacji 
- zwyczajowych napiwków dla przewodnika, kierowcy i obsługi hotelowej (uprzejmie prosimy 
przeznaczyć na ten cel 60 USD w małych nominałach 1 lub 2 USD) 
- biletu lotniczego     
- zestawu słuchawek – 10 USD za tydzień 
	

„Ponieważ  wzmoże  się  nieprawość,      

ostygnie miłość  wielu” (Mt. 24,12). 

 

Polskie		Duszpasterstwo			

w		Antwerpii	

	
DROGA			KRZYŻOWA		w		roku	

2018	o godz.18.30  
po Mszy św. Eucharystia 

 
v 06.02.18		-		Wspólnota	Emaus		

v 23.02.18		-		Środowisko		
																														Trzeźwościowe	w	Antwerpii	
v 02.03.18		-		Rodzice	i	dzieci	które		
																														przygotowują	się	do	I	kom.	św.			

v 09.03.18		-		Młodzież	przygotowująca	się	do	Sakr.	Bierzmowania		

v 16.03.18		-		Bractwo	Żywego	Różańca	

v 23.03.18		-		Katecheci	+	s.	Małgorzata	

v 30.03.18		-		s.	Małgorzata	

REKOLEKCJE	WIELKOPOSTNE	

w	2018	roku	
Polskie			Duszpasterstwo			w			Antwerpii	

	Temat	rekolekcji	:	

„	Z	wiarą	Ojców	naszych	–	w	Życie”	
Pomoże	nam	zgłębiać	te	tajemnice	

o.	Kazimierz	Kowalski		ofm	
z		Rzeszowa														

23.03.2018	

 18.30	-	droga	krzyżowa	
 19.00	–	Msza	św.	+	homilia	

									Po	Mszy	św.	–	konferencja	
 Zakończenie	Apelem	Jasnogórski	
													
24.03.2018																																																																																						
 18.00	–	różaniec	
 18.30	–	Msza	św.	+	homilia	

									Po	Mszy	św.	–	konferencja	
 Zakończenie	Apelem	Jasnogórski	

SPOWIEDŹ		ŚWIĘTA		KAŻDEGO		DNIA		PRZED	

I		W		TRAKCIE	MODLITWY	

25.03.2018	
 08.30	–	Gorzkie	Żale	
 09.00	–	Msza	św.	z	nauką	rekolekcyjną	
 11.00	–	Msza	św.	w	Sint	Niklaas	z	nauką	ogólną	
 13.00	–	Msza	św.	+	homilia	

Po	Mszy	św.	–	konferencja	
	



Różowe okulary

Optymista cieszy się tym co ma, a 
pesymista martwi się tym, czego 
nie ma, czyli w sumie niewesoło, bo 
nieustające myślenie o tym, czego 
nam brak, co na zawsze utraciliśmy 
albo co nas w życiu ominęło musi 
napawać głębokim rozczarowaniem 
i smutkiem. Nie może być inaczej. 
Gdy tylko jednak ktoś zaczyna nas 
przekonywać, że optymistom żyje się 
łatwiej, że optymizm jest zdrowszy 
dla psychiki i naszego organizmu, to 
natychmiast zaczynamy kręcić no-
sem, powątpiewać i zastanawiać się 
o co w tym wszystkim chodzi. Bo jak 
sobie wyobrażamy ten słynny ame-
rykański uśmiech to odczuwamy w 
nim pewną nieszczerość, płytkość 
i myślimy, że pod nim niechybnie 
musi kryć się ludzka mizeria i wro-

gość. Bo czy można być wesołym 
bez specjalnego powodu? No 

i w zasadzie po co?  Ano po 
t o , aby poprawić 

jakość nasze-
go życia. Bo 

nawet jeśli 
uśmiech 
P a n i 
u r z ę d -
niczki w 
urzędzie, 

al- bo Pani 
na poczcie jest 

tylko „plastikowy 
i sztuczny”, to i tak 

chyba lepiej, niż gdy-
by jedna czy druga 

Pani spoglądała 
na nas spode 

łba, ze 
zbo-
l a -
łym 

grymasem na twarzy od-
burkując przy tym coś przez 
zęby. 

Trening czyni mistrza… też 
to sobie powtarzam ucząc 
się już kolejnego języka, 
który wyjątkowo mi nie 
wchodzi do głowy. No, ale 
skoro trening pomaga w 
nauce języków to i poma-
ga w dziedzinie znajdowa-
nia tego, co dobre, zamiast 
tego, co złe, może sprawić, 
że rozwinie się w nas zdol-
ność do optymizmu. A w ja-
ki sposób optymizm miałby 
się nam przysłużyć? 

Otóż optymizm: 
- daje nadzieję, entuzjazm i siłę w 
pokonywaniu przeciwności, 
- zauważalnie korzystnie wpływa 
na cały nasz organizm (jest dowie-
dzione naukowo, iż optymistyczne 
osoby, gdy dotknie je ciężka choroba 
szybciej wracają do zdrowia), 
- uodparnia na załamania i depresję, 
- przyczynia się do zwiększenia ener-
gii życiowej, która służy nam do prze-
zwyciężania kryzysów i napięć, 
- sprawia, iż jesteśmy bardziej wy-
trzymali nie tylko emocjonalnie, ale 
i fizycznie, 
- definitywnie przedłuża nasze życie i 
sprawia, że jesteśmy z niego bardziej 
zadowoleni, 
- czyni nasze współżycie z innymi o 
wiele przyjemniejszym. 

Tajemnica optymizmu kryje się w 
umiejętności czerpania radości i 
energii z małych szczęść. Bo ileż w 
życiu mamy tych szczęść napraw-
dę wielkich? W sumie może kilka, 
czyli nie tak wiele. A reszta nasze-
go życia to kręta droga z wybojami. 
Przemierzając jednak kolejne zakrę-
ty i rozwidlenia warto się czasem 
zatrzymać i zobaczyć coś, co nas 
zachwyca. Tu piękne niebo, a gdzie 
indziej kolorowy kwiatek, czy dziko 
rosnące maliny, których możemy so-
bie bezkarnie nazrywać. Trzeba się 
jednak rozglądać, szukając tego, co 
nam się podoba, a nie tego, co nam 
się nie podoba. Optymizm to pozy-
tywna selekcja własnych doznań, 
którymi się w życiu kierujemy. 

Optymizm to również zwyczajna 
radość z istnienia i oddychania, z 
budzenia się każdego ranka, spo-
żywania smacznego posiłku, czy 
uśmiechu naszego dziecka. To ape-

O ile nie jestem wielką 
fanką różowego ko-
loru w modzie, o tyle 
niezmiennie zachwy-
cają mnie osoby, które 
niezależnie od trudów 
życia i wszelkiego 
rodzaju katastrof, z 
którymi się mierzą, 
kroczą przez świat w 
różowych okularach. 
Jako doświadczony 
psycholog dostrzegam 
też pewną prawidło-
wość, a mianowicie, że 
ludzie naprawdę cięż-
ko pokrzywdzeni przez 
los są często pogodni, 
pomocni, uśmiechnięci 
i pełni wiary w lepsze jutro. Pytanie 
tylko jak oni to robią. Otóż osoby te 
starają się nie przeceniać wpływu 
przeszłości i są skoncentrowane na 
tym, co tu i teraz. I może właśnie w 
postrzeganiu świata tkwi tajemnica 
szczęścia? Pytanie nam tylko pozo-
staje, czy można w jakiś sposób na-
uczyć się optymizmu, którym tak 
tryskają inni? 

Rozmyślając nad tematem optymi-
zmu przyglądam się pilnie otaczają-
cej mnie rzeczywistości. Ale może 
najpierw spróbujmy ustalić, czym ów 
optymizm jest? I myślę, że możemy 
go zdefiniować jako pozytywne na-
stawienie do siebie, do innych ludzi 
i do świata w ogólności. Pozytywne 
nastawienie połączone z ufnością 
w sens działań, których 
się podejmujemy i z 
ufnością 
w naszą 
s k u -
t e c z -
ność. 
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Jak zatem zostać optymistą? 
- przede wszystkim otaczajmy się 
pogodnymi ludźmi, 
- zajmujmy się tym, co lubimy, albo 
lubmy to, czym się zajmujemy, 
- przypominajmy sobie jak najczęś-
ciej, za co i komu możemy być 
wdzięczni, 
- bądźmy uważni i wyczuleni na drob-
ne gesty i pozytywne sygnały. 

Wyćwiczmy w so-
bie wewnętrzne 
przekonanie, że 
los częściej daje 
nam szansę, niż 
podstawia nogę. 
Bo to jest najpraw-
dziwsza prawda. 
Optymizm to umie-
jętność traktowa-
nia tego, co nam 
się przytrafia, jako 
okazji do wprowa-
dzania zmian na 
lepsze w swoim 
życiu. To dystans, 
poczucie humoru i 

patrzenie na swoje sukcesy i porażki 
z przymrużeniem oka. 

Życzę wszystkim optymistycznych 
Świąt, 

Aleksandra Szewczyk 

Fot.: dreamstime.com

tyt na życie i wszystko to, czym nas 
obdarowuje. Posłuchajmy zatem 
tych, którzy oduczyli się zrzędzić, 
biadolić i brać wszystko tak śmier-
telnie poważnie. Bo na tym polega 
jedna z najważniejszych różnic mię-
dzy optymistami a pesymistami. Ci 
drudzy są śmiertelnie wręcz poważni 
i bliscy paranoi w sprawach doty-
czących ich samych, tak jakby cały 
świat kręcił się jedynie wokół nich. 
Optymiści natomiast nie i korona im 
z głowy nie spada, kiedy coś im się 
nie uda. Optymiści po prostu działa-
ją, a pesymiści roztrząsają wszystkie 
porażki. I te, które już się zdarzyły i 
te, które ewentualnie mają się zda-
rzyć. Wędrują więc przez życie z gó-
ry skazując się na niepowodzenia. 
A jak mówi zasada samospełniają-
cej się przepowiedni: opieramy się 
na tym, że bezwiednie dążymy do 
tego, o czym jesteśmy przekonani. 
Optymiści dążą zatem do sukcesów, 
a pesymiści do porażek. Czyż tak nie 
jest? I zapewniam, że zarówno jed-
nym, jak i drugim sprawdza się to, 
w co wierzą. 

Oferujemy: 



5 rzeczy, których nie nauczysz się w 
szkole 

Nie liczą się Twoje predyspozycje, 
ale to, na co poświęcasz swój czas. 
Jeśli Ci bardzo na czymś zależy, rób 
to codziennie. 

Prędzej czy później staniesz się w 
tym dobry, a inni będą o Tobie mó-
wić, że masz „talent”. Wyprowadź 
ich wtedy z tego błędu i pozwól im 
zrozumieć, że talent nie ma z tym nic 
wspólnego – dojście do tego punktu 
wymagało od Ciebie wielkiego na-
kładu pracy. 

3 Ścieżka edukacji nie de-
terminuje Twojej przy-
szłości 

W trakcie moich marketingo-
wych studiów na Uniwersytecie 
Ekonomicznym już wiedziałem, że 
nie będę pracować w agencji rekla-
mowej. Znając swoją pasję, prowa-
dziłem równoległe studia we włas-
nym zakresie, pochłaniając książki 
psychologiczne i uczęszczając na 
liczne szkolenia. 

Nie uważam moich studiów za czas 
stracony – wręcz przeciwnie, nauczy-
łem się wielu piekielnie ważnych 
rzeczy i z dużej części korzystam w 
mojej pracy każdego dnia. 

Znam dziesiątki ludzi, którzy po 
studiach z powodzeniem wybierali 
zupełnie inną ścieżkę, niż wskazy-
wałby na to kierunek ich edukacji. 

Wystarczy Ci rok intensywnej sa-
moedukacji w wybranym temacie 
(w zależności od branży może to 
być mniej lub więcej), aby osiągnąć 
pewien podstawowy stan wiedzy i 
umiejętności pozwalający na pracę 
w danej branży lub na własną dzia-
łalność gospodarczą. 

Pytanie brzmi, ile czasu jesteś w sta-
nie poświęcić na samoedukację, aby 
móc pójść ścieżką życia, która da Ci 
radość i spełnienie? 

„Nigdy nie pozwoli-
łem na to, aby szkoła 
przeszkadzała w mojej 
edukacji”. 
MARK TWAIN

4 Twoja indywi-
dualność jest 
Twoją siłą 

W systemie edukacji 
kładzie się wielki na-
cisk na standaryzację 
wszystkiego. Każdy 
musi być traktowany 
równo, każdy prze-
chodzi te same testy, 
niezależnie od osobo-
wości i zainteresowań. 
Gdy ktoś odstaje od 
grupy, jest postrzega-
ny jako odrzutek. 

To system, który nie 
bierze pod uwagę te-
go, że każdy z nas jest 

jedyny w swoim rodzaju. Nigdy nie 
daj sobie wmówić, że to źle, jeśli 
czujesz się inny od grupy, z którą 
spędzasz czas. Traktuj swoją indy-

„Rzeczy, które były dla mnie naj-
bardziej wartościowe, nie nauczy-
łem się w szkole”. WILL SMITH 

Podczas gdy po ukończeniu szkoły 
z naszej pamięci stopniowo ulatnia-
ją się fakty, definicje i wzory (jakże 
niezbędne do życia!), wrzuceni na 
głęboką wodę musimy samodziel-
nie uczyć się radzenia sobie w wy-
magającym świecie. Co powinieneś 
wiedzieć, o czym nie powiedzieli Ci 
nauczyciele? 

1 Nie potrzebujesz 
szkoły, aby odnieść 
w życiu sukces 

Szkoła może Ci się bardzo przy-
dać, ale nie jest koniecznością. 
Jeśli nudzisz się w szkole, nie 
polegaj na niej jako na instytu-
cji, która pomoże Ci stworzyć 
wspaniałe życie. 

Richard Branson, Henry Ford, 
Walt Disney, Steve Jobs czy 
Bill Gates – oni nie ukończyli 
szkoły wyższej. Są najlepszym 
przykładem na to, że Ty sam 
odpowiadasz za to, co osiąg-
niesz. Nie oczekuj, że ścieżka 
edukacji państwowej da Ci 
gwarancję satysfakcjonującej 
i przyjemnej pracy. 

Gdy wmawia się dzieciakom, 
że MUSZĄ chodzić do szkoły, 
że jest to niezbędne do tego, 
aby poradzili sobie w życiu, zabiera 
się im wybór. Poczucie przymusu 
zabija motywację do nauki i rozwo-
ju. Chcemy, aby dzieci uczyły się 
nie dlatego, że muszą, ale dlatego, 
że chcą. Jeśli ktoś nie widzi w edu-
kacji swojej ścieżki (co patrząc na 
dzisiejszą edukację jest w pełni zro-
zumiałe), powinien mieć możliwość 
swobodnego wyboru innej drogi. 

Jeśli szkoła nie jest na tyle ciekawa 
i angażująca, aby uczniowie z włas-
nej woli chcieli do niej chodzić, to 
gdzie leży problem – w szkole czy w 
znudzonej młodzieży? 

2 Talent nie istnieje 
Wspaniałość wielkich ludzi nie 
wynika z genów, ale z lat trenin-

gu. Gdyby Mozart, mając kilka lat, 
nie zaczął regularnych ćwiczeń gry 
na fortepianie, nie byłby słynnym 
kompozytorem. 
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nym trybikiem? 
Rynek oferuje znacznie więcej niż te 
kilka zawodów, które są na szczycie 
takich rankingów. Zamiast słuchać, 
w jakim kierunku powinieneś teraz 
iść, sam przejrzyj listę istniejących 
zawodów, albo po prostu stwórz no-
wy, który będzie odpowiadał temu, 
co chcesz robić. Dokonuj wyboru 
znając całe spektrum możliwości, 
nie tylko 1%. 

Jeśli nie chcesz, nie musisz mieć 
biznesu, nie musisz też iść na etat. 
Bądź dobry w tym co robisz, a bę-
dziesz mógł pracować przyjmując 
zlecenia od firm. Masz setki możli-
wości! 

Przestań wymagać od szkoły, nauczy-
ciela, książki, a zacznij wymagać od 
siebie. Masz wspaniały biologiczny 
komputer zwany mózgiem i dostęp 
do ogromnych zasobów wiedzy. 
Bądź dla siebie nauczycielem i ar-
chitektem własnej, życiowej ścieżki. 

Samodzielne uczenie się to bowiem 
wspaniała, dająca wiele radości i sa-
tysfakcji przygoda. Tylko od Ciebie 
zależy, czy staniesz w miejscu, czy 
każdego dnia będziesz się rozwijać. 
Moją misją jest tworzyć takie narzę-
dzia, dzięki którym każdego dnia bę-
dziesz mógł przybliżać się do życia 
swoich marzeń. 

Fot.: dreamstime.com

widualność jako Twoją silną stronę. 
Każdy z nas ma wyróżniające się i 
wartościowe cechy charakteru, ale 
spora część ludzi o nich nie wie lub 
je wypiera, jeśli nie są to cechy naj-
bardziej punktowane w społeczeń-
stwie. 

5 Możesz wybierać spośród 
setek zawodów, nie tyl-
ko kilku najpopularniej-

szych 
Planując swoją przyszłość, maturzy-
ści zwykle przeglądają rankingi zna-
nych tygodników w poszukiwaniu 
ścieżki życiowej. Są one tworzone z 
myślą o zapotrzebowaniu wielkiej 
gospodarczej machiny. Czy aby na 
pewno musisz stawać się jej kolej-

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.



Ewa Ochmańska – „silna kobieta” 
zakochana w górach i bieganiu

storiami, które inspirują, motywują, 
dają moc i energię do realizowania 
własnych koncepcji. 

Długo zastanawiałam się, o kim na-
pisać w moim pierwszym felietonie 
z cyklu „Osobowość”. Myśli krążyły 
wokół wielu ludzi. Zrobiłam listę i 
nie mogłam uwierzyć, że w ciągu 
zaledwie kilku lat od wyjazdu z 
Polski miałam przyjemność poznać 
tak wielu Polaków żyjących na emi-
gracji, którzy zachwycili mnie sobą. 
Pierwsza osobowość, którą pragnę 
Wam przedstawić mieszka w Polsce. 
Jest nią Ewa Ochmańska. 

Ewa Ochmańska to kobieta obdarzo-
na talentem nie tylko do biegania i 
wysokogórskich wspinaczek. W 
mojej subiektywnej ocenie Ewa to 
„silna kobieta”, choć sama nie myśli 
tak o osobie. Myślę, że dzięki temu 
spotkaniu udało mi się dotrzeć do 
tego, co intymne, osobiste, czyli do 
doświadczania sensu życia kobiety 
związanej z aktywnością wysokogór-
ską i długodystansowymi biegami. 

Istnieje przekonanie, że alpinizm 
i długodystansowe biegi to męski 
sport, tak jak i zresztą większość 
dyscyplin. I to bez względu na to, 
ile uprawia go kobiet i jak wiel-
kie odnoszą w nim sukcesy. Ewa 
Ochmańska to kobieta, której osiąg-
nięcia sportowe w tym obszarze są 
imponujące. Zdobyte przez nią szczy-
ty to: Kilimandżaro – 5895 m n.p.m., 

Elbrus – 5642 m n.p.m., Aconcaqua 
– 6962 m n.p.m., Mont Blanc – 4810 
m n.p.m., Grossglockner – 3798 m 
n.p.m., Zugspitze – 2962 m n.p.m., 
Triglav 2864 m n.p.m, Gerlach – 2655 
m n.p.m., do tego maratony New 
York, Rzym, Budapeszt, Wiedeń, 
Amsterdam, Nicea, Polska oraz Bieg 
Rzeźnika na 82 kilometrów, dwu-
dziestoczterogodzinny Ultramaraton 
na Skrzyczne  który przebiegła w 
sztafecie – 70 km i inne. 

To wszystko wydarzyło się w najpięk-
niejszym dla człowieka czasie – po 
37 roku życia. Co takiego sprawia, 

że ta „silna kobieta” zosta-
wia dom, męża i dzieci, by 
się wspinać lub biegać? Jak 
znalazła się na szczytach nie 
tylko najwyższych gór świa-
ta, ale także, a raczej przede 
wszystkim, szczytach włas-
nych marzeń? Jak jest tam, 
tam wysoko? Jak reagują 
mężczyźni na jej osiągnię-
cia sportowe? Czego boi się 
Ewa? Jaką książkę ma w 
plecaku podczas wyprawy? 
Co myśli o kobietach? Co 
do powiedzenia na jej te-
mat mają kobiety z zespołu 
EVErRUN? Dlaczego ludzie 
z nią trzymają? Jakie warto-
ści są kluczowe w jej życiu? 
Co powiedziałaby Ewa sobie 
samej, gdyby miała możli-
wość spotkania się z osiem-
nastoletnią sobą? 

Ewa Ochmańska to bezdyskusyjnie 
kobieta obdarzona talentem do bie-
gania i wysokogórskich wspinaczek. 
Ewa Ochmańska to również absol-
wentka Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu, nauczyciel, 
trener lekkiej atletyki oraz założy-
cielka EVErRUN. 

Pokój wspomnień w na-
szych głowach – metafora 
Harukiego Murakami 
Każdy z nas ma jakąś historię, coś 
za sobą, jakieś wspomnienia. Tak 
opowiedział o tym japoński pisarz 
– Haruki Murakami w powieści 
„Kafka nad morzem”: Stracone moż-
liwości, stracone szanse, uczucia, 
do których nie można powrócić. To 
część tego, co oznacza „być żywym”. 
Ale w środku naszych głów – przy-
najmniej tak to sobie wyobrażam 

 „Osobowość” jest terminem wie-
loznacznie rozumianym przez psy-
chologów, a także różnorodnie de-
finiowanym. „Osobowość” można 
najprościej określić jako zestaw 
elementów (funkcji) naszej psychi-
ki i zachowań, poprzez które każda 
osoba różni się od innych. Jest to 
struktura, która reguluje i integru-
je relacje człowieka ze światem ze-
wnętrznym. Osobowość w trakcie 
życia człowieka może ulegać zmia-
nom, rozwija się w kontakcie z in-
nymi ludźmi. To coś, co zachwyca w 
człowieku, to jego indywidualność, 
unikatowość. 

Spotkanie z osobowością jest dla 
mnie wielkim wydarzeniem, możli-
wością doświadczenia drugiego czło-
wieka. To zatrzymanie się przy czło-
wieku. To spotkanie, które odsłania 
część prawdy o nim. Takie wydarze-
nie sprawia, że pewne przekonania, 
które do tej pory były jednoznaczne, 
ogarniają wątpliwości. Zaczyna się 
nowe, coś nabiera innego sensu. 
Znajduję się w innej przestrzeni. W 
świecie drugiego człowieka. W świe-
cie jego spostrzeżeń, myśli oraz inter-
pretacji życiowych pojęć. 

W mojej praktyce i życiu prywatnym 
miałam przyjemność poznać wielu 
ludzi, których historią i pasjami 
pragnę się z Wami podzielić. Mam 
na myśli przede wszystkim Polaków 
żyjących i tworzących poza granica-
mi Polski. Pragnę podzielić się hi-
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trwający przez dobę. Nie słyszałam 
o dyscyplinie biegowej bardziej wy-
czerpującej dla całego organizmu. 

Jak cele przeradzają się w 
pasje? 
Sport, odkąd pamiętam, był częś-
cią mojego życia, W wieku 11 lat 
zaczęłam trenować lekkoatletykę. 
Jako nastolatka  z przyjaciółmi 
chodziłam po polskich górach. Po 
przerwie macierzyńskiej wymyśli-
łam sobie, że wrócę do biegania i 
pokonam dystans maratonu. 1 rok 
i 3 miesiące treningu i zrobiłam to. 
Marzenia o szczytach zaczęły się od 
Kilimandżaro. Chciałam tam być na 
40 urodziny – niby banał, ale było w 
tym coś niesamowitego. Z moją przy-
jaciółką wymyśliłyśmy sobie taki cel 
i udało się. A potem się wciągnęłam 
i uświadomiłam sobie, że można zro-
bić dla siebie jeszcze wiele rzeczy, 
jeśli tylko się chce. Spotkałam na 
swojej drodze ludzi, którzy mają po-
dobne pasje i to sprawiało, że reali-
zowałam kolejne cele – opowiadała 
Ewa Ochmańska. Ewa Ochmańska 
zapytana o marzenia, odpowiedzia-
ła: „Nie mam marzeń. Mam cele do 
osiągnięcia… kiedyś to usłyszałam 
i zgadzam się z tą wypowiedzią ”. 
Wytrwałość powszechnie uważa 
się za prognostyk sukcesu. Moim 
zdaniem wytrwałość właśnie to 
jedna z wielu mocnych stron Ewy 
Ochmańskiej, które pomagają jej 
osiągać wyznaczone cele. 

Wizerunek alpinistek dzisiaj 
– góry rozwijające potencjał 
fizyczny i psychiczny 
Obecnie wizerunek alpinistek ule-
ga zmianom. Wynika to z faktu, iż 
kobiety odnoszą liczne sukcesy w 
tym obszarze, realizują się na takim 
samym poziomie jak mężczyźni. To 
skłania badaczy do rozwijania zagad-
nienia wizerunku alpinistek. Co za-
tem według badaczy powoduje, że 
kobiety zostawiają dom, męża i dzie-
ci, by się wspinać? 

Tak kwestię tę wyjaśnia Dorota 
Łupnicka: Być może otoczenie gór-
skie to miejsce konfrontacji z włas-
nymi słabościami i wadami, których 
osoba nie doświadczyłaby w prze-
ciętnych warunkach i w związku 
z tym nie byłaby ich świadoma. W 
tym zawarty jest sens utożsamiany 
z aspektem rozwojowym, rozumia-
nym jako głębsze zastanawianie się 
nad samym sobą. Refleksje dotyczą-
ce własnego funkcjonowania w wa-
runkach górskich zmuszają często 
do podejmowania szybkich decyzji 
o wprowadzeniu zmian umożli-
wiających lepszą adaptację bądź o 

zrezygnowaniu z kontynuowania 
dalszej górskiej aktywności; o pod-
jęciu takich działań, które pozwolą 
na poradzenie sobie z sytuacjami 
zagrożenia lub zachowaniem swoje-
go bądź cudzego życia. Dla autorów 
alpinistycznych tekstów literackich 
sens upatrywany jest w traktowa-
niu wspinania jako swoistego aktu 
twórczego. W tym niepowtarzalnym 
dziele (nawet jeśli to ta sama droga 
pokonywana kilkakrotnie, to wspi-
nanie przebiega inaczej) osoba wciąż 
kształtuje, rozwija siebie nie tylko w 
ramach możliwości fizycznych, ale 
również psychicznych. Wciąż dosko-
nali siebie wewnętrznie, rozwija się 
od strony poznawczej (poznawanie 
nowych rejonów wspinaczkowych, 
uwarunkowań kulturowych, społecz-
no-ekonomicznych). Sens zawarty w 
rozwoju swojej osoby, podejmującej 
wybór o prowadzeniu takiego stylu 
życia, w którym może zrealizować ca-
ły osobisty potencjał i poprzez który 
ma możliwość ujawnienia siebie w 
konsekwencji czując się spełnionym 
człowiekiem…. Sens odnajdywany 
jest w fizycznym i psychicznym 
zmaganiu się z przeciwnościami, z 
warunkami ekstremalnymi, w po-
dejmowaniu ryzykownych decyzji, 
które zarówno mogą przynieść suk-
ces, ale też zakończyć się porażką. 
Sytuacje górskie stanowią dla nich 
wyzwania, które akceptują i podej-
mują się ich realizacji, ponieważ w 
nich dostrzegają możliwość rozwo-
ju siebie, swojego fizycznego i psy-
chicznego potencjału. 

Rozmowa z Ewą Ochmańską 

Co takiego sprawia, że zosta-
wiasz dom, najbliższych, by się 
wspinać czy biegać? 
Nie mam poczucia, że zostawiam 
dom, dzieci, gdy biegam lub jadę w 
góry. Teraz gdy dzieci są już więk-
sze i bardziej samodzielne, moje 
pasje są po prostu częścią mojego 
życia. Przez 7 – 8 lat skupiłam się 
na opiece nad dziećmi i nie miałam 
żadnych potrzeb, ani biegowych, ani 
górskich. Ten etap był zupełnie na-
turalny dla mnie. Dzieci, jak wszy-
scy wiedzą, są bardzo absorbujące. 
Dobrze wspominam ten czas, choć 
był trudny fizycznie i psychicznie. 
Każdy rodzic to wie. To czas pełen 
radości i trosk jednocześnie. 

Jak jest tam, tam wysoko na 
najwyższych szczytach świata? 
Tam wysoko, bardzo wysoko jest… 
No nie wiem… Tak majestatycznie, 
jak jest pogoda dobra, to jest najpięk-
niejsze gwieździste niebo, ogrom 
gwiazd i tak blisko do nich. 

– jest mały pokój, w którym prze-
chowujemy te wspomnienia. Pokój 
podobny do biblioteki (…). Co jakiś 
czas musimy tam odkurzyć, wpuścić 
świeże powietrze (…). Innymi słowy, 
będziesz żył wiecznie w swojej pry-
watnej bibliotece. 

Cieszę się, że opowieść Ewy 
Ochmańskiej nie zostanie tylko w 
jej „pokoju”, że podzieliła się „so-
bą” ze mną i z wami. Mam nadzie-
ję, że w moim felietonie o niej każdy 
znajdzie coś dla siebie, coś, co będzie 
drogowskazem, drogą do lepszego, 
pełniejszego życia, do samopozna-
nia lub poznania natury człowieka. 
Życie Ewy to opowieść o emocjach, 
wytrwałości, bezdyskusyjnie po-
nad ludzkiej siły, miłości do ludzi, 
ciekawości świata, ryzykownych 
decyzjach, walce ze swoimi słaboś-
ciami i radości z osiągniętego celu. 
To również pytania o granice możli-
wości ludzkiego ciała, psychiki oraz 
granice wyznaczanych przez siebie 
celów. Ten artykuł to również opo-
wieść o doświadczeniach innych 
kobiet związanych z wysokimi gó-
rami oraz o kobiecych zasługach w 
rozwoju alpinizmu. 

Wyprawa na Giewont, czyli 
jak to się wszystko zaczęło… 
Ewę poznałam kilka lat temu i 
dobrze pamiętam pierwsze nasze 
spotkanie. Miałam przeczucie, że 
zatrzymam się przy niej na dłużej. 
Ta drobna istotka o silnym sercu 
dokonała, według mojej oceny, „nie-
możliwego”. Pierwsze wspomnienia 
pochodzą z naszego dzieciństwa, 
domu rodzinnego i właśnie tam, 
na początku mojej rozmowy z Ewą, 
się znalazłam. W domu, w którym 
otrzymała miłość i swobodę: Dobrze 
pamiętam moje pierwsze spotkanie 
z górami. Miałam wtedy 6 lat. Moi 
rodzice zabrali mnie na Giewont. 
Pamiętam również wejście na 
Tarnicę w Bieszczadach. To były 
jedyne wspinaczki, jakie odbyłam z 
rodzicami. Zrobiły na mnie ogrom-
ne wrażenie. Pomyślałam wtedy, że 
góry są piękne – mówi Ewa. 

Ziarno pasji do biegania zasiał w 
Ewie jej tato. Dobrze podlewane 
i pielęgnowane, pięknie wyrosło 
i zasiewa nasiona w innych umy-
słach, czego wynikiem jest drużyna 
Ewy –EVErRUN. Dziewięcioletnia 
Ewa lubiła biegać z tatą, w dzie-
cińskie przebiegała 6 kilometrów, 
aby dziś przebiegać 82 kilometry 
w biegu Rzeźnika lub dwudziesto-
czterogodzinny ultra maraton. To 
niewyobrażalny wysiłek dla ciała 
i umysłu. To przecież ciągły bieg 



zrobiłabym odwrót. Nie walczyłabym 
o szczyt za wszelką cenę. Ważne jest 
życie, niezależnie od celu, jaki ma-
my. Podobno bardzo wysoko w gó-
rach człowiek nie myśli już racjonal-
nie, nie doświadczyłam tego (może 
powyżej 7000 m n.p.m. tak jest), nie 
byłam jeszcze tak wysoko. Czułam 
kilka razy strach, obawę, że coś nie 
zagra, ale skupienie pozwala mi za-
wsze spokojnie działać i robić swoje. 
Poza tym są jeszcze partnerzy w ze-
spole, którzy wspierają. Podziwiam 
tych, którzy zdobywają najwyższe 
szczyty w Himalajach, każdy z nich 
jest niesamowity i każdy robi to z 
innych powodów. Nie oceniam ich 
decyzji. Szanuję to, co robią”. 

Co gra w duszy Ewy? 
Miłość… 

 Alpiniści, alpinistki, maratonki 
– jaki cechami się charaktery-
zują? 
Są to twardzi, silni ludzie z mocną 
głową, są też bardzo zdeterminowa-
ni. Tak można opisać ich ogólniko-
wo, ale oczywiście u jednych te ce-
chy są bardziej widoczne, u innych 
mniej. 

EVErRUN – co to takiego? 
Kilka lat temu wpadłam na pomysł, 
aby „zarażać” innych bieganiem i 
tak powstał zespół EVErRUN. Na po-
czątku w EVErRUN biegło kilkana-
ście osób, dziś drużyna jest znacznie 
większa. Trzy razy w tygodniu spo-
tykamy się, aby pobiegać, zadbać o 
ciało i psychikę. To niezwykłe, jak 
bieganie łączy ludzi. Cieszę się, kie-
dy widzę, że między ludźmi buduje 
się więź. Zawierają się przyjaźnie. 
Spotykamy się nie tylko na trenin-
gach, ale również na wspólnych waż-
nych dla członków zespołu jubileu-
szach. Świętujemy urodziny, awanse 
oraz przeżywany trudne chwile. 
Wspieramy się, motywujemy, miło 
spędzamy czas razem, jednocześnie 
poprawiając wydolność, sylwetkę i 
samopoczucie. Planujemy wspólne 
wyjazdy na maratony czy też krótsze 
biegi. Stawiane zadania, wspólne re-
alizowanie ich z innymi biegaczami, 
wspólne przeżywanie i współpraca 
– to wszystko daje możliwość rozwi-
jania się w kierunku doskonalenia 
swojego indywidualnego potencjału.

Miałam przyjemność poznać 
również kobiety, które od wie-
lu lat uczestniczą w treningach 
organizowanych przez Ewę 
Ochmańską. Byłam ciekawa, 
dlaczego z nią trzymają? Oto, 
co usłyszałam od kobiet z gru-
py EVErRUN. 

Ewa przyciąga ludzi swoim pozy-
tywnym nastawieniem do życia. 
Jest dobrym nie tylko trenerem, 
ale i psychologiem. Potrafi trafić do 
każdego człowieka. Udowadnia to 
na każdym kroku jako mama dwój-
ki dzieci i żona. Ewa pokazuje nam, 
że w życiu można wszystko pogodzić 
i realizować swoje marzenia. To Ewa 
kształtuje zespół i panującą w nim 
atmosferę. 

Jakie trudności mogą na swojej 
drodze spotkać członkowie ze-
społu wspinaczkowego w wyso-
kich górach? 
„W spinaczce wysokogórskiej po-
wyżej 5000 m n.p.m. ważne są nie 
tylko czysto techniczne umiejętno-
ści wspinaczy, ale przede wszystkim 
odporność  fizyczna, psychiczna, 
bardzo dobra kondycja i silne serce. 
Powietrze powyżej tej wysokości jest 
bardzo rozrzedzone i panuje niskie 
ciśnienie atmosferyczne. Mogą wy-
stąpić wtedy problemy związane z 
adaptowaniem ludzkiego organizmu 
do nowych warunków. Bezpieczną 
granicą dla człowieka jest pięć ty-
sięcy metrów, tutaj powietrze jest 
rozrzedzone mniej więcej dwukrot-
nie, a ludzie są w stanie zregene-
rować braki tlenu. Mało kto jest w 
stanie żyć powyżej pięciu tysięcy. 
Zdarza się, że po przekroczeniu 
5000 tysięcy niektórzy intuicyjnie 
rezygnują z dalszej wspinaczki. Im 
wyżej i im mniej tlenu, tym objawy 
są silniejsze. Mogą się też pojawić 
problemy związane ze skrajnymi 
warunkami atmosferycznymi, na 
przykład bardzo niskie temperatu-
ry, ostre promieniowanie słoneczne, 
burze śnieżne, silne wiatry, bardzo 
niskie ciśnienie i lawiny. Zdarza się, 
że zespół wyczerpany wspinaczką, 
zmaga się z trudnymi warunkami 
pogodowymi, co dodatkowo wyczer-
puje. Bywa tak, że czasami nie ma 
możliwości zregenerowania sił, jest 
wtedy ciężko. Zmęczenie powoduje 
rozdrażnienie. Wtedy łatwo docho-
dzi do konfliktu. Pomaga wtedy po-
czucie humoru, dobrze jest, kiedy 
wspina się w gronie ludzi z poczu-
ciem humoru”.  Podczas wypraw na 
szczyty Ewa zaraża innych nie tylko 
śmiechem, ale również śpiewaniem. 
Na czytanie nie ma czasu, bo – jak 
twierdzi – zawsze jest coś do zrobie-
nia w obozie. W drodze na szczyt 
unoszą się więc dźwięki utworów 
„Kultu” oraz Mieczysława Fogga. 

Choroba wysokościowa, czyli 
dlaczego wspinaczka wysoko-
górska nie jest dla każdego 
Choroba wysokościowa to prob-
lem dotyczący 75% osób przekra-

Poza tym czuję tam też strach i jed-
nocześnie pokorę wobec życia. Czuję 
też, już na szczycie, taką siłę. To 
nadzwyczajne uczucie. Cisza i góry 
w ogóle mają na mnie niesamowity 
wpływ, to totalny reset. 

Jak reagują mężczyźni na Twoje 
osiągnięcia sportowe? 
Co tak naprawdę myślą, to nie wiem, 
ale jak już coś mówią, to raczej, tak 
zwyczajnie, że jestem „silna babka”. 

Co powiedziałaby Ewa sobie 
samej, gdyby miała możliwość 
spotkania się z osiemnastoletnią 
sobą? 
Gdyby nastąpiło takie spotkanie 
to zwyczajnie bym ją przytuliła, 
uśmiechnęła się i życzyła powodze-
nia w życiu. Nie udzielałabym żad-
nych rad. 

Co powiedziałabyś kobietom, 
których życie zatrzymało się w 
miejscu? Kobietom, które czują, 
że coś wymaga zmiany, napra-
wy, ulepszenia? 
Trudno mi komuś doradzać.  Znam 
wiele kobiet silnych i niezależnych, 
nieco mniej tych słabych. Dużo się 
mówi ostatnio o tych tematach. Nie 
czuję się ekspertem. Wiem, że pasja i 
realizowanie siebie jest potrzebne za-
równo kobietom, jak i mężczyznom. 
To daje zadowolenie i wiarę w siebie. 
Poza tym niesamowicie wzbogaca 
nasze życie. 

Co chciałabyś po sobie zosta-
wić? 
Nic szczególnego. Tak jak wszyscy 
chyba chciałabym, żeby mnie dobrze 
i ciepło wspominało kilka osób. Żeby 
uśmiechali się, wspominając mnie i 
moje kawały. 

Gdyby zapytać Twoje dzieci o 
to, jaką jesteś mamą, co by od-
powiedziały? 
Córka twierdzi, że mamą jestem 
świetną, ale nie lubi tych moich 
podróży (martwi się), ale mimo to 
sądzi, że jestem najlepszą mamą ja-
ką mogła mieć... Syn uważa krótko i 
zwięźle, że jestem po prostu „fajna”. 

„Ten flirt ze śmiercią jest jed-
nocześnie doświadczeniem naj-
wyższej witalności: zbliżenia do 
krawędzi śmierci, tam, gdzie ży-
cie jest najbardziej intensywne” 
– to słowa Wandy Rutkiewicz. 
Co Ty na to, Ewa? 
Zastanawiałam się dużo ostatnio 
nad tym zagadnieniem. Myślałam 
o śmierci i tej chęci zdobycia celu. 
Ja jestem pewna, że w sytuacji za-
grożenia życia nie ryzykowałabym i 
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rozwoju wspinaczkowych zespołów 
kobiecych była Wanda Rutkiewicz, 
która silnie dążyła do dokonywania 
wielu trudnych przejść tylko w ko-
biecych zespołach. Naciskała rów-
nież na mówienie o alpinistycznych 
sukcesach kobiet, podczas gdy wiele 
jej partnerek nie było zwolenniczka-
mi takiej emancypacji kobiet w al-
pinizmie… Wydawać by się mogło, 
że drogę od samodzielności do do-
minacji utorowała kobietom Wanda 
Rutkiewicz swą konsekwencją, de-
terminacją i siłą charakteru. Według 
Rutkiewicz nieodłącznym elemen-
tem kształtowania się umiejętności 
alpinistki jest podjęcie aktywności 
w zespole kobiecym. Ponieważ w 
zespołach mieszanych kobieta jest 
bierna, decyzje podejmowane są za 
nią, nie może w pełni rozwinąć swo-
ich umiejętności. Rutkiewicz moc-
no krytykowała koleżanki, które w 
pełni nie osiągnęły takiego samego 
poziomu jak mężczyźni, dzięki pracy 
w grupie kobiet.” 

Cieszę się, że kobietom w tej dy-
scyplinie poświęca się coraz więcej 
uwagi, ponieważ do tej pory przypi-
sywano aktywność wysokogórską 
głównie mężczyznom. Mimo wszel-
kich przeciwności spowodowanych 
różnymi uwarunkowaniami, przede 
wszystkim społecznymi i fizycznymi, 
osiągnięcia kobiet w wyżej wymie-
nionych aktywnościach są imponu-
jące. Społeczna presja, aby kobieta 
zachowywała się według określo-
nych stereotypów danej populacji, 
nie ułatwia alpinistkom rozwoju 
umiejętności. Głównie, dlatego po-
winno się doceniać osiągnięcia ko-
biet i okazywać zrozumienie kobie-
tom mierzącym wysoko. 

Istnieje teoria, która mówi o tym, 
że opowieści mają wielki wpływ na 
funkcjonowanie naszego umysłu, 
prawie taki sam jak przeżywane do-
świadczenia. Dzięki opowieściom 
jesteśmy przecież w stanie „poko-
nać” czas i przestrzeń. Dzięki opo-
wieściom Ewy byłam członkiem 
zespołu wspinaczkowego i tuż 
obok niej zdobyłam 
szczyt Aconcaqua. 
Doświadczyłam emo-
cji, które na dobre 
zapisały tę wyprawę 
w mojej pamięci. Z 
całą pewnością Ewa 
Ochmańska to kobie-
ta ubrana w piękną 
osobowość. 

Życzę Wam takich 
spotkań z drugim 
człowiekiem jak naj-

więcej. Spotkań, z których możecie 
czerpać garściami, dzięki którym 
możecie doświadczyć natury czło-
wieka. To, co człowiek człowieko-
wi może przekazać najcenniejsze-
go, to jego wiedza, doświadczenie, 
część siebie i to dostałam do Ewy 
Ochmańskiej. Ta kobieta posiada 
umiejętność łączenia ludzi, daje po-
zytywną energię, moc. 

Myślę, że na pytanie o psychologicz-
ną motywację uprawiania alpinizmu 
nie można udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi. Nadal trudno mi zro-
zumieć, czym kierują się osoby na-
rażające z własnej woli swe zdrowie, 
a nawet życie, aby zdobyć najwyższe 
góry świata. A może poszukiwanie 
sensu dla tego typu aktywności jest 
bezcelowe, ponieważ to zbyt intym-
ne i indywidualne doświadczenie? 
Może jest tak jak stwierdziła Wanda 
Rutkiewicz, pisząc: Ten flirt ze śmier-
cią jest jednocześnie doświadcze-
niem najwyższej witalności: zbliże-
nia do krawędzi śmierci, tam, gdzie 
życie jest najbardziej intensywne?

Czy, aby realnie ocenić to, co stanowi 
dla nas wartość i nabrać dystansu do 
różnego rodzaju sytuacji życiowych, 
musimy balansować na granicy ży-
cia i śmierci? Co musi się wydarzyć 
w naszym życiu, aby zacząć „żyć w 
pełni”? Czy smak życia poznaje się 
najlepiej wtedy, gdy można je utra-
cić? Czy emocje związane z niepew-
nością co do tego, jak sytuacja się 
rozwinie, są czymś fascynującym? 
Czy możliwość doświadczenia eks-
tremalnych emocji sprawia, że po-
dejmujemy ryzykowne, wręcz ekstre-
malne dla ludzkiego życia, decyzje?  
Czy to za głosem emocji podążamy? 
Będę wracać do tych pytań. 

Życzę Wam jak najwięcej radości 
w podróży zwanej życiem. Radości 
z kubka gorącej kawy wypitej z 
najbliższymi, chwili wspólnego od-
poczynku, rozmowy czy też radości 
ze zdobycia najwyższych „szczytów 
świata” i tysiąca równie ważnych dla 
Was rzeczy.

czających wysokość 4500 m n.p.m. 
Najogólniej można określić ją jako 
zespół objawów spowodowany bra-
kiem adaptacji do warunków pa-
nujących na dużych wysokościach. 
Jest równie niebezpieczna jak lawiny 
i mróz. Jeden krok – trzy oddechy. 
Pięć kroków – odpoczynek. Tak 
wygląda wchodzenie na najwyższe 
góry świata. Tlen to paliwo, które 
umożliwia funkcjonowanie komó-
rek w całym ciele. Na przykład na 
ośmiu tysiącach metrów będzie ono 
około trzykrotnie rzadsze. To zna-
czy, że przy każdym oddechu do-
starczymy organizmowi zaledwie 
jedną trzecią tlenu, jaką byśmy 
dostarczyli mu, oddychając na dole 
(na poziomie morza). Choroba wy-
sokościowa spowodowana jest jed-
nym z dwóch czynników. Jest to zbyt 
szybkie wchodzenie lub zbyt długie 
pozostawanie na dużej wysokości. 
Najważniejsza jest aklimatyzacja, 
wielu o niej zapomina. Dzięki niej 
ludzki organizm może przyzwyczaić 
się do funkcjonowania w warunkach 
małej ilości tlenu. 

Jakimi cechami wyróżniają się 
osoby zajmujące się wspinaczką 
wysokogórską? 
Badania psychologiczne mówią, że 
środowisko wysokogórskich wspi-
naczek na całym świecie przyciąga 
osoby wyróżniające się indywidual-
nością, intelektem, ludzi ambitnych, 
twórczych i szukających ekstremal-
nych emocji, aby na wierzchołku 
góry doznać wysokościowej ekstazy. 
Osoba zajmująca się działalnością 
wysokogórską przyjmuje na siebie 
to wszystko, co wiąże się ze wspina-
niem, akceptuje wszelkie uwarun-
kowania, niedogodności, które rów-
nież mogą powodować cierpienie. 
Przyjmując na siebie cierpienie zwią-
zane z ekstremalnymi warunkami 
i konsekwencjami przebywania w 
nich (na przykład choroba wysokoś-
ciowa, odmrożenia, izolacja i inne), 
ponosi w pełni odpowiedzialność 
za swoje wybory, a w konsekwencji 
swoje życie. Charakterystyczne dla 
alpinistów są pomysłowość i niechęć 
do ograniczeń. 

Kobiety alpinistki, czyli jak ko-
biety dotarły na szczyty 
Kobiety już od dawna wpisują się w 
historię alpinizmu. Początkowo to-
warzysząc w wyprawach męskich, 
aby dziś realizować wyprawy w ko-
biecym gronie. Obecnie nie dziwią 
już damsko-męskie zespoły czy sa-
modzielne zespoły kobiece, pokonu-
jące te same drogi, co zespoły męskie: 
„Przedstawicielką silnej emancypa-
cji kobiet w tym charakterystyki i 
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Czy alkoholizm musi być 
przekleństwem? 
Część 1. “BESTIA“ (Odcinek 5).

szponach jak w więzieniu. Pamiętam 
kobietę, którą przyjęto na leczenie 
odwykowe, ponieważ lekarz w szpi-
talu psychiatrycznym powiedział jej, 
że to, co się z nią dopiero co działo, 
jest wynikiem organicznych, nieod-
wracalnych zmian w centralnym 
układzie nerwowym z powodu picia 
alkoholu. 
Nie usłyszała jednak, że ma problem 
z alkoholem, nie zakonotowała tego, 
usłyszała jedynie, że coś złego stało 
się z jej głową, a jeżeli lekarz powie-
dział jej, że trzeba pójść na odwyk, 
no to poszła, w przekonaniu, że tu 
wyleczy też swoją głowę. 
Pamiętała zdarzenie: była na dział-
ce, siedziała na fotelu przed altaną, 
kiedy nagle otworzyła się furtka i 
do ogrodu wtargnęła grupa ludzi. 
To fotoreporterzy z kamerami i mi-
krofonami, a na czele tej gromady jej 
siostra, która mieszka w Kanadzie. 
Dziennikarze rozwieszali mikrofony 
na jabłonkach i drzewach czereśnio-
wych, które rosną w ogrodzie. Pytali, 
czy zgodzi się na wywiad do telewi-
zji. Cały czas byli w ruchu, coś mó-
wili, biegali z kablami i kamerami, 
kręcili film, a całą akcją dowodziła 
jej siostra. Pacjentka pamiętała, że 
była zaskoczona obecnością siostry, 
pytała: „To ty Basiu? Kiedy przyle-
ciałaś? Co robisz z tymi fotoreporte-
rami? Pracujesz w filmie?”. Siostra 
jakby nie słyszała jej pytań, cały 
czas z wielkim przejęciem instruo-
wała dziennikarzy, jak najlepiej mają 
rozmieszczać mikrofony i kamery. 
Nagle odwróciła się i przeszła przez 
furtkę, po czym skierowała się do 
ogrodu sąsiadów, a cała załoga za 
nią wraz ze swoimi akcesoriami. 
Pacjentka zerwała się i pobiegła 
za nimi. Chciała wytłumaczyć są-
siadce całe zdarzenie, powiedzieć, 
że to jej siostra i żeby się nie oba-
wiała. Obudziła się w szpitalu psy-
chiatrycznym. Pogotowie wezwała 
sąsiadka, gdyż przeraziło ją zacho-
wanie znajomej zza płotu. Wpadła 
nagle do jej ogrodu i z ogromnymi 
emocjami opowiadała, że jej siostra 
tu jest z grupą fotoreporterów, ale 
żeby się nie obawiała, że nic jej nie 
grozi, oni tylko nagrają krótki film. 
Porozwieszają mikrofony na drzew-
kach owocowych, u niej już byli. 
Opowiadała tak, jakby to wszystko 

rzeczywiście się działo tu i teraz, ale 
przecież nikogo nie było, tylko spo-
kojny, piękny, słoneczny dzień. 

Bestia tryumfuje! 
Człowiek traci kontrolę nad swoimi 
zmysłami, nad wzrokiem, słuchem, 
dotykiem, traci swoją moc sprawczą, 
przestaje kierować swoim własnym 
życiem. Można by powiedzieć, że 
człowiek puszcza kierownicę i zjeż-
dża z szosy swojego życia. Jadąc na 
oślep, łamie normy i zasady społecz-
ne oraz prawo, które są jak lampy na 
tej drodze. Gasną lampy, człowiek 
błądzi. U chorego może pojawić się 
zespół Korsakowa, nazywany też 
zespołem Wernickiego-Korsakowa 
lub alkoholowym zespołem amne-
stycznym. Polega na tym, że czło-
wiek gubi się w czasie i przestrzeni, 
zdezorientowany jest co do daty, a 
nawet swojego nazwiska i adresu 
zamieszkania, zostaje zaburzona 
tzw. pamięć świeża. Pojawiające się 
luki pamięciowe alkoholik stara się 
wypełnić, konfabulując, co oznacza, 
że wymyśla wydarzenia. Te zmiany 
w mózgu są trwałe i nieodwracalne, 
i u niektórych przekształcają się w 
głębokie otępienie (Kinney, Leaton 
1996, s. 285). (Przypis 1). 

Chory może zapaść na padaczkę 
alkoholową, charakteryzującą się 
występowaniem napadów padacz-
kowych w pierwszych dniach po 
zaprzestaniu lub znacznym ograni-
czeniu picia (od 48 do 72 godzin). Są 
to objawy ustępujące samoistnie w 
ciągu kilku lub kilkunastu dni, pod 
warunkiem przestrzegania absty-
nencji lub picia znacznie mniejszych 
ilości alkoholu. Najczęściej dotyczy 
osób z zaawansowanym alkoholi-
zmem (przypis 2). 

Z kolei zespół Otella powoduje u 
alkoholika głębokie przekonanie, 
że żona posiada kochanka i to nie 
jednego. Ciągłe sprawdzanie, szuka-
nie, udowadnianie jest natręctwem i 
obsesją. Potrafi zdominować myśli i 
zachowania, a człowiek jest w środ-
ku tej matni zniewolony i słaby jak 
dziecko. Ten obłęd alkoholowy lub 
obłęd zazdrości występuje głównie 
u mężczyzn, ale nie tylko. 

Często to nie ciało alkoholika 
umiera jako pierwsze. Ono potrafi 
wiele wytrzymać. Wcześniej pada 
duch. Sfera duchowa jest ogrom-
nie wrażliwa i tak bardzo pragnie 
uczuć, nimi się karmi i dzięki nim 
żyje, a także rośnie w siłę. Jednak 
w końcówce fazy krytycznej i w 
fazie chronicznej człowiek, kon-
centrując się już tylko wokół alko-
holu i funkcjonując w kleszczach 
mechanizmów choroby, nie jest w 
stanie zajmować się „jakimiś tam” 
uczuciami. 

Uczucia służą mu do picia, jedynie 
do tego. Myśli już tylko o tym, jak 
tu zdobyć kolejną porcję alkoholu, 
jak się usprawiedliwić z picia, gdzie 
schować i jak wypić, żeby się nie na-
razić innym, później to już nie zależy 
mu nawet na tym. Na niczym. Myśli 
tylko o tym, żeby nie musiał się dzie-
lić tym alkoholem i żeby starczyło 
mu na jak najdłużej. Żyje od jednego 
łyka alkoholu do drugiego. 

Bestia czuje się bardzo zaopiekowa-
na, wygłaskana i wypielęgnowana, 
i szaleje. A człowiek? On traci sens 
swojego życia. Za chwilę nie będzie 
potrafił już żyć bez regularnego do-
starczania Bestii alkoholu. Ona go 
całkowicie zdominuje, obezwładni 
i ubezwłasnowolni. Wygryzie mu 
wątrobę i trzustkę, żołądek obleje 
wrzodami i obrzękami. Przełyk bę-
dzie go palił i pokryje się nadżerka-
mi, zacznie złowrogo krwawić, od-
byt również. Pojawią się hemoroidy 
z powodu nieregularnego jedzenia 
i ogólnego zaburzenia trawienia. 
Zaczną wypadać mu włosy, pękać 
paznokcie, psuć zęby, zaczną rozry-
wać się drobne naczynia krwionośne 
z powodu nadciśnienia tętniczego. 

Organizm ludzki w swoim wnętrzu 
jest jak zbiór naczyń połączonych. 
Nie sposób zatrzymać procesu psu-
cia się, jeżeli już się on rozpocznie, 
a źródło tego psucia jest jak rwąca 
rzeka. Cały centralny i obwodowy 
układ nerwowy są absolutnie roz-
regulowane, a zmiany organiczne 
w mózgu powodują pojawienie się 
halucynacji i przeróżnych chorobo-
wych zespołów psychiatrycznych, 
które trzymają człowieka w swoich 
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wieństwem, powiedział: „Modlę się 
ostatnio, już od kilku lat, od trzech 
chyba, o to, aby ludzie nie umie-
rali pijani. Istnieje bowiem takie 
niebezpieczeństwo, że pijana du-
sza nie pozna Pana. I pójdzie dalej. 
Rozumiesz?”. 
... 

Wyróżnia się następujące rodzaje 
omamów: 
- omamy odruchowe – bodziec dzia-
łający na jeden analizator (np. słuch) 
wywołuje halucynacje w ramach in-
nego analizatora (np. wzroku); 
- omamy negatywne – niepostrze-
ganie przez chorego pewnych 
przedmiotów, znajdujących się w 
otoczeniu, przy prawidłowym spo-
strzeganiu innych przedmiotów; 
- omamy słowno-ruchowe Séglasa 
– odczuwanie przez chorego ruchów 
artykulacyjnych warg, języka, krtani, 
co prowadzi czasem do głośnego wy-
powiadania omamów; 
- pseudohalucynacje (omamy rze-

kome) – objawy halucynacji, które 
różnią się od innych omamów bra-
kiem poczucia realności, obiektyw-
ności i lokalizowane są przez chore-
go nie w otaczającym środowisku, 
ale wewnątrz głowy lub ciała, np. 
słyszenie w brzuchu, widzenie w 

umyśle; pseudohalucynacje 
występują np. w zespołach 
paranoidalnych czy psycho-

zach pourazowych; 
- omamy psychicz-
ne – ich treścią są 
myśli, bezdźwięcz-

ne głosy; chorzy ma-
ją poczucie, że myśli 
są im nasyłane z ze-
wnątrz; 
- omamy psycho-
sensoryczne – wra-
żenia zmiany wiel-
kości swego ciała, 
np. głowa rozdyma 
się, noga kurczy 
się, ręka wydłu-
ża się; do tej ka-
tegorii omamów 
należy symptom 

sobowtóra – od-
czuwanie podwojenia 

swojego ciała (przypis 
4). 
...

Na tym etapie roz-
woju choroby al-
koholik kłamie, 
kradnie, wszczy-
na bójki, awan-
tury, wyzbywa się 

całkowicie własnej 
godności, zapomina o 

wartościach, wszystkich, 
nawet tych najwyższych 
– boskich. Ryzykuje, ży-
je na krawędzi, a jego 
zachowanie jest pełne 
brawury, nieodpowie-

dzialności i nieprzewi-
dywalności. Nawet jeżeli 

nie pije przez chwilę, to i 
tak jest pijany. Nie myśli racjo-

nalnie, nie ma planów, marzeń. Nie 
wypełnia ról społecznych, nie potrafi 
być partnerem dla swojej żony czy 
męża, żaden również z niego ojciec 
czy matka. 
Cierpienie płynie zarówno z picia, 
jak też z niemożności życia bez al-
koholu. Czuje pogardę, żal, smu-
tek oraz złość na samego siebie. 
Wie, że zawiódł, że nie dał rady. 
Oczywiście, że doświadcza takich 
uczuć, niech nikt nie myśli, iż nie. 
Mówił mi Zbyszek: „Były takie chwi-
le, że jakbym się budził z jakiegoś 
snu koszmarnego, myślałem wtedy, 
że kocham swoją rodzinę, że prag-
nę dla nich jak najlepiej, ale jed-

Pamiętam pacjentkę, alkoholiczkę, 
która dotknięta zespołem Otella po-
jechała za mężem, który musiał wy-
jechać na trzydniową delegację aż do 
Niemiec i przesiedziała tam ukryta 
w szafie, oczekując, że mąż na pew-
no przyjdzie do hotelu z kochanką. 
Kiedy wychodził, to buszowała w 
jego bieliźnie, sprawdzając zapach i 
porównywała zabrudzenia. Mówiła 
potem, że nie mogła tego opanować, 
to było ponad nią, musiała to robić, 
a im bardziej nic nie znajdowała i 
im dłużej mąż nie przyprowadzał 
kochanki, tym silniejszą odczuwała 
potrzebę kontroli. 

Opowieści o omamach słucho-
wych w jednym są podobne, że 
głosy pojawiające się w głowie, któ-
re obwiniają alkoholika, krzyczą 
na niego, są przy tym wulgarne i 
agresywne. Potrafią powiedzieć, 
tak jak to było u Bolka: „Jak śmiesz 
jeszcze chodzić po tej ziemi! Ty s…
synu! Szmato! Już! Wyłaź z domu! 
I idziesz! Idziesz na VIII piętro! 
Idziesz gnoju i skaczesz!” Bolek 
był przekonany, że jeżeli tego 
nie zrobi, to go złapią, zabiją 
i posiekają na kawałki. Miał 
w głowie informacje o całym dal-
szym okrutnym planie, o tym, co 
oni zrobią z kawałkami jego ciała, 
jeżeli on nie wykona teraz tego, co 
mu nakazują. Stał już na parapecie, 
kiedy „obudził” go odgłos ruszającej 
windy, ktoś wracał do domu 
o 3 nad ranem. Bolek oc-
knął się, czuł się jak 
otumaniony, ale już 
świadomy siebie. 
Dziś jest trzeźwy, 
dziś może dawać 
swoje świadectwo 
ku przestrodze dla 
siebie i innych. 

Inny alkoholik słyszał, 
że jest takim sk…wielem 
i gnojem, że nie jest godny, 
żeby być mężem i ojcem, więc ma 
teraz ukrócić męki kochanej żony i 
dzieci, i ich zabić. Poszedł z nożem 
najpierw do śpiącej żony, kiedy już 
się zamierzał do ciosu, żona przez 
sen przewróciła się na drugi bok, a w 
tym momencie wróciła mu świado-
mość. W jakimś szalonym popłochu 
obudził żonę i płacząc, poprosił ją o 
pomoc, błagał, żeby zadzwoniła po 
pogotowie, bo boi się sam siebie.  To 
go uratowało, więcej się już nie napił. 
...
Podczas naszego wrześniowego spot-
kania z okazji XXI rocznicy Grupy 
AA we Francji mszę świętą prowa-
dził ks. Sławek (przypis 3), 
na sam koniec, tuż przed błogosła-



4 https://portal.abczdrowie.pl/oma-
my-i-halucynacje
5  Antoine de Saint-Exupery, Mały 
Ksiażę, XII rozdział opowiada o spot-
kaniu Małego Księcia z Pijakiem na 
planecie 327, którą zamieszkiwał 
Pijak (de Saint-Exupery 2000, s. 37): 
„Te odwiedziny trwały bardzo krót-
ko, pogrążyły jednak Małego Księcia 
w głębokim smutku.
– Co ty tu robisz? – spytał Pijaka, 
którego zastał siedzącego w milcze-
niu przed baterią butelek pełnych i 
baterią butelek pustych. 
– Piję – odpowiedział ponuro Pijak. 
– Dlaczego pijesz? – spytał Mały 
Książę. 
– Aby zapomnieć – odpowiedział 
Pijak. 
– O czym zapomnieć? – zaniepokoił 
się Mały Książę, który już zaczął mu 
współczuć. 
– Aby zapomnieć, że się wstydzę – 
stwierdził Pijak, schylając głowę. 

– Czego się wstydzisz? – dopytywał 
się Mały Książę, chcąc mu pomóc. 
– Wstydzę się, że piję – zakończył 
Pijak rozmowę i pogrążył się w mil-
czeniu. 
Mały Książę zakłopotany ruszył da-
lej. „Dorośli są naprawdę bardzo, 
bardzo śmieszni” – mówił sobie po 
drodze. 
Rozmowę Małego Księcia z Pijakiem 
przywołuje się często podczas pracy 
terapeutycznej z alkoholikami, po-
kazuje ona bardzo dobrze fazę chro-
niczną alkoholizmu, błędne koło 
emocji i myśli, w którym zatrzaskuje 
się uzależniony. Ktoś – chyba Jurek, 
alkoholik, teraz terapeuta – nazwał 
je kiedyś „betoniarką”, ponieważ 
mieszają się oraz wzajemnie napę-
dzają cierpienie z picia i ulga dzięki 
napiciu się. 

C.d.n. 
Ewa Jasik-Wardalińska 

nocześnie nie miałem pojęcia, jak 
z nimi rozmawiać, co mógłbym im 
powiedzieć? Tyle przecież już razy 
obiecywałem, tyle razy prawdziwie 
chciałem dotrzymać słowa, wierzy-
łem, że nie zawalę, a jednak… No, to 
teraz cóż mógłbym im powiedzieć? 
Nienawidziłem siebie, nienawidzi-
łem tej niemocy, mógłbym napluć 
sobie prosto w twarz, jednak to, co 
mogłem naprawdę w takich chwi-
lach zrobić, to znowu się napić. I pi-
łem, i wstydziłem się, a dzięki temu, 
że piłem, zapominałem na chwilę o 
tym, że się wstydzę. Jak ten Mały 
Książę. (Przypis 5). Zbyszek mówił, 
że usłyszał o przygodzie Małego 
Księcia na odwyku. Terapeuta prze-
czytał pacjentom fragment, w któ-
rym mały Książę spotyka pijaka i te 
parę zdań uświadomiło Zbyszkowi, 
że to, co się z nim działo, dawno już 
rozpoznano i ponazywano. Ta świa-
domość dała mu wiarę, że jest szansa 
i dla niego – beznadziejnego alkoho-
lika, ignoranta i cynika, bezczelnego 
zarozumialca i pysznego cwaniaka. 

Przypisy: 
1  http://www.psychologia.net.pl/
slownik.php?level=51 (15.08.2016). 
2 http://www.b.woronowicz.dr-med.
pl/ksiazki2.php (15.08.2016).
3 Ksiądz Sławomir Wojciechowski, 
moderator ruchu Światło Życie, 
duszpasterz polonijny w Polskiej 
Misji Katolickiej we Francji. Obecnie 
dyrektor Domu Miłosierdzia Bożego 
w La Ferte Imbault, we Francji).
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Trendy Wiosna/Lato 2018 

mizelki, spódniczki, 
gorsety, ogrodnicz-
ki, szorty, komple-
ty, garnitury czy ko-
szule – będzie on 
dostępny dosłownie 
w każdej postaci! 
Dżinsowe ubrania 
są świetną opcją 
na casulaowe out-
fity. Pamiętajmy, że 
dżins dobrej jakości 
posłuży nam przez 
lata. 

Kolejnym „prze-
chodzącym tren-
dem” jest moda na 
metaliczny połysk. 
Błyszczące materia-
ły nie opuszczą nas, 
dopóki projektanci 
w swojej pracy bę-
dą inspirować się 
modą lat 90’. Połysk 
możemy wykorzy-
stać w wieczorowej 
(np. weselnej) sty-
lizacji oraz znaleźć 
ciekawy, błyszczą-
cy dodatek, który 

Choć przed nami jeszcze dwa mie-
siące zimowego sezonu, to jak co 
roku o tej porze projektanci przed-
stawiają nam swoje kolekcje na 
wiosnę-lato 2018. Dobra wiadomość 
– pozostanie z nami wiele trendów 
z zeszłego roku, a nawet z kilku po-
przednich sezonów. Fasony jesien-
no-zimowe przeobrażą się w lżejsze 
propozycje na cieplejsze, słoneczne 
dni. 

Zatem wciąż na topie będą kwiato-
we printy w różnych wersjach, po-
cząwszy od jasnych pastelowych 
kwiatów, poprzez pstrokate i mocno 
zarysowane, skończywszy na tych w 
ciemniejszej oprawie. Bez wątpienia 
sukienka w kwiaty to jeden z wiosen-
no-letnich klasyków! 

Nieprzerwaną popularnością będą 
cieszyły się również klasyczne paski 
– szczególnie te pionowe – kratka 
oraz kropki. Jak już nieraz wspo-
mniałam, są to wzory ponadczasowe, 
po które chętnie sięgamy, ponieważ 
urozmaicają w prosty sposób nasz 
codzienny outfit. 

Podobnie jest z modą na jeans – ka-
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Sportowy szyk również nas 
nie opuści! Lampasy, spor-
towe kurtki, czapki, koszul-
ki, getry, szerokie spodnie. 
Wszystko to wmieszane w 
codzienny oraz elegancki 
look, np. spódnica przy spor-
towej bluzce, lub bluza połą-
czona z sukienką. Jednym 
słowem będziemy mogły 
bawić się modą oraz łamać 
niektóre zasady dress codu. 

Z kolei modnym kolorem 
zbliżającego się sezonu 
pozostanie czerwień, nie-
bieski, róż, fuksja oraz od-
cienie fioletu. Szczególnie 
na topie będą także barwy 
żółci, zieleni oraz pomarań-
czy. Choć 
najwięk-
szą popu-
larnością 
będą cie-

szyły się w tym 
sezonie pastele, 
które idealnie 
prezentować się 
będą przy waka-
cyjnej opaleniź-
nie.

będziemy mogły nosić na co dzień, 
np. buty, torebkę lub pasek. 

Moda na wiktoriański romantycz-
ny trend, czyli zwiewne, lekkie tka-
niny, różnego rodzaju falbanki oraz 
bieliźniany styl to „pozostałości” z 
zeszłego lata, choć w nowym, wio-
senno-letnim wydaniu. Tego rodza-
ju projekty pojawią się w różnego 
rodzaju kolorach i kontrastach na 
bluzkach, sukienkach i spódnicach. 

Paulina Gramacka - Personal Shopper, 
Fashion Stylistka, Socjolożka

Fashion Stylistka dla Karen Millen
www.polinnestyle.com
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Słowo o byle czym
Debiut pisarski baby

Tak to je. Tak, powiadom. 
A to je tak, jako to godajom te, co 
to w Holyłudzie ploty plotom, bo 
wiedzom, że dialugi to na samiut-
kim ostatku sie pisze, dlatego ten 
Eskamos nic nie godo, ino ma prob-
lem wywnętrzny, w głowie znaczy 
sie. A po co mo godać jak ni mo z 
kim? To se zaklął szpetnie i guza 
rozciro. 
Gapi sie, aż lodowate dźwierza do 
cna sie otwarły i tam takie, co to im 
zimno powiewa, szuflujom śnieg 
bieluśki jak śnieg. Potem podjeżdżo 
cichcem taki wielki talyrz i oni do 
niego szuflujom ten bieluśki śnieg, 
bo ocieplenie globulne sie szykuje. 
Potem cichcem wożom go na tych 
talyrzach i na chmury sypiom, co by 
zimniej było. Potymu tyn Eskamus 
to tych, co to śnieg na chmury sy-
piom, nazywoł Zimioki – od zimna 
znaczy sie. A te, co to gapiom sie 
na to, bo co majom robić, to som 
Niezimioki. 

Potymu, jak zaś te odrzutowcy lo-
tajom, to gazy puszczajom i kiej na 
ten wysypany śnieżek na chmurach 
trofiajom, to takie białe warkoce się 
robiom, bo śnieżek jak w imbryku 
się zagotuje i pare puszczo. I przeto 
jeszczyk nie je tak goronco, jak by to 
być mogło, kiejby Zimioki tego śnie-
ga talyrzami nie woziły i na chmury 
nie sypały. 

Jo to by nazywoła Niezimioki 
Cieploki, ale Eskamus trzyma pra-
wa auturskie i jo tam od niego kupo-
wać nie myśle, bo tero pieniąchów 
ni mom, ale kto wi, jak w Holyłudzie 
filma nakryncom, to i bidnej babie 
tyż cosik sie skapnie. 

Ojże, jo głupio, byłaby zapo-
mnioła. Bo to je tam, gdzie ta-
ki słupek je wbity i pokazuje 
biegan, dlatego tam je tak 
zimno jak u Eskamusa w 
przedpokoju. 
Ale tero bydzie suspen, 
bo po drugi stronie jesz-
cze jeden kołek sie-
dzi. Druga strona to 
je tam, gdzie je całą 
noc jasno, kiej po pierwszy stronie 
je cimno. 

Nikto widzieć nie może, co je po dru-
gi stronie, bo w dwóch miejscach na 
roz to nikto być nie może. Ale takie 

jedne już główkujom, bo maluśkie 
kawałki świotła, co to od słońca lota-
jom, to kiej nie gapić sie na to, som 
wszyndzie i nigdzie. Tak mi gajowy 
godoł, ale to jakie banialuki na nie-
uki som, abo co. No bo przecie skąd 
taki maluśki świetlik mo wiedzieć, 
gdzie je, kiej na niego sie nie gapisz? 

Ale od czego wiadro je. No to jo sie 
wgapiom tam, gdzie drugi palik je 
wbity i słońce dochodzi, kiej po inszy 
stronie słońce nie dochodzi. 
I co jo widze w moim wiaderku? 
Chodzom takie jedne w mundu-
rach i filma puszczajom. Znaczy sie 
na samym środeńku, taki projektorz 
stoi, co to za komuny przyjeżdżały z 
województwa co by filmy puszczać. 
Z takij małyj dziury światło leciało, a 
na szmacie godali, że baby to trakto-
rami jeżdżom. No i ćmy lotały. Ale jo 
żem nie jeździła, dlatego to nie była 
prowda. No i te mundurowe łażom 
kiele projektorza, ale ćmy nie lotały, 
bo zimno było. Jeden cosik pomaj-
strował i z dziury światło leci aż na 
miesiąc, na ksinżyc, znaczy sie. 
Jo żem wprzódy nie wierzyła, ale na 
własne gały żem widzioła, znaczy sie 
we wiadrze, a to dobre wiadro je, cyn-
kowane. 

I co jo widze, że to fotoplastykon jaki, 
bo tyn film pokazuje, jak to na mie-
siącu, znaczy się na ksinżycu, to wie-
ża Tojfla stoi, a długaśna, jak stąd do 
województwa. I na tyj wieży stoi taki 
jeden i sznurek wiąże, bo szmata się 
pomarszczyła i kolorów nie widać. 
I takie wieże to tam stojom bez 
liku i na każ- dyj stoi taki jeden 
i sznu- rek wiąże. 

A że jo tero pisarzka 
jezdem, to mi wolno kit 

wciskać, bo to je takie przy-
zwolenie dla fikcyji literow-

skiej. Cosik mi sie zdaje, że jo 
tero wim, poczymu ksinżyc wsty-

dem do nos obrócić 
się nie chce. Bo 
szmata je za ma-
ło i wszystkiego 

zakryć nie do rady. No 
i po co na ksinżyc samolotami 

lotać, kiej sam se głowine zadrzyj i 
wgapiaj się tak, aż zoboczysz to, co 
jo. Ale, co? – Wiadro. 

Michał Nowacki 

Jak jo żem kiedysiś żarło w gazete 
pakowała, to tako jedna książke mi 
doła, bo to w jednym kawałku dużo 
je papiru. No i kiedysiś ostatniom 
kartke żem wydarła i papir, znaczy 
się książka, sie skończyła. To jo tyż 
książke napisze, co by ludziska 
mieli z czego papir drzeć. 

Za górami, za lasami, abo nie, bo to 
w moim obejściu było. 

No, to tako jedno, znaczy sie jo, trzy-
mała żem między nogami wiadro jak 
przy dojeniu Krasuli. Ale Krasula w 
oborze była, a jo siedziała na przyz-
bie i z głową skłoniętą wgapiała sie 
w wiadro z wodą po samiuśki rant. 
Przecie wróżka tyż wgapia sie w 
szklanną kule i widzi różniste rzeczy. 
To jo tyż, bo i to, i to, koloru ni mosz. 

No, to jo sie długo wgapiała i com 
zoboczyła, to la potomnych spisuje 
ołówkiem kopiowym, co go ślinić 
trza. A papir to mom od gajowego. 

Że to lato było, zoboczyła żem 
Eskamosy, co to mieszkajom tam, 
gdzie słońce nie dochodzi, bo tam 
je ciemno, jak nie powim gdzie. I 
nie dość, że ciemno, to jeszcze zim-
no, jak u Eskamosa w przedpokoju, 
bo oni to cegieł nie majom ino takie 
wyżynanki w śniegu. A pasujom do 
sie jak klocki. 

Idzie taki jeden i gapi sie, a oka 
przeciro, bo dowierzać nie kce, bo 
to dawno było i nie wiadomo, czy to 
prowda. 

A że jako sie pisze to i punkt zawrot-
ny być musi, no to Eskamos wloz 
na góre i sie wykopyrtnął, bo to na 
śniegu było, i jedzie na tych swo-
ich portkach ze skóry co nijak się 
przetrzeć nie chce. Potem to bedzie 
punkt kulimina, co to je wtedy, kiej 
je olśnienie, czy co. No to żeby było 
olśnienie, to ten bidny Eskamoczyna 
tak wyrżnął łbem o lodowe dźwierza, 
że mu się od razu przejaśniło. 

Tero to je najgorsze, bo pisarzka mu-
si umić otworzyć dziure, co to je po-
międzyk tym, na co on czeko, a tym, 
co na własne gały widzi. No to gapi 
sie jak sroka w gnat, a te wrota, co to 
z loda zrobione były, to sie otwirajom 
i ani zgrzytnom, bo to woda była, ino 
zamorzninto. 
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Książka na dziś
Czas pokaże

dzinę, a co dopiero zdobyć wykształ-
cenie. 

Historia rozpoczyna się w 1919 
roku, gdy Maisie Tancock, uboga 
dziewczyna zaręczona z dokerem 
Arthurem, pozwala sobie na nie-
planowany „skok w bok” z Hugo 
Barringtonem, dziedzicem fortuny 
morskich przewoźników. Potem 
przychodzi na świat Harry. Tylko 
trzy osoby domyślają się, że być mo-
że jego prawdziwym ojcem nie jest 
doker Arthur, lecz Sir Hugo. 

Harry wychowuje się bez ojca, który 
ginie w niewyjaśnionych okolicznoś-
ciach. Wielki wpływ na jego życie – i 
na wiele życiowych decyzji – oprócz 
oddanej mu matki oraz sprzyjają-
cych mu nauczycieli, ma tajemniczy 
mieszkaniec porzuconego wagonu 
kolejowego Old Jack Tar. 
Kapitan zostaje najbliższym przyja-

cielem Harrego, jego powiernikiem 
i doradcą. To on zachęca i popycha 
wręcz chłopca do nauki, udziela mu 
cennych rad, przekazuje mu swoją 
wiedzę, stopniowo poszerzając jego 
horyzonty myślowe. 

Kiedy okazuje się, że Harry ma 
wspaniały głos, predestynujący go 
do roli solisty w kościelnym chórze, 
zyskuje szansę na awans społeczny. 
Otrzymuje stypendium i dostaje się 
do elitarnego Liceum Bristolskiego, 
gdzie poznaje Gilesa Barringtona, 
być może przyrodniego brata, który 
zostaje jego najlepszym przyjacie-
lem. 

Kiedy Harry zakochuje się z wza-
jemnością w Emmie Barrington, 
sprawy coraz bardziej się kompli-
kują. Wszystko ułożyłoby się być 
może pomyślnie, gdyby nie Hugo 
Barrington, pozostający w cieniu, 
pociągający za sznurki i niechętny 
swojemu być może synowi. A wszyst-
ko dlatego, żeby sekret z dawnych lat 
nigdy nie wyszedł na jaw. Tajemnice, 
rodzinne intrygi, kłamstwa i szanta-
że dodatkowo czynią tę barwną opo-
wieść interesującą. 

Saga rodzinny Cliftonów ukazuje 
starą, dawną Anglię, przeprowadza 
nas przez drugą wojnę światową, 
prowadzi do Ameryki, gdzie do-
chodzi do zaskakującej zmiany ról. 
Zdradzę, że Harry zmieni tożsamość, 
co całkowicie odmieni jego życie. 

„Gdyby przyznawano Nagrodę Nobla 
za sztukę opowiadania, Archer by ją 
zdobył”. 

Tym cytatem z Daily Telegraph go-
rąco zachęcam do zapoznania się z 
twórczością Sir Jeffreya. 

Agnieszka B. 

Baron Jeffrey Howard Archer 
(ur.15.04.1940 r. w Londynie) to 
potomek wpływowego arysto-
kratycznego angielskiego rodu, 
brytyjski polityk, który zasiadał 
w Izbie Gmin oraz Izbie Lordów. 
Jednocześnie to znany i niezwykle 
popularny współczesny pisarz. W 
swoim dorobku ma ponad trzydzie-
ści książek wydanych w nakładzie 
przekraczającym 100 milionów eg-
zemplarzy, rozpowszechnionych w 
61 krajach świata. 

Wiele książek Archera osiągnęło sta-
tus bestselerów, wśród nich Saga o 
rodzinie Cliftonów, porównywana 
przez „Timesa” do Sagi rodziny 
Forsyte’ów. 

„Czas pokaże” to pierwszy tom sa-
gi. Głównym bohaterem jest Harry 
Arthur Clifton. Jest też kilka innych 
bardzo ważnych postaci, które – jak 
na sagę przystało – mają własne pery-
petie, ale zarazem mają duży wpływ 
na życie i postępowanie Harrego. 

Akcja powieści rozpoczyna się w 
Bristolu, portowym mieście, gdzie 
bieda i bogactwo wzajemnie się 
przenikają. Poddajemy się klimatowi 
lat dwudziestych i trzydziestych dwu-
dziestego wieku, międzywojennym 
nastrojom, uczuciu niepewności i 
niebezpieczeństwa. To czas, kiedy 
trudno znaleźć pracę, wyżywić ro-
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