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Co słychać w Antwerpii
„Welkom in Antwerpen” 

Mieszkańcy Antwerpii, zwłaszcza ci 
nowo przybyli, mogą znaleźć wszyst-
kie informacje o mieście za pośredni-
ctwem specjalnej aplikacji „Welkom 
in Antwerpen”. Aplikacja zawiera po-
trzebne wiadomości o życiu i pracy w 
Antwerpii, adresy biur VDAB, dane 
kontaktowe ubezpieczeń zdrowot-
nych, numery telefonów na policję, 
pogotowie, a nawet godziny otwarcia 
basenów. Podpowiada, jakie dokumen-

ty należy zabrać ze sobą podczas wizyty w urzędzie i 
ułatwia poruszanie się po mieście. Jest łatwa w użyciu 
dla obcokrajowców. 
Aplikację można ściągnąć ze strony: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.atla-
santwerpen.mobile 

Koniec z bezpłatnym parkowaniem poza rin-
giem 
Od 1 stycznia 2019 roku miasto Antwerpia rozszerzy 
płatne tereny parkingowe na obszarach mieszkalnych 
poza ringiem. W związku z wprowadzoną w zeszłym 
roku strefą LEZ i znaczną rozbudową miejskiej strefy 
rowerów Velo, mieszkańcy rejonów poza ringiem mają 
trudności z zaparkowaniem samochodu na swojej ulicy. 
Płatne parkingi mają temu przeciwdziałać. 

Nowa płatna strefa parkingowa ma sięgać poza Singel 
od Sportpaleis w Deurne, przez Middelheimpark i na 
Kiel. Mieszkańcy tych rejonów będą mogli ubiegać się o 
karty parkingowe. Na każdy adres przypadną dwie karty. 
Pozostali użytkownicy parkingów będą musieli płacić. 

Pracownicy firm i szkół mogą wystąpić o przyznanie 
parkingowej karty pracowniczej, aby parkować swoje 
samochody w czasie pracy. Ceny wahać się będą od 54 
do 76 euro miesięcznie. 

nieuws.vtm.be 

Nowe „czarne punkty” drogowe w prowincji 
Antwerpia 
Lista jest aktualizowana co roku na podstawie naj-
nowszych danych dotyczących wypadków drogowych. 
Na nowej liście najbardziej niebezpiecznych punktów 
ruchu drogowego znajdują się 213 „czarne punkty”. 
Została sporządzona na podstawie danych liczbowych 
dotyczących wypadków w latach 2014-2016. 
Lista: https://www.datawrapper.de/_/AJGZc/ 

Przebudowa Plantin en Moretuslei 
Ta ulica to drugie najbardziej niebezpieczne miejsce dla 
rowerzystów w Antwerpii. Infrastruktura na tej ulicy jest 
przestarzała i wymaga modernizacji. Plan przebudowy 
Plantin en Moretuslei przewiduje nowe poszerzone ścież-
ki rowerowe i bezpieczniejsze skrzyżowania. Przystanki 
autobusowe pozostaną w dużej mierze w tych samych 
miejscach, ale platformy na przystankach zostaną pod-
wyższone, dzięki czemu pasażerowie będą mogli łatwiej 
wsiadać i wysiadać z autobusu i nie tarasować ścieżki 
rowerowej. 

Rozpoczęcie prac planowane jest na rok 2019. Koszt prze-
budowy to około 8,5 miliona euro, z czego rząd Flandrii 
da 6,5 miliona euro. 

gva.be 

Kolejka linowa jako alternatywa dla trans-
portu drogowego? 
W Antwerpii coraz częściej mówi się o kolejce linowej, 
która miałaby połączyć dwa brzegi Scheldy. Ten alterna-
tywny środek transportu miałby pomóc w rozładowaniu 
korków w tej części miasta. 
Koleje linowe służą nie tylko rekreacji, ale w wielu mia-
stach sprawdzają się jako dodatkowy środek transportu. 
To ekologiczna i szybka alternatywa dla ruchu samo-
chodowego i tramwajowego, umożliwiająca przemiesz-
czanie się tysiącom pasażerów na godzinę; nie zajmuje 
tyle miejsca co droga i łatwo omija trudne przeszkody. 

gva.be 

Diament za 32 miliony euro 
To, że do takiej transakcji doszło w Antwerpii, nie powin-
no nikogo dziwić. Wszak Antwerpia od lat jest światową 
stolicą handlu tymi cennymi kamieniami. 

Tym razem na sprzedaż wystawiono 910-karatowy dia-
ment, noszący nazwę „Lesotho Legend” – czwarty naj-
większy diament na świecie. Wydobyto go w styczniu 
tego roku w kopali w Lesotho (niewielkie państwo na 
południu Afryki), należącej do firmy Gem Diamonds. 
Obecny rok jest dla tej firmy najlepszy w historii: jak 
dotąd, w kopalniach należących do Gem Diamonds, wy-
dobyto w 2018 roku aż sześć diamentów o wielkości co 
najmniej 100 karatów, co jest nowym rekordem spółki. 

„Lesotho Legend” – nieoszlifowany diament wielkości 
dwóch piłek golfowych trafił w ręce „anonimowego 
kupca”. 

niedziela.be 

 Źródło: www.gva.be

Fot.: RR,  źródło: www.gva.be



też będzie należała do tej strefy. 
• Montevideo 
Granice nowej strefy: Amsterdamstraat, Rijnkaai, 
Kattendijksluis i Kattendijkdok. 
• Okolice Goethestraat 
Granice nowej strefy: Gloriantlaan, Charles de Costerlaan 
i część Thonetlaan. Thonetlaan będzie należała do tej 
strefy pomiędzy Gloriantlaan i Fromentinstraat. 
• Okolice Willem van Haechtlaan 
Granice nowej strefy: Gloriantlaan, Charles de 
Costerlaan, August Vermeylenlaan i Esmoreitlaan. 
• Okolice Le Corbusierlaan 
Granice nowej strefy: Charles de Costerlaan i August 
Vermeylenlaan. 
• Okolice Middenvijver 
Granice nowej strefy: Charles de Costerlaan, 
Halewijnlaan i Blancefloerlaan.
• Okolice Galgenweel 
Granice nowej strefy: Blancefloerlaan, Beatrijslaan i 
Galgenweellaan. Na Beatrijslaan, Galgenweellaan i 
na Blancefloerlaan (od Frederik van Eedenplein do 
Halewijnlaan) zostaje 50 km/godz. 
• Okolice Regatta 
Granice nowej strefy: Blancefloerlaan, Galgenweellaan, 
Galgenweel i zjazd na Linkeroever.

gva.be 

Opracowała: Barbara Kaminska 

Dodatkowe strefy ograniczenia prędkości do 
30 km/godz. 
Mają one zostać wprowadzone najpóźniej do końca 2018 
roku. Gdzie się znajdą? 

• Okolice Kruishofstraat 
Granice nowej strefy: Jan Van Rijswijcklaan, 
Vogelzanglaan, Gerard Le Grellelaan i połączenie R1-
Bevrijdingstunnel z Populierenlaan. 
• Okolice Karel Oomsstraat 
Granice nowej strefy: R10 Binnensingel, Jan Van 
Rijswijcklaan i Generaal Lemanstraat. Karel Oomsstraat 
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Przegląd prasy belgijskiej
niały trzy rodzaje czekolady: gorzka, 
mleczna i biała. Ta ostatnia została 
wprowadzona w 1930 roku. Musiało 
więc minąć ponad 80 lat, by w czeko-
ladowej branży dokonał się kolejny 
przełom. Naukowcy pracowali nad 
różowym przysmakiem aż 13 lat. 

Czemu „Ruby” zawdzięcza swój 
piękny kolor? Nowa czekolada jest 
wytwarzana z ziaren rubinowego ka-
kaowca pochodzącego z Wybrzeża 
Kości Słoniowej, Ekwadoru i 
Brazylii. Pozyskuje się z nich puder, 
który dzięki specjalnej obróbce nie 
traci swojego charakterystycznego 
koloru. Do różowej czekolady nie 
dodaje się żadnych sztucznych bar-
wników ani aromatów smakowych. 
Jest więc całkowicie naturalna. 

gva.be 

Jak się żyje we Flandrii we-
dług Vlaams Belang? 
Jest więcej imigrantów, 
wyższy wiek emerytalny i 
coraz droższe życie. Poza 
tym dług publiczny w wy-
sokości 400 miliardów eu-
ro i wypłacone z budżetu 
Flandrii 103 miliony euro 
zasiłku dla dzieci za grani-
cą. W tym samym czasie 
rząd zaoszczędził 140 milio-
nów euro na zasiłkach na 
dzieci z rodzin flamandz-
kich. Faktura za masową 
migrację: 7,2 miliarda ero 
rocznie. 

Jest rekordowa liczba wol-
nych miejsc pracy, tylko że 
nie są one zapełnione. We 
Flandrii stopa bezrobocia 

wynosi zaledwie 4,7 procent, zaś 
stopa zatrudnienia jest wyższa niż 
średnia UE. Jednocześnie Flandria 
ma najniższą aktywność w Europie 
wśród imigrantów. Do systemu 
ubezpieczeń społecznych przybywa 
dziesiątki tysięcy osób o niskich 

kwalifikacjach, nawet 
analfabetów. 

Flamand pracuje i 
znajduje się pod ros-
nącą presją. Zostaje 
wyciśnięty przez pra-
codawców i przez rząd. 
Społeczeństwo płaci 
za bankowy egoizm i 
zysk. A rząd obwinia 
starszych obywateli, że 
nie pracują wystarczają-
co długo. I oszczędza na 
ich emeryturach, które 
zaliczane są do najniż-
szych w Europie. Za to 
podatki Flamandowie 
płacą bardzo wysokie. 

Przeciętny Flamand 
otrzymuje komunikat 

od rządu: musisz pracować dłużej, 
musisz stać się bardziej produk-
tywny, żyjesz zbyt długo, masz za 
dużą emeryturę – innymi słowy, 
jesteś problemem dla tego rządu. 
Flamandowie muszą pracować dla 
kogoś innego. Przelewy do Walonii 
wynoszą 7 miliardów euro rocznie. 
Czy chcemy, aby nasi emeryci zbie-
rali butelki z pojemników na śmieci, 
aby związać koniec z końcem? 

Podczas gdy nasi sąsiedzi wykorzy-
stują takie sytuacje jak niskie stopy 
procentowe i ogólne ożywienie go-
spodarcze w Europie, aby zmniej-

Znaczące zmiany w systemie 
Kindergeld 
Od 1 stycznia 2019 roku Flandria 
uruchamia Groeipakkiet – własny 
system pomocy rodzinom. Nowością 
będzie to, że rodzice dzieci urodzo-
nych po pierwszym stycznia 2019 
roku będą mogli sami wybrać sobie 
instytucję, która będzie wypłacać im 
świadczenia. Natomiast rodzice, któ-
rzy już teraz otrzymują Kindergeld, 
będą dalej je dostawać od urzędu, 
który automatycznie przejmie ich 
dossier. Od 2020 roku też będą mo-
gli wybrać instytucję, która będzie 
wypłacać świadczenia. 

Co jeszcze się zmieni? 
Podstawowa kwota na każde dziecko 
będzie wynosić 160 euro. W chwi-
li obecnej kwoty otrzymywanego 
świadczenia na dziecko różnią się w 
zależności od wieku dzieci. Pierwsze 
dostaje mniej niż drugie, a drugie 
mniej, niż trzecie. To się zmieni. Na 
każde dziecko przypadać będzie jed-
norazowa kwota pieniędzy przy uro-
dzeniu albo adopcji wynosząca 1100 
euro, a potem 160 euro miesięcznie. 

W sierpniu każde dziecko otrzyma 
schoolbonus (premię szkolną). Jej 
wysokość zależeć będzie od wieku 
dziecka. Przewidziano także socjalny 
dodatek dla dzieci pochodzących z 
rodzin z niskimi dochodami, dopła-
tę dla dzieci specjalnej troski, sierot 
i półsierot oraz dzieci przybranych. 
Funkcjonować również będzie parti-
cipatietoeslagen (dopłata partycypo-
wania), która ma zachęcać rodziny 
do wysyłania dzieci do ośrodków 
opieki na czas pracy rodziców lub 
pójścia do szkoły. 

Te wszystkie nowe regulacje do-
tyczyć będą dzieci urodzonych po 
1 stycznia 2019 roku. Na nowym 
rozwiązaniu najbardziej skorzystają 
rodziny z jednym lub dwójką dzie-
ci, dla rodzin wielodzietnych będzie 
ono mniej korzystne. 
Więcej informacji na ten temat jest 
na stronie www.groeipakket.be 

gva.be 

Różowa czekolada na sklepo-
wych półkach 
W kwietniu do belgijskich skle-
pów trafi nowy gatunek czekolady. 
Różowa, a raczej rubinowa, czekola-
da jest „wynalazkiem” szwajcarskiej 
firmy Barry Callebaut, jednego z naj-
większych producentów tego przy-
smaku na świecie. Do tej pory ist-
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człowiek” – powiedziała Homans w 
parlamencie flamandzkim. 

Homans, która jest nie tylko mini-
strem spraw wewnętrznych, ale tak-
że ministrem integracji, nie popiera 
tej inicjatywy. „Nie jest to zgodne z 
naszymi celami integracji. Ważne 
jest, aby imigranci już od pierwsze-
go dnia pobytu w Belgii mieli kon-
takt z językiem niderlandzkim. Jeśli 
nie mówią wystarczająco dobrze w 
tym języku, istnieją inne sposoby ra-
dzenia sobie z tym. Władze lokalne 
zobowiązane są do używania języka 
niderlandzkiego. Jeśli okaże się, że 
istnieje niezgodność z prawem, będę 
działać natychmiast”, powiedziała 
minister. „Może dzieje się tak rów-
nież w innych gminach Flandrii, 
trzeba natychmiast sprawdzić, czy 
nie doszło do naruszenia prawa”. 

Odmienne zdanie ma w tej sprawie 
burmistrz Gistel. Według niego lek-
cje języka arabskiego dla pracow-
ników mają sens. „Każdy może na-
uczyć się kilku podstawowych słów 
po arabsku, pomoże to imigrantom 
w integracji”. „Jesteśmy tylko wiej-
ską gminą, z niewielu mówiącymi po 
arabsku ludźmi”. Jestem przekona-
ny, że podobne kursy są prowadzone 
w dużych miastach flamandzkich” 
– dodaje burmistrz. 

gva.be 

Kara za seksizm 
3 tysiące euro grzywny musi zapłacić 
mężczyzna za obraźliwe uwagi pod 
adresem funkcjonariuszki policji w 
miejscu publicznym. To pierwszy 
przypadek skazania w Belgii osoby 
na podstawie wprowadzonych prze-
pisów zakazujących seksistowskich 
zachowań w miejscach publicznych. 

Do utarczki słownej doszło w 2016 
roku po tym, jak kobieta zatrzyma-
ła mężczyznę za złamanie przepisów 
ruchu drogowego. Mężczyzna słow-

nie zaatakował policjantkę, 
a jego uwagi odnosiły się 
do płci funkcjonariuszki. 
Zatrzymany radził policjant-
ce m.in. by znalazła sobie od-
powiednią dla kobiety pracę, 
np. w banku. 

Sąd w Brukseli uznał, że 
oskarżony naruszył godność 
policjantki, obrażając ją w 
miejscu publicznym ze wzglę-
du na jej płeć, a ponadto gro-
ził jej – za co musi teraz za-
płacić grzywnę w wysokości 
3 tys. euro. 
Antyseksistowskie prawo 
wprowadzono w Belgii po 

tym, jak Sofie Peeters przygotowała 
dokument o seksizmie na ulicach 
Brukseli. W dokumencie można by-
ło zobaczyć m.in. nagranie z ukrytej 
kamery, na którym widać idącą ulicą 
Brukseli kobietę, do której mężczyź-
ni krzyczą, obrażają ją, lub gwiżdżą 
na jej widok. 

rp.pl 

Uroczysty bieg 
Z okazji rocznicy zakończenia I woj-
ny światowej na początku maja od-
będzie się uroczysty bieg i pochód 
w Ypres, w miejscu, gdzie 100 lat 
temu znajdował się jeden z najważ-
niejszych frontów wojennych. 

Na trasach o długości 10 i 21 kilo-
metrów znajdą się ikoniczne pomni-
ki i miejsca, które odegrały ważną 
rolę w wydarzeniach z 1918 roku. 
Uczestnicy przebiegną między in-
nymi przez Pola Flandrii, gdzie pod-
czas I wojny światowej życie straciło 
ponad pół miliona żołnierzy. 

Bieg rozpocznie się 6 maja przy 
słynnej Bramie Menin w Ypres, a 
zakończy na placu przed muzeum 
In Flanders Fields. 

niedziela.be 

Opracowała: Karolina Morawska 

szyć zadłużenie, nasz rząd nadal 
gromadzi zadłużenie. 

Potrzebujemy polityki flamandzkiej 
i nacjonalistycznej. Potrzebujemy 
ochrony naszego zabezpieczenia 
społecznego, zatrzymania transfe-
rów do Walonii, niższych podatków, 
przyzwoitych emerytur i godnego 
życia. 

knack.be 

Dużo robót drogowych na fla-
mandzkich autostradach 
Flamandzkie ministerstwo komuni-
kacji drogowej i robót publicznych 
planuje zainwestować rekordowe 
kwoty pieniędzy we flamandzkie au-
tostrady. Tylko w samym roku 2018 
będzie to 1,5 miliarda euro. 

Minister  Ben Weyts (N-VA) mówi: 
„inwestujemy więcej niż kiedykol-
wiek w komunikację drogową, in-
westujemy w alternatywy dla pojaz-
dów, ale też w infrastrukturę samych 
dróg. Tam, gdzie to jest możliwe, 
zwiększymy przepustowość. Na przy-
kład alternatywą dla samochodów 
będzie most rowerowy na wysokości 
Gasthuisberg nad autostradą E314, 
wzdłuż części autostrad E17, E 313 
i E 314 powstaną pasy tzw. godzin 
szczytowych. 

„Będziemy inwestować w jakość ży-
cia Flamandów, którzy mieszkają bli-
sko ruchliwych autostrad. Powstaną 
ekrany przeciwdźwiękowe wzdłuż 
autostrad na wybranych odcin-
kach, np. wzdłuż A12 na wysokości 
Ekeren, na E314 na wysokości Genk 
i innych – dodaje minister. Przez te 
prace będzie wiele utrudnień w ru-
chu drogowym. Trwać będą nawet 
w nocy i podczas wakacji. 

W 2017 roku intensywność korków 
na autostradach wzrosła o 6%. Ponad 
połowa tych korków miała miejsce 
na dwóch odcinkach: na ringu w 
Antwerpii i na ringu w Brukseli. 

nieuwsblad.be 

„Nie zgadzam się z tym jako 
minister i jako człowiek” 
Wolontariusze, pracownicy socjalni 
i policjanci, którzy mają kontakt z 
„nowymi mieszkańcami”, mogą od-
być kurs języka arabskiego w Gistel. 
Tamtejsze OCMW chce w ten sposób 
przełamać pierwsze lody przy pierw-
szych kontaktach z imigrantami i 
wzbudzić ich zaufanie. 

Głos w tej sprawie zabrała flamandz-
ka minister spraw wewnętrznych 
Liesbeth Homans (N-VA) „Odrzucam 
tę inicjatywę jako minister i jako 
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tycznie biorąc dotyczy całego teryto-
rium Belgii. Środki przewidziane w 
tej strefie to zapewnienie schronie-
nia oraz uprzednia dystrybucja table-
tek z jodem dla najbardziej zagrożo-
nych grup, czyli dzieci do lat 18 oraz 
kobiet w ciąży i kobiet karmiących. 

Plan awaryjny uwzględnia również 
wszystkie zagraniczne instalacje ją-
drowe znajdujące się w odległości 
mniejszej niż 100 km od granicy, 
holenderską elektrownię Borssele 
i francuską elektrownię w Chooz. 
W całym kraju wdrożono 237 stacji 
pomiarowych sieci TELERAD. 

Minister Jambon podkreślił znacze-
nie rejestracji na bezalert.be, dzięki 
czemu każdy obywatel zostanie na-
tychmiast powiadomiony o zaistnia-
łym niebezpieczeństwie. Informacje 
na temat zagrożeń jądrowych można 
również znaleźć na stronie interneto-
wej www.nucleairrisico.be. Ponadto 
każdy, kto odbierze tabletki jodowe 
w aptece, otrzyma praktyczną bro-
szurę informacyjną. 

Bezpłatne tabletki z jodem 
W belgijskich aptekach dostępne już 
są darmowe pastylki z jodem wraz z 
instrukcją, jak należy je spożywać. 
Jod zmniejsza ryzyko zachorowa-
nia na raka tarczycy w przypadku 
uwolnienia szkodliwego promie-
niowania. Tabletki są przeznaczone 
przede wszystkim dla mieszkańców 

pierwszej strefy i osób 
z grup zagrożonych, 
jednakże farmaceuci 
nie mają obowiązku 
sprawdzać, czy oso-
ba prosząca o tablet-
ki należy do którejś 
z tych grup, czy nie. 
Dystrybucja tabletek 
odbywa się za pośred-
nictwem aptek. 

Mieszkańcy Belgii 
zostali poinformowa-
ni, że tabletki jodu, 
chroniące tarczycę, 
należy przyjąć w sytu-
acji kryzysowej, gdyby 
doszło do wypadku w 
którymś z reaktorów 
jądrowych i skażenia 
radioaktywnego, o 
czym zostaną powia-
domieni. Wszyscy 

mieszkający w strefie zagrożenia 
jądrowego powinni w takie tabletki 
się zaopatrzyć. 

Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, 
to powyższe zalecenie dotyczy dzieci, 
kobiet w ciąży i karmiących piersią, 
oraz osób odpowiedzialnych za żłob-
ki, szkoły itp. Ale farmaceuci będą 
również wydawać tabletki ludziom, 
którzy nie należą do powyższych 
grup docelowych. 

Przy odbiorze tabletek z apteki na-
leży mieć ze sobą dokumenty tożsa-
mości wszystkich członków rodziny. 
Jedno pudełko tabletek przewidzia-
ne jest na cztery osoby. Tabletki trze-
ba trzymać w domu i przechowywać 
zgodnie z dołączoną ulotką, w miej-
scu do którego każdy z domowników 
ma dostęp. 
Należy pamiętać o tym, że jod, jak 
każdy lek, może powodować działa-
nia niepożądane, dlatego nie nale-
ży przyjmować go na własną rękę. 
Mieszkańcy Belgii zostaną powiado-
mieni, czy i kiedy należy ten prepa-
rat przyjąć. 

Jakie rejony Belgii są najbar-
dziej zagrożone? 
Wiele zależy od miejsca zamieszka-
nia, ponieważ istnieją istotne rozróż-
nienia pomiędzy osobami żyjącymi 
w promieniu 20 kilometrów od 
elektrowni jądrowej, a tymi, którzy 
mieszkają dalej. 

Na początku mar-
ca minister spraw 
wewnętrznych Jan 
Jambon wraz z mini-
ster zdrowia Maggie 
De Block przedstawili 
nowy plan działań rzą-
du na wypadek awarii 
w którejś z belgijskich 
elektrowni nuklear-
nych. Jednocześnie 
rozpoczęła się ogól-
nokrajowa akcja in-
formacyjna instru-
ująca obywateli, jak 
powinni postępować 
w przypadku awarii 
w elektrowni jądro-
wej. Rząd uruchomił 
także stronę interne-
tową w  języku nider-
landzkim, francuskim 
i niemieckim, aby po-
informować ludzi, jak 
zachować się po ogłoszeniu alarmu. 
Specjalne wideo instruktażowe zo-
stało umieszczone w mediach spo-
łecznościowych. 

Minister spraw wewnętrznych Jan 
Jambon powiedział, że celem rządu 
premiera Michela jest „odpowied-
nie informowanie społeczeństwa”. 
– „Władze robią wszystko, co tylko 
możliwe, żeby zapewnić bezpieczeń-
stwo instalacji nuklearnych. Na razie 
nie ma szczególnego ryzyka w na-
szych elektrowniach atomowych – 
zapewnił, a rząd realizuje nowy plan 
ochrony społeczeństwa na wypadek 
sytuacji awaryjnej”. „Nie jest to sytu-
acja nadzwyczajna i nie należy w tym 
upatrywać „utajnionego” wystąpie-
nia skażenia radioaktywnego. Jest to 
związane z wdrożonym przez Belgię 
Jądrowym Planem Kryzysowym”. 

Poprzedni plan z 2003 r. został uzu-
pełniony, poprawiony, uaktualnio-
ny i obecnie wyznacza dwa obszary 
działania: planowanie na wypadek 
katastrofy oraz „strefę rozszerzoną”. 
Pierwszy obszar obejmuje najbliższe 
sąsiedztwo elektrowni: ewakuację 
ludności w promieniu 10 km oraz 
zapewnienie bezpiecznego schronie-
nia i dystrybucję jodu w odległości 
20 km od miejsca ewentualnej kata-
strofy czy awarii. 

Rozszerzona strefa obejmuje obszar 
w odległości do 100 km, czyli prak-
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Nowy rządowy plan na wypadek 
awarii elektrowni jądrowej 

Elektrownia atomowa Tihange (fot. Maciej Kaczanowski), 
źródło: dziennikwschodni.pl
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stać zamknięty w 2022 r., w Tihange 
w 2023, a pozostałych pięć w 2025 
r. Według wstępnych ocen może to 
jednak spowodować niedobór prądu 
i konieczność kupowania energii za 
granicą. 
Pod koniec ubiegłego roku trzy fe-
deracje zrzeszające belgijski biznes 
opowiedziały się za tym, aby przy-
najmniej dwa z siedmiu belgijskich 
reaktorów jądrowych nadal działały 
po 2025 r. Ich zdaniem zapobiegnie 
to wzrostom cen energii. 

Federacje twierdzą, że zamknięcie 
wszystkich reaktorów jądrowych w 
kraju będzie kosztowało 600 milio-
nów euro i spowoduje wzrost ceny 

energii elektrycznej o 20 proc. Co 
więcej, ich zdaniem jeśli wszystkie 
reaktory zostaną zamknięte, w kraju 
może zabraknąć prądu. 
Federacje argumentują też, że za-
mknięcie reaktorów znacznie utrud-
ni Belgii zmniejszenie emisji CO2 i 
osiągnięcie celów ekologicznych 
związanych ze zmianą klimatu. 

We wrześniu 2016 r. władze Belgii 
skierowały do Komisji Europejskiej 
notyfikację działań związanych z wy-
dłużeniem żywotności trzech reakto-
rów nuklearnych w kraju: Tihange 1, 
Doel 1 i Doel 2. Na mocy zawartych 
wcześniej porozumień z właścicie-
lami tych reaktorów, czyli ENGIE 
Electrabel i EDF Belgie, firmy te 
zobowiązały się zainwestować 1,3 
mld euro w zamian za zezwolenie 
na funkcjonowanie elektrowni przez 

kolejne 10 lat. 
Rząd belgijski zobowiązał się z kolei, 
że przedsiębiorstwa dostaną rekom-
pensatę finansową, jeśli zapadłaby 
decyzja o wcześniejszym zamknię-
ciu reaktorów, wprowadzone byłyby 
zmiany w podatkach dotyczących 
energii nuklearnej czy inne działa-
nia, które mogłyby mieć wpływ na 
ich kondycję ekonomiczną. Władze 
Belgii wskazywały, że energetyka ją-
drowa wymaga długoterminowego 
zaangażowania, dlatego gwarancje 
były niezbędne do zabezpieczenia 
inwestycji. 

Wraz z planowanym wyłączeniem 
reaktorów jądrowych w najbliższej 

dekadzie Belgowie 
muszą budować no-
we źródła energii, 
by uzupełnić przy-
szłe straty mocy. 
Strategia zakłada, 
że moc istniejących 
elektrowni wiatro-
wych na morzu 
wzrośnie do 2020 r. 
do 2,2 gigawatów. 
Budowa dwóch no-
wych farm wiatro-
wych ma podwoić 
tę liczbę – do 4 giga-
watów. Największe 
reaktory jądrowe 
w Belgii, takie jak 
Tihange 2 i Tihange 
3, mają moc niewie-
le przekraczającą 1 
gigawat. 

Nowe farmy wiatro-
we mają być zloka-
lizowane na Morzu 
Północnym blisko 
granicy z Francją. 
Będą też niewidocz-

ne z wybrzeża. Nie ustalono dokład-
nej daty budowy, jednak większość 
prac ma zakończyć się po 2020 roku. 

Obecnie rozkład dawki promienio-
wania gamma w Europie jest non 
stop monitorowany. To nie te cza-
sy, gdy o wybuchu reaktora jądro-
wego w elektrowni w Czarnobylu 
poinformowano dopiero kilka dni 
po zdarzeniu. Dziś o takiej sytuacji 
wiedzielibyśmy niemal od razu. Nie 
ma więc powodów do paniki. Na 
stronie https://remap.jrc.ec.europa.
eu/Consent/GammaDoseRates.aspx, 
każdy sam może sprawdzić dane eu-
ropejskiego monitoringu promienio-
wania gamma. 

Hanna Korcz 
gva.be, gazetaprawna.pl, 

energetyka.wnp.pl

Wyznaczone przez rząd strefy pla-
nowania kryzysowego uwzględnia-
ją również zagraniczne elektrownie. 
Dlatego niektóre miejscowości też 
zostały zaznaczone, ponieważ znaj-
dują się mniej niż 20 km od elektro-
wni w Holandii i we Francji. 

Belgijskie elektrownie ato-
mowe 
Na terenie Belgii znajdują się dwie 
elektrownie atomowe z siedmioma 
reaktorami: w Tihange (środkowo-
-wschodnia część kraju, oraz Doel 
na północy przy granicy z Holandią 

Zaspokajają one połowę zapotrzebo-
wania Belgii na energię elektryczną. 
Obie elektrownie 
wybudowane zosta-
ły w latach 70. i ich 
żywot technologicz-
ny zaczyna dobie-
gać końca. Jeden z 
bloków belgijskiej 
elektrowni atomo-
wej Tihange ma na 
powłoce tysiące mi-
kroskopijnych rys. 
W ciągu ostatnich 
kliku lat w obydwu 
obiektach zdarzały 
się awarie spowo-
dowane wyciekiem 
wody z systemów 
chłodzenia, zaobser-
wowano też mikro-
pęknięcia na obudo-
wach reaktorów. W 
żadnym z przypad-
ków nie stwierdzo-
no jednak skażenia 
radioaktywnego. 

Stan elektrowni w 
Tihange budzi szcze-
gólne zaniepokoje-
nie w regionach Holandii i Niemiec 
graniczących z Belgią. W 2017 r. w 
niemieckim Aachen odległym od 
Tihange o około 70 km, miejscowe 
władze rozdystrybuowały tabletki z 
jodem, istnieje bowiem obawa, że 
w przypadku katastrofy zabraknie 
czasu, by zaopatrzyć wszystkich po-
trzebujących. 
Niemiecki rząd od dawna bez powo-
dzenia zabiegał o wyłączenie reakto-
ra Tihange 2 do czasu wyjaśnienia 
wątpliwości, a władze Aachen walczą 
przed belgijskim sądem o zamknię-
cie elektrowni. Protestują też orga-
nizacje ekologiczne, które wzywają 
belgijski rząd do natychmiastowego 
zamknięcia reaktorów. 

Oficjalnie Belgia podjęła program 
wycofywania się z energii jądrowej; 
pierwszy z reaktorów w Doel ma zo-

Doel, źródło: nl.wikipedia.org



Meldunek w Belgii 
w zależności od statusu osoby chcą-
cej się zameldować, potrzebne będą 
inne dokumenty. 

Osoby posiadające obywatelstwo 
jednego z państw członkowskich 
UE lub EOG oraz Szwajcarii mogą 
zameldować się w Belgii jako: 
•Pracownik (na umowę o pracę). 
•Osoba poszukująca pracy. 
•Osoba prowadząca działalność 
gospodarczą (Zelfstandige (nl), 
Indépendant (fr) będąca wspólni-
kiem w spółce (actieve vennoot 
(nl), Associé actif (fr) lub pomagają-
ca osobie prowadzącej działalność 
gospodarczą (Zelfstandig helper (nl), 
Aidant-indépendant (fr). 
•Osoba posiadająca wystarczające 
środki do życia: emeryt, rencista, 
rentier, wolontariusz, pracownik w 
kraju sąsiadującym z Belgią; oso-

ba, która jest zależna 
finansowo od innej 
osoby lub od partnera 
(bez ślubu). 
•Student. 
•Współmałżonek lub 
odpowiednik ślubu 
(np. związek partner-
ski) w innym kraju, 
innego obywatela UE, 
EOG lub Szwajcarii. 
•Przodek obywa-
tela UE, EOG lub 
Szwajcarii. 
•Potomek obywa-
tela UE, EOG lub 
Szwajcarii. 
•Rodzic (ojciec lub 

matka) nieletniego Belga. 

Sprawdzanie meldunku 
przez policjanta
Gdy meldujemy się po raz pierwszy 
lub po prostu zmieniamy meldunek 
na inny (nawet w tej samej dzielni-
cy lub na tej samej ulicy), możemy 
spodziewać się wizyty policjanta. W 
jednych dzielnicach nigdy go nie 
zobaczymy, w innych zostaniemy 
wezwani na komisariat, w jeszcze 
innych dzielnicowy odwiedzi nas w 
domu, by sprawdzić, czy rzeczywi-
ście przebywamy pod tym adresem. 

Po zamachach z marca 2016 r. nie-
które dzielnice i miasta wzmocniły 
kontrole mieszkań (zwłaszcza w 
dzielnicach w których ukrywali się 
terroryści) i od tamtej pory policjanci 
wchodzą do mieszkania i piszą ra-
port na temat warunków, ilości po-
mieszczeń itp. by w razie potrzeby 

(np. akcji terrorystycznej w danym 
budynku) służby wiedziały, co mogą 
zastać. 

Policjanci, którzy nie sprawdzają 
mieszkania, zadowalają się spraw-
dzeniem skrzynki pocztowej oraz 
dzwonka, czy widnieje na nim nazwi-
sko zainteresowanego. Inni dzwonią 
również do właściciela mieszkania 
lub pytają sąsiada czy wprowadziła 
się nowa osoba (w przypadku gdy 
funkcjonariusz nie może zastać za-
interesowanego w mieszkaniu). 

Jeżeli po około miesiącu czekania po-
licjant dalej się nie pojawił, warto się 
z nim skontaktować. Najłatwiejszym 
sposobem będzie zadzwonienie do 
najbliższego komisariatu lub udanie 
się do niego osobiście. Trzeba mieć 
na uwadze, że policjanci mają róż-
ne godziny służby. Mogą pracować 
w godzinach rannych, popołudnio-
wych, wieczornych czy nocnych, lub 
pracować w weekend. 

Aby znaleźć dane najbliższego komi-
sariatu, wystarczy wejść na stronę  
www.politie.be/nl lub www.police.
be/fr i wpisać kod pocztowy swoje-
go miejsca zamieszkania. Niektóre 
strony komisariatów udostępniają 
listę dzielnicowych wraz z podanymi 
ulicami, inne podają jedynie numer 
telefonu komisariatu. 

Zmiana meldunku, przemel-
dowanie się. 
Jeżeli mieszkamy w Belgii i posia-
damy pobyt, zmiana meldunku jest 
bardzo łatwa. 

Wystarczy że udamy się do urzędu 
gminy (gemeente (nl), commune 
(fr), gdzie w odpowiednim czasie 
i wydziale zgłosimy zmianę miej-
sca zamieszkania, oraz uiścimy 
ewentualną opłatę. Gdy to zrobimy, 
musimy czekać na dzielnicowego, 
który sprawdzi, czy rzeczywiście 
mieszkamy pod podanym adresem. 
Oczekiwanie trwa około miesiąca. 

Gdy policjant już nas sprawdzi, bę-
dziemy mogli udać się ponownie 
do urzędu gminy (po otrzymaniu 
wezwania lub nie, co zależy od dziel-
nicy lub miasta w którym się meldu-
jemy), aby zmienić adres na naszym 
belgijskim dowodzie. 

UWAGA! Do zmiany adresu na kar-
cie potrzebujemy kodów, które otrzy-
maliśmy przy zamawianiu karty. 

Dokumentem podróży, uprawnia-
jącym do wjazdu i pobytu (nieza-
leżnie od jego celu) na terytorium 
Królestwa Belgii do 90 dni, jest waż-
ny paszport bądź dowód osobisty. 
Po przyjeździe do Belgii pierwszą 
rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, 
jest zameldowanie się. Obowiązek 
meldunkowy w tym kraju prze-
strzegany jest wyjątkowo rygory-
stycznie. W ciągu 8-10 dni od przy-
jazdu należy dopełnić obowiązku 
meldunkowego w miejscowym 
urzędzie, złożyć odpowiednią de-
klarację, w której poinformuje się 
władze o miejscu i czasie pobytu 
w Belgii. Powyższy obowiązek 
nie dotyczy osób zamieszkałych w 
hotelach, pensjonatach lub czaso-
wo znajdujących się w szpitalach, 
gdzie meldunku dokonuje admini-
stracja tych zakładów. 

Aby zameldować się pierwszy raz 
w Belgii, należy udać się do urzędu 
gminy (gemeente – nl. commune – 
fr.) z odpowiednimi dokumentami. 
W niektórych urzędach wymagane 
jest wcześniejsze umówienie się, w 
innych zaś nie. Te informacje można 
sprawdzić na stronie urzędu właści-
wej gminy. Urzędnik wyda doku-
ment Bijlage 19 – nl, Annexe 19 – fr, 
który jest tożsamy z tymczasowym 
pozwoleniem na pobyt w tym kra-
ju. Na tym dokumencie znajdzie się 
Rijksregisternummer (nl), (Numéro 
national (fr), czyli belgijski numer 
PESEL. 

Potrzebne dokumenty 
Podstawowymi dokumentami po-
trzebnymi do meldunku są: polski 
dowód osobisty lub paszport, oraz 
zdjęcia – format paszportowy (ilość 
zdjęć zależy od urzędu danej gmi-
ny); formularz wielojęzyczny odpisu 
polskiego aktu urodzenia. Później, 
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Urząd gmini, Berchem, źródło: www.antwerpen.be





Karta E 
Karta E jest pierwszą kartą, którą 
otrzymamy w Belgii, zaświadczającą 
o prawie do legalnego pobytu. 
W odróżnieniu od karty E+, kar-
ta E zaświadcza jedynie o pobycie 
tymczasowym. Oznacza to, że jeże-
li podczas trwania pobytu w Belgii 
lub pod jego koniec nie będziemy 
spełniać odpowiednich warunków, 
Urząd Imigracyjny może nas wezwać 
celem przedstawienia swojej sytuacji 
i udowodnienia, że dalej spełniamy 
warunki potrzebne do pozostawania 
na terenie Belgii. Inaczej pobyt zosta-
nie nam cofnięty. 

Dodatkowo, jeżeli posiadając kar-
tę E poprosimy o pomoc OCMW 
(nl), CPAS (fr) czyli belgijski od-
powiednik polskiego MOPS-u, ten 
ostatni będzie miał obowiązek po-
informowania o tym fakcie Urzędu 
Imigracyjnego. Tak jak w przypadku 
powyżej, urząd skontaktuje się z na-
mi, abyśmy wytłumaczyli się z tego 
faktu. 

Karta E+ 
W przeciwieństwie do Karty E, Karta 
E+ jest potwierdzeniem prawa do po-
bytu bez limitu czasowego. 

Oznacza to, że państwo 
belgijskie nie może oso-
bie posiadającej taki do-
kument cofnąć prawa 
pobytu bez podania waż-
nego powodu (np. popeł-
nienie ciężkiego prze-
stępstwa). Właściciel tej 
karty nie będzie spraw-
dzany, czy dalej speł-
nia warunki pobytowe. 
Również pomoc otrzy-
mywana z OCMW lub 
CPAS nie będzie karana 
utratą pobytu, jak to ma 
miejsce w przypadku po-
siadaczy zwykłej karty E. 

Innym plusem posiadania tej karty 
jest to, że w większości miast bę-
dziemy „traktowani” jak obywatele 
Belgii. Wszystkie sprawy admini-
stracyjne będziemy załatwiać nie w 
Dziale Obcokrajowców, lecz w zwy-
kłym Dziale Obywatelskim. 

Aby otrzymać kartę E+, trzeba posia-
dać nieprzerwany meldunek przez 5 
poprzednich lat i złożyć podanie w 
Dziale Obcokrajowców. Podanie wy-
pełnia urzędnik, nam pozostaje jedy-
nie podpisać dokument bez potrzeby 
dołączania jakichkolwiek dokumen-
tów. Po tym Urząd Imigracyjny ma 
5 miesięcy na rozpatrzenie poda-
nia. Jeżeli nie otrzymamy żadnego 
listu ani wezwania przez 5 miesię-
cy, oznacza to, że Urząd Imigracyjny 
nie ma w stosunku do nas żadnych 
zastrzeżeń, i możemy od razu, bez 
czekania na wezwanie, udać się do 
Działu Obcokrajowców, gdzie po 
raz ostatni zamówimy swoją kartę. 
Następną będziemy załatwiać w 
Dziale Obywatelskim. 

Mateusz Kapica
polonia24.be 

Elektroniczny dowód oso-
bisty 
Jeżeli mamy polskie obywatel-
stwo i meldunek, otrzymamy kar-
tę E, która jest potwierdzeniem 
posiadania pobytu tymczasowe-
go. Po 5 latach możemy złożyć 
podanie o kartę E+. Oba doku-
menty są ważne 5 lat. 

Jeżeli mamy obywatelstwo bel-
gijskie, dostaniemy po prostu 
belgijski dowód osobisty identi-
teitskaart (nl), carte d’identité (fr). 
Jego ważność to 10 lat. 

Potrzebne dokumenty 
•Stary belgijski dowód osobisty lub 
karta E/E+. 
•Polski dowód osobisty lub paszport 
(jeżeli nie posiadamy belgijskiego 
obywatelstwa). 
•Zdjęcie – format paszportowy, nie 
starsze niż 6 miesięcy. 

Cena 
Cena jest zależna od dzielnicy i mia-
sta. Większość urzędów preferuje 
płatność kartą. Niektóre pobierają 
większą kwotę w przypadku kilku-
krotnego zgubienia lub kradzieży 
dokumentu. 

•20 do 25 euro za normalną proce-
durę, 
•około 120 euro za procedurę przy-
śpieszoną, 
•około 150 euro za procedurę mak-
symalnie przyśpieszoną. 

Czas oczekiwania 
•Normalna procedura: 2-3 tygodnie.
•Przyśpieszona procedura: 2 dni 
robocze jeżeli zamówienie zostanie 
złożone przed godziną 15. 
•Maksymalnie przyśpieszona proce-
dura: 1 dzień roboczy jeżeli zamówie-
nie zostanie złożone przed godziną 
15. 
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Zwrot podatku z Belgii 
Możliwość odzyskania pełnego 
zwrotu podatku ma miejsce, gdy 
dochody podatnika nie przekra-
czają kwoty wolnej od podatku 
(za rok podatkowy 2016 wy-
nosi 7420 €), a  dochody z 
Belgii stanowią minimum 
75% dochodów ogólnych z 
wszystkich krajów. W po-
zostałych przypadkach 
sytuacja nie jest już taka 
oczywista. 

Na decyzję od-
nośnie zwro-
tu podatku z 
Belgii czeka 
się 2-6 miesięcy 
od momentu 
z ł o ż e n i a 
deklaracji 
podatko-
wej. Okres 
oczekiwa-
nia na zwrot 
podatku może 
zostać w pew-
nych przypad-
kach wydłużo-
ny, jeżeli są wątpliwości w 
rozliczeniu. 

Wysokość zwrotu podatku z urzędu 
zależy od wielu czynników, między 
innymi od wysokości uzyskanych 
zarobków, składek odprowadzonych 
przez pracodawcę, a także odprowa-

d z o -
n e g o 

podatku, 
miejsca pra-

cy, czy też od 
sytuacji rodzinnej. 

W większości przypad-
ków posiadanie meldunku 

w Belgii jest warunkiem do 
otrzymania ulg podatkowych. 

Belgia jest krajem prorodzinnym, 
więc największe korzyści 

przynosi wspólne rozlicze-
nie oraz wykorzystanie 

ulgi na dzieci. Można w 
ten sposób podwyższyć 
kwotę wolną od podatku 
i odzyskać pełny zwrot 
wpłaconej kwoty, nawet 

w przypadku wyższych 
zarobków. Ulga małżeńska 
przysługuje pracującym w 
Belgii małżonkom, któ-
rzy mają niskie dochody 

lub nie mają ich w ogóle. 
Wysokość ulgi uzależniona jest od 
dochodów partnera: im większy ma 
dochód, tym mniej ulgi może otrzy-
mać. Niektórym zawodom przysłu-
gują również specjalne odliczenia. 

ksiegowosc.infor.pl

Zwrot nadpłaconego podatku 
z Belgii przysługuje każdemu, 
kto legalnie pracował na terenie 
Belgii, a pracodawca odprowadzał 
zaliczki na podatek do belgijskie-
go Urzędu Skarbowego (Federale 
Overheidsdienst). 

Istnieje możliwość rozliczenia się z 
podatku z Belgii do 3 lat podatko-
wych wstecz, a więc od 1. stycznia 
2018 roku można rozliczyć się za lata 
2015, 2016, 2017. 

Każdy pracownik po zakończeniu 
pracy powinien otrzymać od swo-
jego pracodawcy kartę podatkową 
(Loonfiche), wydawaną do kwiet-
nia kolejnego roku. Dokumentami 
zastępczymi dla karty podatkowej 
może być roczne zestawienie pła-
cowe (Individuele rekening) lub 
otrzymane comiesięczne paski wy-
płat (Loonbrief, Loonbon, Fiche de 
Salaire, Bulletin de Paie). Jeśli pra-
codawców było więcej, to dana osoba 
powinna otrzymać analogiczną ilość 
Loonfiche. 

Procedura rozliczeniowa rozpoczyna 
się, kiedy belgijski Urząd Skarbowy 
wysyła do swoich podatników for-
mularze rozliczeniowe. Osoby za-
meldowane i przebywające na tere-
nie Belgii otrzymują druk Personeel 
Belasting. Termin rozliczenia jest 
uzależniony od sytuacji danej osoby. 
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Królewskie opowieści
Król Albert I i królowa Elżbieta  

Po odbyciu służby wojskowej dużo 
podróżował, odwiedził nawet Kongo 
Belgijskie i Stany Zjednoczone. Nie 
był przygotowywany do objęcia tro-
nu. Poważny, staranny, pesymistycz-
ny, zamknięty w sobie (Leopold II 
nazywał go „zamkniętą kopertą”), 
skromny, nieśmiały i wstydzący się 
swojej wady wymowy Albert objął 
tron Belgii po śmierci stryja w 1909 
roku. 

Elżbieta
Elżbieta Gabriela Waleria Maria 
Wittelsbach, urodziła się 25 lipca 
1876 w Possenhofen. Bratanica cesa-
rzowej Austrii, księżniczka Bawarii 
i królowa Belgów, matka króla 
Leopolda III. Królowa Elżbieta zmar-
ła w Brukseli w wieku 89 lat. Została 
pochowana w krypcie królewskiej, 
na cmentarzu Laeken. 

Elżbieta po raz pierwszy spotkała 
swojego przyszłego męża 
w Paryżu podczas ceremo-
nii pogrzebowej swej ciot-
ki, księżnej Zofii Charlotty. 
Po powrocie Elżbiety do 
Bawarii narzeczeni wy-
mieniali płomienne listy. 
Zaręczyny odbyły się 30 
maja 1900. Albert oświad-
czył się Elżbiecie po 3 latach 
znajomości podczas space-
ru w lesie Fontainebleau 
słowami: „Czy sądzi pani, 
że mogłaby znieść klimat 
Belgii?”. 

Ślub i wspólne życie 
2 października 1900 roku, 
Albert, książę Brabancji i 
następca tronu Belgii po-
ślubił Elżbietę Wittelsbach. 
W 1909 roku został królem 
Belgów, a ona ich królową. 
Swoją przysięgę konsty-
tucyjną Albert złożył nie 
tylko po francusku, ale tak-
że po niderlandzku. Para 
królewska zamieszkała w 
pałacu Assche w Brukseli. 
Doczekali się trójki dzieci: 
• Leopold III (ur. 1901, zm. 
1983), król Belgów, 
• Karol Teodor Henryk 
(ur. 1903, zm. 1983), hrabia 
Flandrii, regent Belgii, 
• Maria Józefa Charlotta 
(ur. 1906, zm. 2001), żona 
króla Włoch Humberta II. 

Król Albert, dzięki swojej postawie 
podczas I wojny światowej, stał się 
bohaterem. Dążył do zapewnienia 
Belgii neutralności. W tym celu 
w 1913 roku pojechał do Francji i 
Niemiec. Jednak 2 sierpnia 1914 
otrzymał od  cesarza Wilhelma II 
ultimatum, w którym niemiecki 
władca domagał się zgody na prze-
marsz niemieckich wojsk przez te-
rytorium Belgii. Cesarz przypomniał 
królowi Belgów, że jest przecież 
Koburgiem, a więc w jego żyłach 
płynie niemiecka krew. Belgijski 
król odpowiedział, że owszem jest 
Koburgiem, ale przede wszystkim 
Belgiem. Odrzucenie przez Alberta 
i belgijski rząd niemieckiego ultima-
tum spowodowało 4 sierpnia 1914 
roku inwazję wojsk niemieckich na 
neutralną Belgię. 

Podczas I wojny światowej król 
osobiście dowodził belgijskim woj-

Ta królewska para zapisała się 
w historii Belgii złotymi literami. 
Elżbieta, za uratowanie podczas 
wojny setek Żydów, otrzymała 
przyznawany przez rząd izrael-
ski, tytuł „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata”. Albert I, podczas 
I Wojny Światowej osobiście dowo-
dził wojskiem na linii frontu, a na-
wet latał samolotem nad terenami 
przeciwnika. Odmówił ewakuacji 
do Londynu i do końca wojny re-
zydował na małym skrawku Belgii 
niezajętym przez Niemców. 

Albert I
Albert Leopold Klemens Maria 
Meinrad urodził się 8 kwietnia 
1875 roku w Brukseli. Zmarł 17 
lutego 1934 roku w  Marches-les-
Dames. Był młodszym synem Filipa 
Koburga, bratankiem panujące-
go króla Leopolda II i Marii Luizy 
Hohenzollern-Sigmaringen. 

Leopold II nie miał synów (jego je-
dyny syn, również Leopold, zmarł 
w 1869), więc następcą króla był oj-
ciec Alberta, Filip, hrabia Flandrii. 
Jednak Filip, który cierpiał na po-
ważne zaburzenia słuchu, zrezygno-
wał z praw do tronu na rzecz swojego 
najstarszego syna, Baldwina, który 
zmarł po krótkiej chorobie w 1891. 
Następcą belgijskiego tronu został 
wówczas Albert. 
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ustawodawstwa społecznego. Kraj 
był zniszczony działaniami wojenny-
mi, które były widoczne zwłaszcza 
we Flandrii. 

W 1920 król otworzył Letnie Igrzyska 
Olimpijskie w Antwerpii. W latach 
1930-1939 w Belgii został zbudowa-
ny kanał, który został nazwany imie-
niem Alberta. Król aktywnie również 
działał na arenie międzynarodowej, 
choć nie lubił komplementów do-
tyczących swojej postawy w czasie 
wojny. Jak sam mówił, był tylko oso-
bą „zmuszoną do heroizmu”. Jedyną 
pochwałą, którą akceptował brzmia-
ła: „Oszczędza żołnierską krew”. 

Albert zginął podczas wspinaczki 
skalnej (alpinizm był jego hobby), 

w belgijskiej części Ardenów, 
na skale Grand Bon Dieu nie-
daleko Marches-les-Dames nad 
Mozą. Oficjalna wersja głosi, że 
król dotarł do szczytu 32-metro-
wej skały, gdy oderwał się od niej 
blok i spadając, pociągnął za so-
bą króla, który uderzył głową o 
ścianę. Była to śmierć zgodna z 
życzeniem Alberta, który nie uwa-
żał, że „byłoby pięknie umrzeć w 
swoim łóżku”. Podobnie jak inni 
belgijscy królowie został pocho-
wany w krypcie kościoła Notre-
Dame pałacu Laeken w Brukseli. 

Elżbieta podczas I wojny świa-
towej często odwiedzała linię fron-
tu i finansowała szpitale polowe. Po 
wojnie kontynuowała działania ma-
jące na celu niesienie pomocy naj-
bardziej potrzebującym. Uwielbiała 
muzykę, wychowywała dzieci w mi-
łości do sztuki. Wspierała sztukę i 
była znana ze swoich znajomości ze 
znanymi naukowcami, takimi jak 
np. Albert Einstein. Podczas niemie-
ckiej okupacji Belgii, w czasie II woj-
ny światowej (1940-1944), królowa 
używała swoich niemieckich znajo-
mości i wpływów do ratowania setek 
Żydów od deportacji przez nazistów. 
Po wojnie została nagrodzona przez 
rząd izraelski tytułem „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata”. 

Anna Janicka 

skiem na linii frontu, narażał 
swoje życie w okopach, a nawet 
latał samolotem nad terenami 
przeciwnika. Niemcy zajęli pra-
wie całą Belgię, oprócz niewiel-
kiego „skrawka ojczyzny” u uj-
ścia rzeki Ijzer, gdzie do końca 
wojny król rezydował na małym 
skrawku Belgii niezajętym przez 
Niemców. 

W dniach 16-31 października 
1914, nad rzeką Ijzer stoczono 
bitwę, która sprawiła, że Niemcy 
nie zdołali opanować ujścia rze-
ki do Morza Północnego. Przez 
kolejne 4 lata wojska belgijskie 
stanowiły lewe skrzydło wojsk sprzy-
mierzonych, ale pozostawały pod wy-
łącznym dowództwem króla, który 
nie wyraził zgody na ich użycie w 
wielkich ofensywach pod Verdun i 
nad Sommą w 1916, uznając je za 
„niepotrzebne rzezie”. Belgijski rząd 
przeniósł się do Hawru, natomiast 
król i królowa odmówili ewakuacji 
i pozostali w Belgii. 

22 listopada 1918 roku para kró-
lewska tryumfalnie powróciła do 
Brukseli. W wygłoszonej tego dnia 
mowie Albert zapowiedział wpro-
wadzenie wyborów powszechnych, 
rzeczywistą równość obu języków 
narodowych (francuskiego i nider-
landzkiego), uznanie swobód związ-
ków zawodowych i rozszerzenie 

Źródło: guidodemunter.wordpress.com

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 
	



Zapraszamy do naszego
punktu dystrybucji

okolica
 Basilix Shopping Center:

Sol Group Belgium sprl
Rue Nestor Martin 40B

1083 Ganshoren
Belgique 

TVA BE0651955806
Tel.:+32(0)2 881 03 59
Fax:+32(0)2 881 13 59

info@sol-group.eu
www.sol-group.eu

Pon - Piątek 6.00 - 17.00
Sobota 7.00 - 13.00





Przegląd prasy polskiej
poracji. 31 proc. z nich uważa, że na-
leży podejmować działania związane 
z nierównością płac. 26 proc. respon-
dentów twierdzi, że należy zgłaszać 
te kwestie własnemu pracodawcy. 

W badaniu zwrócono uwagę, że 
zgodnie z zasadą równego traktowa-
nia w zatrudnieniu, obowiązującą w 
polskim kodeksie pracy, pracodaw-
cy są zobligowani do zapewnienia 
równego traktowania pracowników 
bez względu na płeć, wiek, niepeł-
nosprawność, rasę, religię, narodo-
wość, przekonania polityczne, przy-
należność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację sek-
sualną. 

PAP 

W Polsce wkrótce 
zabraknie pielęg-
niarek, budowlań-
ców oraz kierow-
ców. 
W 2018 r. roku nadal 
będą występować prob-
lemy ze znalezieniem 
odpowiednich pracow-
ników. Trudno będzie 
m.in. o kierowcę samo-
chodów ciężarowych, 
spawaczy, pielęgniarki 
i położne oraz pracow-
ników budowlanych 
– wynika z badania 
„Barometr zawodów”. 

W tym roku, w porów-
naniu do poprzednich lat, wzrośnie 
liczba zawodów deficytowych. W naj-
większym stopniu dotknie to branżę 
budowlaną, transportowo-spedycyj-
ną, gastronomiczną, przetwórczą 
oraz opiekę zdrowotną. W całym 
kraju widoczny jest niedobór kie-
rowców samochodów ciężarowych, 
na rynku pracy brakuje też spawaczy 
i pracowników budowlanych. 

„Na trudności ze znalezieniem pra-
cowników mają wpływ m.in.: mało 
atrakcyjne oferty, niskie wynagro-
dzenia, trudne warunki pracy, ko-
nieczność dojazdów do miejsca pra-
cy, brak umiejętności wymaganych 
przez pracodawców, niewystarczają-
ce doświadczenie zawodowe, utrata 
kwalifikacji, przerwa w kształceniu 
w niektórych zawodach” – wyjaśnio-
no w raporcie. 

W związku z niedoborami pracowni-
ków obserwuje się duży napływ ob-
cokrajowców – głównie Ukraińców. 

Zainteresowanie cudzoziemcami 
dotyczy głównie zawodów budow-
lanych i produkcyjnych, ale coraz 
częściej pracodawcy poszukują spe-
cjalistów z branży IT. 

PAP 

Zła sytuacja mieszkaniowa 
jednym z trzech głównych 
problemów polskich rodzin 
Z analizy przeprowadzonej na zlece-
nie Fundacji Habitat for Humanity 
Poland wynika, że problemy miesz-
kaniowe nadal są jednym z naji-
stotniejszych problemów polskich 
rodzin. 

„Brak mieszkania lub złe warunki 
mieszkaniowe stosunkowo najrza-
dziej doskwierają mieszkańcom 
małych miast i wsi. Im większe 
miasto, tym częściej wskazywano 
na problemy związane z warunka-
mi mieszkaniowymi – dla miesz-
kańców metropolii kwestia ta jest 
ponad dwukrotnie istotniejsza niż 
dla mieszkańców małych miast” – 
wskazuje raport Fundacji. 

Zdaniem Fundacji, może się to wią-
zać ze wzrostem ilości indywidual-
nych inwestycji budowlanych, które 
dominują w mniejszych miejscowoś-
ciach, i coraz większymi problema-
mi mieszkaniowymi w dużych mia-
stach, do których ludzie migrują za 
pracą. 

Respondenci, którzy mają problemy 
mieszkaniowe, najczęściej wskazali 
na brak możliwości przeprowadze-
nia remontu oraz brak możliwości 
samodzielnego zamieszkiwania. 
Niewiele mniej istotne okazały się 
trudności w terminowym spłacaniu 
rat kredytu za mieszkanie oraz w 
opłacaniu kosztów wody, ogrzewa-
nia czy gazu. Najrzadziej wskazywa-
li na brak możliwości terminowego 
opłacania czynszu oraz problem 
z niewystarczającym ogrzaniem 
mieszkania lub domu. 

PAP 

Nawet 5 tys. złotych za nie-
szczepienie dziecka 
Sąd potwierdził: urzędnicy mogą 
zmusić do obowiązkowych szcze-
pień.  Osoby uchylające się od obo-
wiązku, mogą liczyć na surowe kary 
– donosi „Rzeczpospolita”. 

„Obowiązek poddania dziecka 
szczepieniom ochronnym nie 
może czekać, aż ukończą one 19. 

Dyskryminacja w pracy. 
Polska na 5. miejscu w UE 
35 proc. pracowników w Polsce do-
świadczyło dyskryminacji w miejscu 
pracy – wynika z badania ADP pt. 
„Okiem europejskich pracowników 
2018”. Najczęstszą przyczyną dyskry-
minacji jest wiek. 

Z badania wynika, że w Polsce dys-
kryminacji ze względu na wiek w 
miejscu pracy doświadczyło 11% 
respondentów. Najczęściej skarżą 
się osoby powyżej 55. roku życia, 
na drugim miejscu jest młode po-
kolenie w wieku 16-24 lata. 7 proc. 
pracowników zwróciło uwagę na 
dyskryminację ze względu na płeć, 
z czego aż 10 proc. to kobiety. 

Z raportu wynika, że dyskryminacji 
najczęściej doświadczają pracownicy 
w sektorze kultury i sztuki (54 proc.), 
w podobnej sytuacji są pracownicy 
sektora usług finansowych (37 proc.) 
oraz edukacji (37%.). Najmniej dys-
kryminowani czują się pracownicy 
gastronomii (25 proc.) oraz branży 
turystycznej (28 proc.). 

W badaniu podkreślono, że wśród 
europejskich pracowników Polska 
nie wypada najgorzej. Najbardziej 
dyskryminowani w pracy czują się 
Włosi (42 proc.), zaraz za nimi jest 
Francja, Hiszpania i Wielka Brytania 
(37 proc.). Polska znalazła się na 5 
miejscu wśród badanych krajów z 
wynikiem na poziomie 35 proc. 

Ankietowanych zapytano również 
o problem związany z nierównym 
wynagradzaniem pracowników obej-
mujących te same stanowiska. Ten 
problem najbardziej dostrzegany jest 
przez pracowników większych kor-
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cę w sześć niedziel w ciągu roku, pod 
warunkiem jednak, że zatrudniony 
wyraziłby na to zgodę. W małych 
przedsiębiorstwach, liczących do 
50 osób, trzy niedziele mogłyby być 
pracujące bez zgody podwładnego. 

Inne zmiany zakładają m.in. podwyż-
szenie dodatku za pracę w nocy oraz 
zwolnienie mikrofirm z obowiązku 
prowadzenia ewidencji czasu pracy. 

polsatnews.pl  

Polska zagrożona gruźlicą. 
Tysiące dzieci bez szczepio-
nek. 
Rzecznik praw dziecka Marek 
Michalak wysłał do ministra zdro-
wia alarmujące pismo w związku z 
panującą na Ukrainie gruźlicą. 

Rzecznik wskazuje, że według ofi-
cjalnych danych, u naszych wschod-
nich sąsiadów przynajmniej 35 ty-
sięcy osób jest chorych na gruźlicę. 
W rzeczywistości ich liczba może 
wynosić nawet 600 tys. Michalak 
najbardziej obawia się o wojewódz-
twa podkarpackie i lubelskie, które 
graniczą z Ukrainą. Zapadalność na 
gruźlicę w Polsce wynosi 16,7 na 100 
tys. osób. Współczynnik jest wyższy 
niż średnia w Unii Europejskiej. Jak 
zaznacza rzecznik, zagrożenie potę-
guje rosnąca liczba odmów obowiąz-
kowych szczepień. 

Obowiązkowa w Polsce szczepionka 
BCG (Bacillus Calmette-Guérin) jest 
podawana dzieciom w ciągu doby od 
urodzenia. Chroni ona przed gruź-
liczym zapaleniem opon mózgowo-
-rdzeniowych, a także gruźlicą płuc. 
BCG jest uważana przez ekspertów 
za bezpieczną szczepionkę, jednak 
nie podaje się jej m.in. dzieciom z 
ciężkimi niedoborami odporności. 

gazetaprawna.pl  

Wybory samorządowe 
Według Państwowej Komisji 
Wyborczej prezes Rady Ministrów 
powinien wyznaczyć datę wyborów 
na dzień wolny od pracy przypadają-
cy pomiędzy 17 października 2018 r. 
a 9 listopada 2018 r. W tym wypadku 
– jak poinformowano – w grę wcho-
dzą trzy niedziele: 21 października, 
28 października oraz 4 listopada. 

PKW poinformowała ponadto, że 
Prezes Rady Ministrów po-
winien zarządzić wybory w 
okresie pomiędzy 16 lipca 
2018 r. a 16 sierpnia 2018 r. 

„Wybory samorządowe 
zarządza Prezes Rady 
Ministrów nie wcześniej 
niż na 4 miesiące i nie 
później niż na 3 miesiące 
przed upływem kadencji 
rad. Datę wyborów wyzna-
cza się na dzień wolny od 
pracy przypadający nie 
wcześniej niż na 30 dni 
i nie później niż na 7 dni 
przed upływem kadencji 
rad” – podkreślono na stro-
nie internetowej PKW. 

Kadencja rad gmin, rad 
powiatów i sejmików wo-

jewództw oraz wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast upływa 16 listo-
pada. Dotychczas Kodeks wyborczy 
stanowił, że wybory samorządowe 
odbywały się w ostatni dzień wolny 
od pracy poprzedzający upływ ka-
dencji rad. 

Zgodnie z najnowszą zmianą w 
Kodeksie datę wyborów wyznacza 
się na dzień wolny od pracy przypa-
dający nie wcześniej niż na 30 dni i 
nie później niż na 7 dni przed upły-
wem kadencji rad. 

onet.pl 

Opracowała: Katarzyna Frankowska 

rok życia – orzekł Naczelny Sąd 
Administracyjny. A to znaczy, że 
inspekcja sanitarna może zmusić 
rodziców do wykonania tego obo-
wiązku – w drodze egzekucji admi-
nistracyjnej, w tym grzywny od 100 
do nawet 5 tys. zł”. 

„Rzeczpospolita” przywołuje przy 
tym najnowsze dane Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Polskiego Zakładu Higieny (NIZP-
PZH), które – jak donosi – są 
alarmujące: ponad 30 tys. ro-
dziców odmówiło w 2017 r. 
poddania dzieci szczepieniom 
przewidzianym w kalendarzu 
szczepień obowiązkowych. To 
o blisko 25 proc. więcej niż rok 
wcześniej i prawie 50 proc. wię-
cej niż w 2015 r.”. 

„Jeżeli nieszczepionych dzie-
ci będzie przybywać w takim 
tempie, do Polski wrócą epi-
demie chorób, które uważali-
śmy za trwale wyeliminowa-
ne” – ostrzega w rozmowie z 
Rzeczpospolitą dr hab. Ewa 
Augustynowicz, wakcynolog 
z Zakładu Badania Surowic i 
Szczepionek NIZP-PZH. Dodaje, 
że ubiegłoroczne epidemie 
odry w Rumunii, Grecji i we 
Włoszech są związane właśnie ze 
spadkiem liczby szczepień. 

Główny inspektor sanitarny Marek 
Posobkiewicz zapewnia, że służby sa-
nitarne robią, co mogą, by przekonać 
rodziców do szczepień. „Najpierw 
wzywamy ich do siebie, a gdy to nie 
skutkuje wysyłamy upomnienia” – 
informuje Posobkiewicz, cytowany 
przez „Rz”. 

PAP 

Przerwę na papierosa będzie 
trzeba odpracować 
Rząd pracuje nad projektem nowego 
kodeksu pracy. Jedna z najpoważ-
niejszych zmian dotyczy ponadwy-
miarowego czasu pracy. W okresie 
wzmożonego zapotrzebowania na 
produkty czy usługi firmy zatrudnie-
ni pracowaliby dłużej, jednak pensja 
za nadgodziny nie byłaby wypłacana 
automatycznie. Trafiałaby na konto 
powiernicze pracownika prowadzo-
ne przez przedsiębiorcę. 

Zmiany czekają również osoby pa-
lące. Jeśli zatrudniający zezwala 
na przerwy na papierosa, to będzie 
mógł się domagać, aby osoby z nich 
korzystające odpracowały ten czas, 
ale nie w ramach nadgodzin. 
Projektowane zmiany przewidują 
też, że firma będzie mogła zlecać pra- Źródło: wio.waw.pl

Źródło: www.123rf.com







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 sześcioletnie będą przyjmo-
wane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i w miarę po-
siadania wolnych miejsc. 

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie kwestiona-
riusza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły http://www.
antwerpia.orpeg.pl (zakładka zapisy uczniów). W ciągu dwóch 
tygodni po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego otrzymacie 
Państwo, na podany w kwestionariuszu adres mailowy, potwierdze-
nie 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
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DLA NAS WAŻNA JEST TRADYCJA!
BĘDĄC Z WAMI JUŻ 10 LAT
ŻYCZYMY WAM WSZYSTKIM
ZDROWYCH RODZINNYCH
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

NASZYM PRACOWNIKOM ZAPEWNIAMY:

• Specjalne zniżki kredytowe w banku KBC 
• Różnorodne szkolenia zawodowe i językowe 
• Płatny urlop na naukę języka

• Miłą, zaufaną i profesjonalną obsługę pracownika
• Atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
• Biura czynne do godziny 20:00 w dni rozliczeń

• Dodatkowe premie dla osób na pełnym etacie
• Bony żywnościowe 7 Euro od pierwszego dnia pracy
• Bony upominkowe z okazji świąt i narodzin dziecka

• Stałą współpracę ze związkami zawodowymi
• Zwrot kosztów transportu
• Odzież firmową

• Pomoc administracyjną związaną z legalizacją pracy 
• Meldunek, zasiłek rodzinny, rejestracja w związkach
   zawodowych, ubezpieczenie zdrowotne
• Roczną premię, płatny urlop i dni świąteczne

Jette
Av. De Laeken 7

1090 Jette
Tel.: 02 880 05 33
Anna Miłkowska 

Gsm 0485 66 17 55

Antwerpen 
Frankrijklei 49

2000 Antwerpen
Tel.: 03 225 37 03

Renata Panas-Worona
Gsm 0486 06 21 17 

Leuven
Kapucijnenvoer 4

3000 Leuven
Tel.: 016 29 00 83
Wiola Kołodziej

Gsm 0484 46 08 15

Anderlecht
Petite rue des Loups 2

1070 Anderlecht
Tel.: 02 524 47 71
Edyta Niemyńska

Gsm 0486 84 03 74

Schaerbeek
Av. Rogier 83

1030 Schaerbeek
Tel.: 02 351 82 84
Renata Bocevska 

Gsm 0486 13 55 54

Centre Ville
Rue Royale 184
1000 Bruxelles

Tel.: 02 223 58 48
Barbara Bunia

Gsm 0485 66 16 88

Etterbeek
Avenue Le Marinel 138

 1040 Etterbeek
Tel.: 02  735 36 96

Beata Kabala
Gsm 0474 13 89 74
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Wyszperane z sieci 
Do wszystkich, którzy leżą przy 
dziecku, dopóki ono nie zaśnie. 

wać zależne od innych dzieci, które 
nigdy nie nauczą się funkcjonować 
w świecie bez ciebie? 

Odpowiedź na ostatnie pytanie jest 
jednoznaczna. Liczne badania wy-
kazały, że im bardziej przywiązane 
dzieci są, tym bardziej bezpieczne się 
czują i stają się bardziej niezależne. 
Ma to sens, jeśli zastanowisz się 
nad tym: zapewnienie bezpieczeń-
stwa dzieciom sprawia, że czują się 
pewnie i z łatwością odnajdują swoje 
miejsce na świecie. 

To nie oznacza, że każda rodzina 
musi leżeć razem z dzieckiem przed 
snem każdej nocy. Istnieje wiele spo-
sobów ukształtowania w dzieciach 
poczucia bezpieczeństwa. 

Wiem również, że nie ma powodu, 
aby nie robić tego, co działa u ciebie 
i z twoimi dziećmi. I że tylko dlatego, 
że pozwalasz swoim dzieciom na ten 
zwyczaj, nie oznacza to, że nie będą 
zdolne do adaptacji, gdy nie będzie 
cię przy nich. 

Leżę z dziećmi, bo chcą, żebym to 
robiła, bo to jest coś, co zawsze robi-
liśmy i dlatego, że chociaż często ża-
łuję tych dodatkowych 10-20 minut 
oczekiwania, to jest naprawdę zale-
dwie garść minut mojego dnia, ale 

to znaczy wszystko dla moich dzieci. 

Leżę z nimi, ponieważ pomiędzy 
szkołą, pracą, posiłkami, pracą do-
mową i innymi zobowiązaniami, 
rzadko mamy możliwość razem 
milczeć i być blisko tak pięknie i 
głęboko, jak przed snem. 

Leżę z nimi, bo po prostu nie 
lubię zasypiać sama 
W wieku 38 lat wciąż mam potrzebę 
spokojnego zaśnięcia przy kimś. Nie 
chcę tego odbierać swoim kilkulet-

nim dzieciom. 

Leżę z nimi, bo w cią-
gu ostatnich kilku 
lat było mnóstwo no-
cy, w których moje 
starsze dziecko nie 
potrzebowało mnie 
wcale, gdy dosłow-
nie wyrzuciło mnie 
z pokoju, żeby mógł 
zasnąć sam. Ale leżę 
z nim w te wieczory, 
które są dla niego 
szczególne, kiedy 
jest niespokojny lub 
po prostu potrzebuje 
mnie i nie wie dla-
czego. 

Położyłam się z nim, 
bo wiem, że dni, kie-
dy on tego potrzebu-
je, są policzone. 

Leżę z nimi, ponieważ mnie o to pro-
szą, a ja jestem dla nich. 

Tak, czasami pod koniec długiego 
dnia, jako mama, leżąc w ciemności, 
wiem, że to łóżko jest ostatnim miej-
scem, w którym chcę być. Czasami 
uważam, by mocno zaciskać zęby 
tak, by nie krzyczeć z frustracji. 

Wiem jednak, że te chwile są bezcen-
ne dla mnie i dla moich dzieci. I nie 
zamieniłabym ich na nic. 

mamadu.pl 

Źródło: Scary Mommy
Fot.: dreamstime.com 

Spędziłam godziny z mojego życia, 
leżąc w ciemnościach obok zapa-
dającego w sen dziecka, modląc się 
gorliwie, by wreszcie udało mu się 
zasnąć. 

Kiedy oczekiwanie staje się nie do 
zniesienia, ukrywam się pod kocem 
z telefonem mając nadzieję, że moje 
dziecko, w połowie już uśpione, nie 
zauważy, co robię (…). 

Są jednak noce, kiedy nie 
wygląda to tak nędznie. 
Właściwie wtedy 
jest pięknie. 
Leżę przy nich, pod-
czas kiedy one dry-
fują gdzieś pomiędzy 
przebudzeniem a ma-
rzeniem sennym. Te 
momenty są tak ma-
giczne i intymne, jak 
mogłam wyobrazić 
sobie rodzicielstwo, 
zanim miałam dzieci 
i wtedy zdaję sobie 
sprawę z tego, jak 
bardzo bezwstydnie 
zalewam się łzami. 

Czasem w tej ciem-
ności dostaję odrobi-
nę słodkich włosów, 
czuję ciepłe policzki 
na mojej szyi lub ich 
małe serce bijące 
obok mojego (…). 

Słyszałam wszystkie argumenty 
przeciw takiemu zasypianiu przy 
swoich dzieciach, że to zły nawyk. To 
niby nr 1, który powinieneś złamać, 
gdy twoje dzieci są jeszcze niemow-
lętami. 

Co jednak, jeśli nie chcesz tego zro-
bić? Co, jeśli chcesz pielęgnować je 
i utulać każdej nocy? 
A potem, nawet wtedy, gdy wyrastają 
z tego wszystkiego, co, jeśli popro-
szą, żebyś po prostu z nimi poleżał, 
uspokoił ich swoją obecnością, do-
póki nie zasną? 

Możesz zapytać – jak dzieci mają na-
uczyć się uspokajać samodzielnie? 
Jak mają nauczyć się samodzielnie 
zasypiać? Czyżbyś zamierzał wycho-
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Z bloga wesołej emigrantki
Jak to okropne być sprzątaczką. Cz.II

ny i zły Belg? Gdzie to złe traktowa-
nie? Gdzie pogarda? 

Chyba tylko w Polsce, bo tu się z tym 
jak dotąd nie spotkałam. Każdy – 
zarówno w pracy, na ulicy, jak i w 
szkole traktuje mnie zwyczajnie, 
jak człowieka. Klienci rozmawiają 
ze mną normalnie i nawet im nie 
przeszkadza, że mój niderlandzki 
jest ciągle nienajlepszy. Bynajmniej 
nie ograniczają się do wydawania po-
leceń. Rozmawiamy o wszystkim jak 
ludzie, jak dobrzy znajomi. Pytają z 
troską o moją rodzinę, o Polskę, o 
nasze wakacje, sami opowiadają o 
swoich wakacjach, rodzinie czy fir-
mie, którą prowadzą. Nie raz piję z 
nimi kawę, czy jem lunch, wtedy jest 
czas na luźną rozmowę. 

Nie dalej jak tydzień temu piłam 
urodzinowego szampana i jadłam 
urodzinowy tort razem z żoną soleni-
zanta i pracownikami biura, którego 
właścicielem jest właśnie mój klient. 
I nie był to jakiś wyjątek, jakieś nie-
spotykane zjawisko. Ot normalna 
rzecz, że w Belgii sprzątaczkę za-
prasza się do stołu, czy nawet na 
rodzinne imprezy typu wesela, 
chrzciny. 

Powiem więcej, u moich klientów 
czuję się zwykle jak w domu, jak 
u siebie. Znam tam przecież każdy 
kąt, znam rodzinne sekrety, zwierza-
ki się mnie słuchają. Niektórzy moi 
klienci są bardzo zamożni, znani i 
szanowani w okolicy i nie tylko, ale 
gdybym nie widziała ich domów, sa-
mochodów, którymi jeżdżą i marek 
ubrań, które noszą, nawet bym nie 
pomyślała, że są jakoś specjalnie wy-
żej na tzw. drabinie społecznej niż ja, 

bo w żaden sposób tego nie okazują. 

To jest wręcz niesamowite dla mnie, 
wychowanej w kraju, gdzie ludzie 
ledwie byle firemkę otworzą albo co 
gorsza odziedziczą po dziadku, i cho-
dzą nie tykając ziemi a sąsiadów czy 
dawnych szkolnych kolegów nagle 
zaczynają traktować z góry, bo już 
wielkie biznesmeny. O traktowaniu 
pracowników to już nawet nie mó-
wię, bo nawet ci wykształceni są dla 
takiego bubka nikim… 

Praca w zawodzie „pomoc domo-
wa” miała być dla mnie pracą tym-
czasową – tak sobie to sprytnie wy-
myśliłam. Miałam dać sobie czas 
na naukę języka i poszukać pracy 
w swoim zawodzie, ale wiecie co? 
Popracowałam i stwierdziłam, że to 
jest całkiem dobra robota i że wcale 
mi się już nie chce wracać do biblio-
teki, ani tym bardziej szukać czegoś 
innego, bo po kiego pierona, skoro 
to jest git? 

Dlaczego mi ta robota odpo-
wiada? 

1Dobre zarobki (lepsze niż w bi-
bliotece), a oprócz stałej wypłaty 

dodatki typu rower elektryczny czy 
ubezpieczenie szpitalne. 

2Nie muszę całe dnie użerać się z 
ludźmi, bo u wielu klientów niko-

go nie ma w domu, gdy sprzątam. Ja 
bardzo cenię sobie pracę w spokoju 
i samotności. 

3Robię różne rzeczy, do tego we 
własnym rytmie, sama mogę 

przeważnie decydować kiedy, co i w 
jakiej kolejności mam robić. Ludzie 
zwykle tylko na początku wydają 

Sprzątaczka nie jest super bo-
haterem, nie umie latać w przy-
spieszonym 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 rady. Klient 
wcześniej czy później to pojmie. 

Z większością klientów można się 
spokojnie dogadać (nawet na migi) 
nie tylko w kwestii czasu pracy, ale 
też produktów, sprzętu, metod sprzą-
tania itp. 

Najtrudniejsi dla mnie klienci 
to perfekcjoniści. Rozpoznać ich 
można już na pierwszej wizycie. W 
domu jest podejrzanie czysto, łóżka 
zaścielone jak w wojsku bez jednej 
zmarszczki na pościeli, wszystko stoi 
na swoim miejscu. Sama perfekcjo-
nistką nie jestem i bardzo trudno mi 
sprostać ich wymaganiom, choć ro-
zumiem doskonale, że dla nich jest 
ważne, by dom był w stanie idealnym. 
Jednak nie ukrywam, że wytykanie 
dwóch plamek na płytkach pod se-
desem widocznych tylko z odległości 
2 metrów, czy kurzu na gwoździu, na 
którym wisi obrazek w salonie  było 
na początku – dość oględnie mówiąc 
– irytujące. Z czasem zrozumiałam, 
że dla nich to ważne, że to taka ich 
fanaberia. Dziś wiem, na co szcze-
gólnie zwracają uwagę i staram się 
spełnić te oczekiwania, ale jako że 
do perfekcjonizmu mi daleko, przeto 
wątpię, czy w 100% są zadowoleni. 

Cóż, każdy ma jakiegoś bzika i trze-
ba się z tym pogodzić. 
No ale ja się pytam, gdzie ten strasz-

32 Antwerpia po polsku      kwiecień 2018



33kwiecień 2018 Antwerpia po polsku    

że pot ciurkiem spływa. To nie jest 
robota dla chuderlaka czy byle pa-
niusi (a to one zapewne te wszystkie 
inteligentne opinie na necie piszą), 
tylko dla baby z jajami. 

2 Sprzątanie to praca szkodliwa 
dla zdrowia. Kręgosłup, kolana, 

nadgarstki, łokcie podobno często 
po kilku latach wymagają interwen-
cji chirurgicznej albo przynajmniej 

tabletek przeciwbólowych czy ur-
lopów rehabilitacyjnych. Ostatnie 
badania dowodzą też, że używanie 
tych wszystkich środków czystości 
po kilka razy dziennie codziennie 
może powodować raka płuc. No, ale 
od czegoś trza umrzeć, c’nie? 

3 Podstawową wadą tej pracy są złe 
sprzątaczki… To te, które przycho-

dzą do roboty pół godziny później i 
wychodzą pół godziny wcześniej, 
po czym wciskają klientowi kit, że 
domu nie da się posprzątać w 4 go-
dziny. 

To te, które zamiast sprzątać, rozkła-
dają się na czyimś łóżku w swoich 
brudnych szmajorach i oglądają czy-
jeś prywatne zdjęcia. 

To te, które nigdy wcześniej nie 
miały miotły czy odkurzacza w ręce 
i sprzątają tylko rynek (nawet krze-
sła nie przesuwając). 

To te, które oszukują, cyganią, robią 
wszystko zawsze na odwal się i jesz-
cze mają pretensje. 

To wszystko są opisy poprzednich 
sprzątaczek moich klientów, o któ-
rych mi opowiedzieli. To one robią 
uczciwym ludziom, dobrym sprzą-
taczkom złą opinię, to przez nie  po-
tem jedna z drugą jest źle traktowa-
na przez pracodawcę, to przez nie 

ludzie gardzą sprzątaczkami. 

Zresztą to się tyczy chyba wszystkich 
zawodów. 

I tak, ja też mam sporo pogardy dla 
oszustów, kombinatorów i nierobów 
bez względu na to na którym stopniu 
drabiny społecznej siedzą i nie chcę 
mieć z nimi nic wspólnego. Szanuję 
zaś wszystkich dobrych i uczciwych 

ludzi i UWAGA, oni 
odwdzięczają się tym 
samym nawet, jak do 
pięt im nie dorastam, 
bo
SZACUNKU NIE 
KUPUJE SIĘ ZA 
PIENIĄDZE, NA 
SZACUNEK TRZEBA 
SOBIE ZASŁUŻYĆ. 

Nie chodzi o to, by pró-
bować być super bo-
haterem, by być cho-
dzącym ideałem, by 
wypruwać sobie żyły, 
wyrabiać 200% normy. 
Tego nie wolno robić, 
bo żadna skrajność 
nie jest dobra. Każdy 
wszak ma gorsze dni, 

nie każdy ma w sobie tyle samo pa-
ry i cierpliwości. Chodzi o bycie nor-
malnym, zwyczajnym człowiekiem, 
ale uczciwym i w miarę pracowitym. 

Ja nie wstydzę się swojej pracy, ani 
moje dzieci nie wstydzą się mnie, 
bo nie mieszkam w Polsce, gdzie 
sprzątanie jest zajęciem niegod-
nym. Tu jest to normalny zawód. 

Przy czym większość ludzi nie ma 
w domu syfu, jak się to co niektó-
rym wydaje. 

Po pierwsze. Flamandowie mają ho-
pla na punkcie porządku i estetyki 
(oczywiście są wyjątki). Oni nawet 
drogę przed domem potrafią zamia-
tać, o chodniku to nawet nie mówię 
– to jest oczywista oczywistość. Auta 
myją po każdym powrocie do domu, 
bo przecież brudnym do garażu nie 
wjadą – z podłogi w garażu można 
spokojnie jeść. 

Po drugie. Ludzie tu nie gniotą się 
w klitkach po 15 osób jak jeszcze w 
wielu domach w Polsce. Każdy ma 
dużo miejsca w domu i nie musi 
upychać wszystkiego na kupę, nic 
nie musi się walać po podłodze czy 
meblach. Na wszystko są odpowied-
nie szafy i pomieszczenia, a w tych 
szafach i pomieszczeniach pudła, 
pudełeczka, pudełunia albo kosze, 
koszyczki i inne segregatory. Wbrew 

konkretne, szczegółowe polecenia, 
potem się nie wtrącają – mam utrzy-
mywać ich dom w czystości. Sama 
wiem, kiedy trzeba umyć okna, sama 
widzę, że piekarnik brudny, czy że 
lodówce przydałoby się mycie, czy 
też że pająki zaczynają się panoszyć 
na suficie. 

4Ta robota – o dziwo (tak, sama się 
temu czasem dziwię) – daje mi 

sporo satysfakcji. Prawie 
za każdym razem, gdy 
wychodzę z domu moje-
go klienta, uzmysławiam 
sobie, że właśnie wykona-
łam kawał dobrej roboty. 
Bardzo często słyszę od 
klientów, że są zadowo-
leni – mówią to dość 
często bezpośrednio, no 
i miłe gesty typu 150€ 
pod choinkę też o czymś 
świadczą. 

5Mogę sama decy-
dować u kogo będę 

pracować. Gdyby mi się 
klient nie podobał, to 15 
innych już czeka w ko-
lejce. 

6Cenię sobie też wielce możliwość 
nawiązania bardzo korzystnych 

znajomości. Pracuję dziś u różnych 
interesujących ludzi, którzy – jak 
mniemam – znają jeszcze wielu in-
nych interesujących ludzi, a nigdy 
nie wiadomo, czego lub kogo będę 
potrzebować w życiu. Wiem nato-
miast, że na moich klientów, mogła-
bym liczyć w potrzebie. Sprzątaczka 
jest częścią rodziny. Nie to, że od ra-
zu jak siostra czy córka, ale jak dobra 
znajoma czy sąsiadka, na pewno. 

7No i taka moja fanaberia. Lubię 
wędrować po tych wszystkich do-

mach, przestawiać i porządkować te 
wszystkie rzeczy, lubię przyglądać 
się z bliska jak żyją ludzie, lubię ich 
słuchać i poznawać co raz to nowe 
ich tajemnice. Gdyby nie ta praca, 
pewnie nigdy nie buszowałabym 
po żadnym domu z wypasionym 
ogrodem z fontannami czy krytym 
basenem. Dla mnie to frajda, ale 
wy to pewnie macie na co dzień we 
własnej willi z basenem, więc nie zro-
zumiecie, o czym głupi Kopciuch tu 
opowiada. 

Co jest zatem złego w tej pra-
cy? 

1 Jest to praca fizyczna i to wbrew 
pozorom dość ciężka. Jednak co 

innego ogarnąć swój kwadrat raz 
w tygodniu, a co innego dwie chaty 
dziennie. Jest czasem taki zachrzan, 

Pomocy domowej byle brudna kałuża nie przestraszy 



szczotki czy ścierki 
do zbierania kurzu są 
drogie, ale super prak-
tyczne i efektywnie 
przyśpieszające robotę. 

Moje prywatne za-
sady: 

1 Wykonywać robo-
tę solidnie, ale nie 

nadgorliwie. Wiem, ile 
jestem w stanie zrobić 
w danym czasie i nie 
ma potrzeby gonić z 
jęzorem na brodzie, by 
robić więcej. 

2 Być uczciwym wo-
bec klientów. Jak 

mi coś wypadnie, to 
zwyczajnie dzwonię 
lub piszę do klientów, 
że się spóźnię (ale od-
robię w innym czasie) 
albo że muszę wcześ-
niej wyjść. Nigdy nie 
miałam z tego powodu 

żadnych problemów. Jak chodzi o 
więcej niż pół godziny, to powiada-
miam też biuro, bo oni lubią czasem 
wpaść z niezapowiedzianą wizytą 
kontrolną. 

3 Być miłym i pogodnym, bo ludzie 
nie lubią ponuraków i cierpiętni-

ków. Nie tylko w pracy. Ludzie od-
wdzięczają się tym samym. 

4Wykorzystywać każdą okazję do 
pogadania i dowiedzenia się cze-

goś o Belgii, okolicy czy życiu zwy-
kłych ludzi. 

5 Cieszyć się życiem i zarobionym 
hajsem. Bo powiedzmy sobie 

szczerze, co z tego że nie mam stu-
diów, co z tego że pracuję fizycznie, 
skoro zarabiam 12€ za godzinę… 

Co jest strasznego w tym, że mam 
ciągle pełną lodówkę, że na stole stoi 
zawsze kosz świeżych owoców, że 
jako gospodyni mam do dyspozycji 
dużą kuchnię oraz najnowocześniej-
sze sprzęty domowe? 
Czy to doprawdy okropne jest, że 
każde z moich dzieci ma swój pokój, 
z czego nastolatki mają do dyspozy-
cji pokoiki bagatela 35m2? 

Co jest złego w tym, że M_jak_Mąż 
jeździ nowym autem kupionym w 
salonie? 

A dzieci na pewno wstydzą się, gdy 
idą z matką na zakupy odzieżowe, 
a ona pozwala im tylko po 100€ na 
łebka wydać na raz. 

Jeśli uczciwa praca jest dla kogoś 
powodem do wstydu i pogardy, to 
czym w takim układzie jest kom-
binatorstwo, cygaństwo, wykorzy-
stywanie i oszukiwanie drugiego 
człowieka, gardzenie czyjąś uczci-
wą pracą? 

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

pozorom – łatwiej jest utrzymać po-
rządek w wielkim  pałacu niż w ma-
łym mieszkanku, bo ważna jest ta 
przestrzeń. 

Poza tym ludzi stać na różne baje-
ranckie sprzęty i porządne produkty 
ułatwiające sprzątanie, czy w ogóle 
życie. Wielu ma odkurzacze-roboty, 
które tańczą po domu pod nieobec-
ność sprzątaczki (w ogrodzie mają 
też kosiarki-roboty). Wielu ma mini 
odkurzacze na podorędziu, którymi 
zbierają okruchy po każdym posił-
ku, czy jak się tam coś przypadkiem 
wysypie. Te wszystkie jednorazowe 
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Udręczeni stresem
rej mogą się oprzeć, inni 
sport czy książki, a jesz-
cze inni korzystają z 
wszelkich dostęp-
nych metod re-
laksacyjnych, 
technik me-
dytacyjnych, 
czy współpracy 
z psychologiem 
lub terapeutą. 
I każda metoda, 
która jest skuteczna i 
pomaga nam walczyć 
ze skutkami stresu, 
szczególnie tego 
długotrwałego, jest 
cenna i pomocna. 
Najgorzej jest jed-
nak, kiedy z cięż-
kimi przeżyciami 
zostajemy sami, 
bez przyjaciół, bez 
rodziny i bez pasji, która 
niejednego z nas w cięż-
kich chwilach utrzymała 
przy życiu. 

3. Działaj prewencyj-
nie. 

Jeśli masz okropną pracę, z powodu 
której nie sypiasz po nocach, pła-
czesz i której po prostu nie cierpisz 
(bo koledzy w pracy, bo warunki, bo 
nadmiar obowiązków) to nie czekaj 
na to aż sytuacja, w miejscu gdzie 
pracujesz, się zmieni, bo ona się 
prawdopodobnie nie zmieni. Jedynie 
Ty się zmienisz we wrak człowieka, 
który straci chęć do życia i osłabi 
ciebie tak mocno, iż nie będziesz w 
stanie sam sobie z tym problemem 
poradzić. Problematyczne sytuacje 
zazwyczaj nie rozwiązują się same. 
Chcemy, czy nie chcemy, musimy 
stawić im czoła, a im wcześniej to 
zrobimy, tym mniej stresu i łez bę-
dzie nas to kosztowało. 

4. Przypomnij sobie trudne 
zdarzenia ze swojego życia, 
gdzie udało Ci się rozwią-
zać problem i z satysfakcją i 
spokojem doszedłeś do wnio-
sku, że jednak nie jesteś taki 

słaby(a) jak Ci się wydawa-
ło.

Wracanie myślami do ta-
kich momentów daje nam 
wielką siłę, przywraca po-
czucie sprawstwa i pod-
nosi motywację do sta-
wienia czoła fali stresu, 

która powolutku, acz syste-
matycznie zaczyna nas 
zalewać. Najważniejsze 
to czerpać siłę z wcześ-
niejszych doświadczeń 
i uczyć się na popełnio-
nych błędach. Bolesne 
lekcje są czasami nie-
zbędne do tego, aby 
się rozwinąć, dojrzeć i 

zmienić jakość swojego 
życia.

5. Planuj swoją pra-
cę i codzienne obo-
wiązki. 

Kluczem do umie-
jętnego radzenia 
sobie ze stresem 

jest umiejętność pla-
nowania swojego życia, 

zarówno tego zawodowego, 
jak i prywatnego. Planując 
obowiązki (prowadząc ka-
lendarz spraw, spotkań, 
harmonogram itd. itp.) 
umiejętnie rozkładamy 
czas na sprawy mniej i 
bardziej istotne, a także 
sprawujemy kontrolę 

nad tym, czy mamy wystarczającą 
ilość mocy przerobowych (godzin, 
energii itp.). Codzienna rutyna, na 
którą tak często narzekamy, bywa 
jednak w ciężkich życiowych mo-
mentach wręcz zbawienna. 

6. Korzystaj z pomocy i 
wsparcia innych. 

Wielu z nas nawet w sytuacjach głę-
boko kryzysowych nie pyta o pomoc 
i wsparcie, czasem nawet nie mówi 
o tym, że ma problemy, wstydząc się, 
albo po prostu nie chcąc obarczać 
swoim życiem najbliższych. Ale cza-
sem każdy potrzebuje pomocy, na-
wet te super niezależne i super silne 
osoby. Często zresztą ci najbardziej 
zaradni nie śpiąc po nocach i pła-
cząc, kiedy nikt nie widzi, najmoc-
niej nas potrzebują. 

7. Nie unikaj stresujących 
wydarzeń. 

Unikanie działania, odkładanie roz-
wiązania problemu na później, albo 
nawet na „ja tego nie zrobię, może 
jakoś samo się rozwiąże” drastycz-
nie zwiększa nasz poziom stresu i 
powoduje, że zaczynamy wariować. 
Bo problem prawdopodobnie sam 
się nie rozwiąże, a jeśli się za niego 

Stres jest nieodłącznym elementem 
życia i płonne nasze nadzieje, jeśli 
marzymy o żywocie spokojnym i 
gładkim jak tafla oceanu. Im wcześ-
niej się z tą myślą oswoimy, tym le-
piej dla naszego zdrowia. Powiem 
więcej… stresem lepiej zająć się 
zawczasu niż czekać, aż on zajmie 
się nami. 

10 wskazówek jak radzić so-
bie ze stresem: 

1. Zaakceptuj fakt, że stresu-
jące wydarzenia będą się po-
jawiały w Twoim życiu. 

Jak świat światem, tak życie każde-
go z nas przypomina sinusoidę, czy-
li krótko mówiąc „raz na wozie, raz 
pod wozem”. Trudno się zawczasu 
przygotować na przewlekłą chorobę, 
utratę bliskich czy nagłą zmianę wa-
runków życia. Dobrze jednak zdawać 
sobie sprawę z tego, iż takie wyda-
rzenia nie omijają nikogo z nas i że 
jest wysokie prawdopodobieństwo, 
iż pewnego dnia nastąpią one także 
w naszym życiu. I nie chodzi tu o 
zamartwianie się zawczasu o to, co 
będzie i jak to będzie, a o przewidy-
wanie i emocjonalną zgodę na to, iż 
życie jest jedną wielką niewiadomą 
i czasem będziemy musieli wznieść 
się na wyżyny własnej wytrzymałości 
aby przeżyć kolejny życiowy zakręt. 

2. Zastanów się i miej w przy-
gotowaniu własne sposoby 
radzenia sobie ze stresem. 

Dobrze jest mieć w głowie pakiet „na-
rzędzi zaradczych”, które w wypadku 
nastąpienia ciężkich stresujących 
wydarzeń mamy na 
podorę- dziu. Dla 
każdego z nas pa-
kiet ten będzie 
w y - glądał 
trochę inaczej, 
bo jed- ni mają 
wspa- nia-
łą rodzi-
nę na 
któ-
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Faktem jest jed-
nak, że jak przy-
słowie głosi „nie-
szczęścia chodzą 
parami” i jak to 
zwykle w życiu by-
wa, jak już się coś 
dzieje, to lawinowo 
i dramat goni dra-
mat. 

9. Przykre i 
stresujące wy-
darzenie po-
traktujmy jako 
lekcję i naukę 
na przyszłość. 

Nigdy nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło. I naprawdę tak 
jest. Gdy tylko spojrzymy wstecz 
to okazuje się, że zawsze coś jest 
po coś, że tak właśnie miało być. 
B o zły czas wbrew pozo-

rom wiele nas uczy. 
Nie tylko o życiu, ale 
także o nas samych. 

10. Nawet w naj-
trudniejszych mo-
mentach życia 
staraj się znaleźć 
chwile radości. 

Momenty odreagowania, serdecz-
nego uśmiechu, porozmawiania 
z kimś mądrym i ciepłym, choćby 
przez telefon, dodają nam siły i otu-
chy do walki z przeciwnościami lo-
su. Przekierowują nasze tunelowe 
negatywne myślenie w tę lepszą, 
jaśniejszą stronę. Dbajmy o bliskie 
naszemu sercu osoby. Nie tylko wte-
dy kiedy jest miło, łatwo i przyjem-
nie, ale także wtedy kiedy nie jest ani 
miło, ani łatwo. 
    

Aleksandra Szewczyk, psycholog 
fot.: dreamstime.com

nie weźmiemy to może urosnąć do 
takich rozmiarów, że finalnie fak-
tycznie sami sobie z nim nie pora-
dzimy. I będzie to nasza wina. Wina 
pt. „nicnierobienie” i czekanie aż 
sprawa zniknie z powierzchni zie-
mi albo sama się jakoś rozwiąże. A 
problem zamiast zniknąć nabrzmie-
wa niczym wrzód.

8. Pamiętaj o tym, że nawet 
najcięższe momenty w życiu 
kiedyś mijają, a wraz z nimi 
mija też wyczerpujący stres 
i poczucie chronicznego wy-
czerpania. 

Starajmy się czasami po-
obserwować nasze życie 
z lotu ptaka i zobaczyć, 
że przecież nie jest tak, 
że doświadcza- my je-
dynie i tylko 
złych sytua- c j i , 
natrafiamy n a 
złych ludzi 
i w naszej 
egzystencji 
nie znaj-
d u j e m y 
żadnych 
jasnych 
p u n k -
t ó w . 



6 wyzwań nowoczesnej kobiety 
Tworząc swoje odpowiedzi 
konsultowałem się z Marysią 
(moją żoną), więc jest w nich 
pierwiastek kobiecego spojrze-
nia na świat. Zachęcam Was 
do umieszczania w komenta-
rzach swoich własnych propo-
zycji spojrzenia na każde z tych 
wyzwań. Niejedna czytelniczka 
na pewno na tym bardzo sko-
rzysta. 

Oto 6 wyzwań nowoczes-
nej kobiety: 

1Spełnianie się w wielu 
rolach życiowych na 

raz: matki, żony, kochan-
ki, pani domu, kobiety 
sukcesu, itp. 
Każda z tych ról jest w jakiś 
sposób zdefiniowana przez ste-
reotypy, sposób wychowania, 
komunikaty mediów masowych. 
Jeśli podążasz za tą z góry określoną 
definicją, wiele ryzykujesz – możesz 
uganiać się całe życie za czymś, co… 
wcale nie jest Twoje. 

Zastanów się teraz, co dla Ciebie 
znaczą te role? Jaką żoną chcesz 
być, jaką matką i jaką kochanką? 
Kim jest według Ciebie pani domu 
i co sprawia, że czujesz się w tej roli 
wyjątkowo? Jak rozumiesz sukces i 
jaką kobietą sukcesu chcesz być? 

Uważam, że to najważniejsze pyta-
nia, jakie kobieta może sobie zadać, 
aby zacząć tworzyć swoją własną 
drogę. 

Nie musisz też spełniać się 
we wszystkich rolach jed-

nocześnie. Ponownie, 
to jest kwestia Twojej 
decyzji. W danym 
momencie życia mo-
żesz rozwijać się jako 
matka, w innym jako 
kobieta sukcesu, w 
jeszcze innym ja-
ko kochanka. Nie 
wszystko na raz. 

2Zachowanie 
równowagi 

pomiędzy emo-
cjami a racjonal-
nym podejściem 
do życia 
Emocjonalność ko-
biety to jej najwięk-
sza siła. Gdy kobieta 
zna i rozumie swoje 

emocje, gdy nie dusi w sobie tych 
destruktywnych i pielęgnuje w sobie 
te pozytywne, wtedy emocje mogą 
wspaniale współpracować z racjo-
nalnym umysłem. Jak we wszystkim, 
tutaj potrzebny jest balans. Zarówno 
emocjonalne jak i racjonalne myśle-
nie jest równie ważne i potrzebne. 
Nie dzieje się to jednak samoistnie 
– potrzeba do tego czasu i uważnego 
wglądu w siebie. 

Dlatego ważnym momentem w życiu 
kobiety jest uświadomienie sobie, że 
jej emocjonalność to nie jest wada, 
ale wielka zaleta. Wtedy pojawia się 
szacunek do swoich emocji i cieka-
wość, dzięki której może ona lepiej 
siebie poznać. A to najlepsza droga 
do zgłębienia natury swojej kobieco-
ści i rozwijania intuicji. 

3Akceptacja siebie i odrzu-
cenie nierealnych oczeki-

wań wobec kobiet 
Zanim zwrócisz się do siebie, aby 
nauczyć się akceptacji i życia w zgo-
dzie ze sobą, warto abyś zrozumiała, 
skąd się biorą i po co są te nierealne 
oczekiwania. Mass media i normy 
społeczne stawiają kobietom tak ab-
surdalne wymagania, bo to napędza 
konsumpcyjny styl życia – sprzedaż 
kosmetyków i suplementów diety 
czy sprzedaż ciągle to nowych ko-
lekcji odzieży. A to tylko kropla w 
morzu. 

Szczęśliwa kobieta nie ma potrzeby 
wydawania masy pieniędzy na cią-
głe dopasowywanie siebie do obec-
nie panującego wzoru. Gdy już jesteś 

Stereotypy, sposób wychowania 
oraz narzucone role społeczne są 
dla kobiet w obecnym świecie źród-
łem rozmaitych wyzwań. W tym 
artykule omawiam sześć z nich, 
proponując przedstawicielkom płci 
pięknej sposób na odnalezienie w 
tym wszystkim siebie i swojej praw-
dziwej, kobiecej natury. 

Na warsztat biorę 6 wyzwań zapro-
ponowanych przez czytelniczki tego 
bloga. Pod jednym z facebookowych 
wpisów, w których pytałem o wyzwa-
nia nowoczesnej kobiety, zostawiły-
ście Panie ponad 70 komentarzy. 
Spośród wszystkich propozycji wy-
brałem 6, które pojawiały się naj-
częściej. 

Do przeczytania artykułu zachęcam 
również mężczyzn, z dwóch powo-
dów: 
• część wyzwań również dotyczy fa-
cetów i jestem przekonany, że w mo-
ich sugestiach znajdziesz dla siebie 
wartościowe pomysły i rozwiązania, 
• zapoznanie się z wyzwaniami ko-
biet pozwoli Ci je lepiej zrozumieć, 
co niewątpliwie będzie przydatne 
podczas tworzenia z nimi zdrowych 
relacji. 

Jako że nie je-
stem kobietą, 
nie gwaran-
tuję tego, że 
moje odpo-
wiedzi są w 
100% traf-
ne. Zresztą 
pewnie dla 
części z 
Was będą 
trafne, 
dla in-
nych 
nie. 
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ny. A macierzyństwo nie tylko nie 
przeszkadza w rozwoju intelektual-
nym, ale bardzo często wręcz mu 
sprzyja. 

Wychowując dziecko masz więcej 
czasu na zanurzenie się w książkach 
czy internetowych kursach niż w co-
dziennej bieganinie, gdy chodzisz do 
pracy. 
Jeśli wiesz, w jakim zakresie chcesz 
być ekspertem – pozostaje Ci tylko 
wybrać zestaw materiałów i przera-
biać je w każdej wolnej chwili. Być 
może siedzenie z nosem w książ-
kach nie jest tak pasjonujące jak 
działanie w kreatywnym zespole na 
miejscu pracy, ale na wszystko przyj-
dzie czas. Przekuj macierzyństwo w 
swoją szansę. Intensywny rozwój in-
telektualny pozwoli Ci być lepszym 
pracownikiem, a co za tym idzie, bę-
dziesz mogła mieć ciekawszą pracę 
i większe zarobki. 
Planując dzieci warto też pokiero-
wać tak swoją ścieżką kariery, aby 
możliwa była praca zdalna. W obec-
nych czasach to już standard. Być 
może uda Ci się znaleźć pracę w peł-
ni zdalną, a być może dogadasz się 
z szefem tak, abyś mo- gła choć 
część pracy (np. 3 go- dziny 
dziennie) wykonywać na 
odległość w trakcie okre-
su macierzyńskiego. 

6Poradzenie sobie ze 
stereotypami na temat 

kobiet 
Nie musisz sobie z nimi radzić. Jeśli 
będziesz walczyć z ludźmi, aby udo-
wodnić im, że nie mają racji, tylko 
stracisz czas i energię. A najczęściej i 

tak druga strona nie zmieni swojego 
zdania. Zwykle im bardziej walczy-
my o swoją rację, tym bardziej ta 

druga osoba utwierdza się w 
swoich przekonaniach. 

Jedyne, co powinno Cię in-
teresować, to pytanie: czy 
ja sama wierzę w te stereo-
typy? Jeśli tak, to masz do 

wykonania pracę nad 
sobą i swoimi przeko-

naniami, a nie nad 
powszechnie kul-

tywowanymi 
stereotypami. 
Jeśli Ty prze-
staniesz w 
nie wierzyć, 
to uwolnisz 

się od potrzeby wal-
czenia z nimi. Wszystko sprowadza 
się więc do tego, jak Ty traktujesz 
samą siebie. 

A jeśli masz na co dzień kontakt z 
ludźmi, którzy takie stereotypy uzna-
ją i ma to bezpośredni wpływ na 
Ciebie (np. w miejscu pracy), zasta-
nów się, czy są to ludzie, z którymi 
chcesz mieć stały kontakt. Czasami 
zmiana pracy na taką, w której lu-
dzie są bardziej dojrzali emocjonal-
nie i psychicznie, może znacząco 
wpłynąć na Twoje poczucie własnej 
wartości. 

Michał Pasterski
Fot.: dreamstime.com

świadoma celu, jaki ma ten sztucznie 
wykreowany obraz idealnej, zawsze 
młodej, pięknej i szczupłej kobiety – 
możesz sama zadecydować, że tego 
„nie kupujesz”. 

Paradoksalnie, tak bardzo chcąc 
sprostać tym wymaganiom, bloku-
jesz w sobie wszystko, co w Tobie 
najlepsze. Dopiero akceptacja siebie 
pozwoli Ci stać się kobietą, która ży-
je pełnią życia. Dla mnie najbardziej 
atrakcyjna kobieta to ta, która lubi 
siebie. Wtedy niezależnie od tego, 
na ile jej ubiór czy uroda wpaso-
wuje się w obecne trendy, ta czy-
sta, nieskazitelna kobieca energia 
przemawia przez każdy aspekt jej 
zachowania. Piękno jest zawsze w 
Tobie, a nie na billboardzie. 

4Życie własnym życiem, w 
zgodzie ze sobą. 

Aby żyć w zgodzie ze sobą, musisz 
poznać siebie. Zrozumieć swoje po-
trzeby i pragnienia, dowiedzieć się 
jak chcesz, aby wyglądało Twoje ży-
cie. Tylko dobrze przemyślana odpo-
wiedź na te pytania będzie dla Ciebie 
wskazówką mówiącą o tym, jak żyć, 
aby pozostać w zgodzie ze sobą. 

Aby odpowiedzieć sobie na te pyta-
nia, będziesz potrzebowała trochę 
czasu dla siebie. Czasu spędzone-
go w samotności. Dla wielu kobiet, 
uwięzionych w codziennym pędzie, 
taki czas sam na sam ze sobą mo-
że być czymś wręcz przerażającym. 
Jednak im bardziej tego nie chcesz, 
tym bardziej tego potrzebujesz. 

Spotkanie się ze sobą jest najlep-
szym sposobem na zajrzenie w głąb 
siebie, a to tam kryją się wszystkie 
Twoje pragnienia, marzenia i potrze-
by. Dbaj o to, aby cały czas myśleć, 
czy Twoje życie jest dokładnie takie, 
jakie chcesz, aby było. Jeśli nie jest, 
dlaczego? W którym miejscu ro-
bisz coś wbrew sobie? Jak możesz 
to zmienić? 

5Pogodzenie macierzyń-
stwa ze swoim rozwojem 

intelektualnym i zawodowym 
Nieodłącznym elementem rozwoju 
zawodowego jest rozwój intelektual-

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.



DZIEŃ  PORADNICTWA
w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków 

pracujących lub mieszkających w Belgii

BRUKSELA 9 czerwca 2018

Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Brukseli

Termin i miejsce spotkania:
9 czerwca (sobota), godz. 14.00

Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela

Przewidywany czas spotkania to 3 godziny
Porady udzielane są BEZPŁATNIE

WAŻNE: osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia 
 na adres e-mail:  bebruamb3@msz.gov.pl

Specjaliści ZUS omówią:
polskie świadczenia z ubezpieczenia społecznego: 
– emerytury,
– renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne,
– zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa;
jak kontaktować się z ZUS (internet, e-mail, Skype, Centrum Obsługi Telefonicznej – COT), 
w tym zasady dostępu do indywidualnego konta w ZUS przez internet (www.zus.pl).

W trakcie spotkań można będzie także:
uzyskać porady w indywidualnych sprawach;
założyć i potwierdzić profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)
osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze założenie profilu PUE 
na stronie www.zus.pl (co przyspieszy aktywację profilu) oraz o zabranie na spotkanie 
dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu).

Specjalista z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) omówi:
zasady korzystania z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej.





Ciekawostki 
Cętkowane owoce świadczą o tym, że banan jest bar-
dzo dojrzały. Są bardzo słodkie i zdrowe. Zawierają 
TNF – substancję, która może wspomagać leczenie 
nowotworów oraz pomagają regulować ciśnienie krwi 
i dostarczają dużo energii. 

Banany, których skórka pokryta jest ciemnymi plama-
mi, wyglądają niezbyt atrakcyjnie, ale naprawdę warto 
je jeść. Są najsłodsze. Pozytywnie wpływają na pracę 
układu szkieletowego i mięśniowego. Mogą również 
zmniejszać stres i niepokój. Im bardziej dojrzały banan, 
tym skuteczniej wzmacnia system odpornościowy. 

Datki na tacę po nowemu 
Jeden z kościołów katoli- ckich, poło-
żony w eleganckiej dzielni- cy Paryża, 
stawia na cyfryzację – datki „na tacę” 
będzie tam można przekazać za pomocą 
karty zbliżeniowej. Na wszelki wypadek 
postanowiono jednak zacho-
wać także tradycyjną, spraw-
dzoną metodę wrzucania do ko-
szyczków zwyczajnych pieniędzy. 

Sklep bez kas i gotówki 
Popularne na całym świecie przedsiębiorstwo 
Amazon otworzyło w Seattle pierwszy sklep, który 
nie posiada żadnych kas. Są za to specjalne bramki i 
inteligentny monitoring. Klienci mogą wejść do środka, 
wziąć dowolne produkty i swobodnie wyjść na zewnątrz, 
zamiast ustawiać się w kolejkach. I oczywiście muszą 
zapłacić. 

Amazon Go jest naszpikowany kamerami, które obser-
wują każdy ruch kupujących. Sztuczna inteligencja 
dokładnie analizuje ich poczynania. Klient w pierw-
szej kolejności musi zeskanować sklepową aplikację 
w czytniku przy bramce, a potem może robić zaku-
py. Każdy wzięty przez niego produkt jest dodawany 
przez sztuczną inteligencję do wirtualnego koszyka. 
Po opuszczeniu sklepu należna kwota jest automa-
tycznie pobierana z karty płatniczej klienta. System 
potrafi samodzielnie rozróżniać produkty i bierze na-

wet pod uwagę sytuację, gdy dana osoba rozmyśli się 
i odłoży przedmiot na półkę. 

Warunkiem korzystania ze sklepu Amazon Go jest po-
siadanie aktywnego konta na stronie Amazon, które 
należy powiązać z kontem w banku. 

Dziwne i nietypowe imiona 
Portal epoznan.pl stworzył listę najdziwniejszych imion, 
które w 2017 roku nadano dzieciom w Poznaniu. 
Niektórych rodziców mocno poniosła fantazja. 

Wśród nietypowych imion znalazły się naprawdę dziw-
ne. Na przykład Cinderella, Kopciuszek, czy Marwa. 
Dość nietypowym imieniem dla chłopca jest Gleb czy 
Gniewosz. 

Na liście najdziwniejszych imion dla dzieci znalazły 
się jeszcze Amalia, Antonio, Alwin, Alexis, Arya, Bella, 
Balbina, Bibianna, Chanel, Defne, Goran, Junu, Jagienka, 
Gaweł, Gracja, Gerald, Jutrzenka, Klemens, Kasandra, 
Kryspin, Lukrecja, Leyla, Miranda, Nadzieja, Ronan, 
Herbert, Raya, Tristan, Radochna, Raffaella, Logan, Orest 
albo Zlatan. 

Stopień dojrzałości banana wpływa na nasze 
zdrowie 
Kupując banany, możemy spotkać się z różnymi ich 
kolorami, co jest związane ze stopniem ich dojrzałości. 
Banany, w zależności od koloru skórki, różnią się nie 
tylko smakiem, ale również walorami zdrowotnymi. 

To, na które powinniśmy się zdecydować, zależy nie tylko 
od naszych preferencji smakowych, ale i od stanu na-
szego zdrowia. Banany, w zależności od koloru skórki, 
mają inne właściwości. 

Zielona skórka banana 
występuje u jeszcze nie do 
końca dojrzałych owoców. 
Mają one niski indeks glikemicz-
ny i pomagają regulować poziom 
cukru we krwi. Nie powodują na-
głego wyrzutu insuliny. Zawierają 
dużo witamin i składników mine-
ralnych, na dłużej sycą i dostarcza-
ją mniej kalorii. 

Żółte banany są znacznie słodsze 
niż zielone, ponieważ zawarta w 
nich skrobia zmienia się w glu-
kozę i fruktozę. Na takie owoce 
powinny uważać osoby cierpią-
ce na cukrzycę. Banany z żółtą 
skórką zawierają dużo antyok-
sydantów chroniących przed 
wolnymi rodnikami. 
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Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że ci, któ-
rzy dostali do picia herbatę, zostali ocenieni wyżej niż 
ci, którzy pili wodę. Z eksperymentu wynika, że picie 
herbaty może mieć pozytywny wpływ na zdolność my-
ślenia, zwiększać koncentrację, pobudzać kreatywność 
i poprawiać zdolności poznawcze mózgu. 

Samonaprawiający się beton 
Naukowcy z Uniwersytetu Binghamton w Nowym Jorku 
opracowali beton, który jest w stanie wypełniać swoje 
powstałe pęknięcia. Niebywała właściwość została uzy-
skana dzięki specyfice grzyba o nazwie Trichoderma re-
esei, wyizolowanego z bawełnianego płótna. Co ważne, 
rozwiązanie to ma być zarówno tanie, jak i nietoksyczne. 

Zarodniki grzybów wraz z substancjami odżywczymi 
zostają dodawane do betonu podczas procesu jego 
mieszania. Gdy dochodzi do uszkodzeń konstrukcji, 
wystarczy niewielka ilość wody i tlenu, a uśpione do-
tychczas zarodniki grzybów zaczną kiełkować i wypeł-
niać pęknięcia. 

Chociaż projekt naukowców z Uniwersytetu Bingham-
ton ma przed sobą jeszcze długą drogę do zrealizowania, 
zespół badawczy jest przekonany o tym, że skuteczne 
zapewnienie grzybom przeżycia w betonowym środo-
wisku może znacznie wydłużyć trwałość betonowych 
konstrukcji. 

Sztuczna inteligencja przewiduje datę czyjejś 
śmierci 
Badacze z Uniwersytetu Stanforda opracowali system 
sztucznej inteligencji, który potrafi przewidywać datę 
śmierci pacjentów szpitala objętych opieką paliatywną. 
Dokładność przewidywania dat wynosi aż 90%. 

System ten bazował na 160 tysiącach kart dorosłych 
pacjentów oraz dzieci ze szpitali w Stanford oraz Lucile 
Packard Children. Aby poprawić dokładność systemu, 
przyjrzano się informacjom takim jak diagnoza, prze-
byte zabiegi, skany i badania oraz przyjmowane leki. 

Algorytm miał przewidzieć, kto spośród 40 tys. pacjen-
tów umrze w ciągu najbliższych trzech do dwunastu 
miesięcy. Okazało się, że jego prognozy były trafne aż w 
90%. Sztuczna inteligencja sprawdziła się w tym pilota-
żowym badaniu, jednak naukowcy chcą kontynuować 
prace nad programem, zanim zostanie on wprowadzony 
do szpitali. 

Opracowała: Ewa Janik 

Źródła: kobieta.onet.pl, fakty.interia.pl, 
zmianynaziemi.pl, kopalniawiedzy.pl, rmf24.pl  

Zdyskwalifikowane wielbłądy 
12 wielbłądów zostało zdyskwalifikowanych w konkursie 
piękności. Powodem było użycie botoksu. 

Coroczny konkurs piękności wielbłądów podczas 
Festiwalu Wielbłądów jest jednym z najważniejszych 
wydarzeń w Arabii Saudyjskiej. Zwierzęta te są bowiem 
symbolem tego kraju. Festiwal trwa aż 28 dni. Pula na-
gród wynosi 57 milionów dolarów. Nic więc dziwnego, 
że właściciele robią wszystko, by ich zwierzęta były jak 
najpiękniejsze. 

Regulamin konkursu jest bardzo restrykcyjny. 
Dyskwalifikacja grozi nie tylko za wstrzykiwanie botoksu 
w wargi, ale również za golenie i farbowanie wielbłądów. 
Organizatorzy w stu procentach stawiają na naturalność. 

Jak długo powinny trwać wakacje? 
Według naukowców czas potrzebny do maksymalnego 
wypoczynku to 8 dni. Tyle wystarczy, żeby człowiek się 
zregenerował i wrócił do swoich codziennych obowiąz-
ków pełen sił i energii. Nie trzeba wyjeżdżać na kilka 
tygodni, bo idealne wakacje powinny trwać niewiele 
ponad tydzień. 

Badacze doszli do wniosku, że ósmego dnia wakacji 
nasz poziom szczęścia jest najwyższy, a później zaczy-
na spadać. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zarówno 
pierwszy, jak i ostatni dzień urlopu, faktycznie rzadko 
spędzamy na wypoczynku. Pakowanie, planowanie po-
dróży i związane z tym stresy nie wpływają na człowieka 
pozytywnie. Warto wziąć to pod uwagę i do idealnych 
ośmiu dni urlopu doliczyć jeszcze przynajmniej dwa 
dodatkowe. 

Kreatywna herbata 
Osoby, które często spożywają ten napój, mogą pochwa-
lić się większą jasnością umysłu, koncentracją i krea-
tywnością. Pozytywny skutek tego popularnego płynu 
można zauważyć już kilka chwil po wypiciu. 

Naukowcy z Perking University przeprowadzili bada-
nia na 50 studentach w wieku ok. 23 lat. Podzielono ich 
na dwie grupy. Jedna z nich otrzymała 
wodę, a druga czarną herbatę. 
Następnie poddano ich t e s t o -
wi. Młodzi ludzie mieli 
za zadanie stworzyć 
atrakcyjną i krea-
tywną konstruk-
cję z klocków 
oraz wymyślić 
ciekawą i orygi-
nalną nazwę dla 
restauracji z maka-
ronem. Oceniano 
kreatywność. 

Źródło: www.rmf24.pl (Zdj. ilustracyjne /PAP/)
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dzają błony komórkowe, 
DNA i białka. 

Tłuszcz do sma-
żenia a punkt 
dymienia 
Najtrwalsze i 
najbardziej 
odporne na 
wysoką tem-
peraturę są 
kwasy tłusz-
czowe nasyco-
ne, potem jed-
nonienasycone, 
a najmniej od-
porne i ulegające 
rozpadowi są kwa-
sy wielonienasycone. 
Im wyższa więc zawar-
tość kwasów tłuszczowych 
z rodzin: omega 3 i 6, tym wyższa 
podatność na utlenianie i tym niższa 
przydatność do wykorzystania w ob-
róbce termicznej. 

Drugą kwestią, którą należy rozpa-
trywać wybierając tłuszcz do sma-
żenia, jest tzw. punkt dymienia. 
Idealny punkt dymienia powinien 
wynosić powyżej 200 st. Celsjusza. 
Najwyższy mają smalec i olej koko-
sowy. 

Tłuszcze najlepsze do sma-
żenia 
Czy to oznacza, że najlepszymi tłusz-
czami do smażenia są tłuszcze na-
sycone? Niekoniecznie, ponieważ 
tłuszcze nasycone są niekorzystne 
dla naszego zdrowia. Należy spoży-
wać je z dozą umiaru. 

Do smażenia powinno 
się wybierać naj-

bardziej stabilne 
tłuszcze wśród 

tych roślin-
nych tj. takie 
o wysokiej 

zawartości 
k w a s ó w 
j e d n o -

n i e n a s y -
c o n y c h . 
Warto pa-

miętać, 
aby 

do sma-
żenia sięgać wyłącz-

nie po oleje rafinowane, które 
zachowują wszystkie korzystne 
kwasy tłuszczowe, a dzięki rafina-
cji znacznie zwiększa się ich punkt 
dymienia. 

Na czym smażyć? Oleje tło-
czone na zimno. 
Do smażenia nie nadają się oleje 
tłoczone na zimno, z uwagi na to, 
że są bardziej wrażliwe na obrób-
kę cieplną. Produktem szczególnie 
polecanym do przetwarzania w wy-
sokich temperaturach jest rafinowa-
ny olej rzepakowy i oliwa z oliwek. 
Odznaczają się one stosunkowo 
wysokim punktem dymienia, przy 
jednoczesnym zachowaniu wyso-
kiej zawartości zdrowych kwasów 
jednonienasyconych (oleinowego i 
linolowego). 

Więc… na czym smażyć? 
Do smażenia najlepiej nadają się 
tłuszcze, które: 
• mają wysoki punkt dymienia, 
• mają wysoką zawartość kwasów 
jednonienasyconych i niską zawar-
tość kwasów wielonienasyconych. 

Takie warunki spełniają:
• rafinowany olej rzepakowy, 
• rafinowana oliwa z oliwek. 

Na czym smażyć, a w czym gotować? 
„O tym, czy dany tłuszcz do sma-
żenia czy gotowania jest dobrym 
wyborem, decyduje jego punkt dy-
mienia. Najwyższy, bo wynoszący 
aż ok. 200°C, mają smalec czy olej 
kokosowy. Niestety, ze względu na 
wysoką zawartość nasyconych kwa-
sów tłuszczowych, nie są to tłuszcze 
korzystne dla zdrowia. 

Smażenie to jedna z popularniej-
szych metod przygotowywania po-
traw, niestety, powszechnie uzna-
na za niezbyt zdrową. Pytanie „na 
czym smażyć” zadaje sobie każdy z 
nas! Aby zmniejszyć niekorzystne 
właściwości potraw przygotowywa-
nych na patelni, do smażenia war-
to wybierać odpowiednie rodzaje 
tłuszczów. 

Smażyć czy nie? 
O tym, czy na danym tłuszczu po-
winniśmy smażyć, decydują dwie 
kwestie: 
• Punkt dymienia – próg temperatu-
ry, który nie dopuszcza do tego, by 
tłuszcz zaczął się palić, wydzielać 
nieprzyjemny zapach, a zawarte w 
nim kwasy tłuszczowe niekorzystnie 
się zmieniać. 
• Stabilność oksydacyjna – odpor-
ność na utlenianie. 

Jaki jest skład tłuszczów? 
W skład tłuszczów roślinnych i zwie-
rzęcych wchodzą kwasy tłuszczowe. 
Wyróżniamy kwasy tłuszczowe nasy-
cone i kwasy tłuszczowe nienasyco-
ne, a w tej ostatniej grupie jednonie-
nasycone i wielonienasycone. 
Kwasy tłuszczowe różnią się między 
sobą budową chemiczną, a co za tym 
idzie – właściwościami. Im więcej 
w cząsteczce kwasu tłuszczowego 
wiązań nienasyconych, tym większe 
ryzyko utleniania i polimeryzacji tj. 
pękania wiązań nienasyconych i 
przyłączania do nich tlenu. Pod wpły-
wem rozpadu, na skutek wysokiej 
temperatury, powstają szkodliwe 
związki, wolne rodniki, które uszka-
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wytwarzania się w nim substancji 
szkodliwych dla naszego zdrowia. 
Mogą pojawić się w takim tłuszczu 
szkodliwe kwasy tłuszczowe typu 
trans. 

Warto wiedzieć! 
Produktem szczególnie poleca-
nym do przetwarzania w wysokich 
temperaturach jest olej rzepako-
wy. Odznacza się on stosunkowo 
wysokim punktem dymienia, przy 
jednoczesnym zachowaniu wyso-
kiej zawartości zdrowych kwasów 
jednonienasyconych (oleinowego i 
linolowego). 

„Wigilijny” olej lniany – do 
czego? 
W wielu domach tradycyjnym wi-
gilijnym tłuszczem jest olej lniany. 
Stosowany jest przez nasze babcie 
i mamy jako dodatek do świątecz-
nych potraw: 
• kapusty, 
• ryb, 
• surówek, 
• racuchów etc. 
Jest jedynym olejem roślinnym, któ-
ry zawiera w swoim składzie ponad 
50% wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych omega-3 (głównie koja-
rzonych z rybami). Niestety tempera-
tura uszkadza cenne kwasy omega-3, 
które się w nim znajdują. 

Jak zatem pogodzić tradycję 
ze zdrowiem? 
Wystarczy stosować olej lniany w 
odpowiednich dla niego warunkach 
– na zimno. 
Zanim wybierzemy olej lniany, zasta-
nówmy się, czy to dobry kierunek. 
Warto zapoznać się z artykułem „na 
czym smażyć  karpia”. Olej lniany 
natomiast wykorzystać do przygoto-
wania  wigilijnego śledzika w oleju 
na zimno. Ten sam lniany olej moż-
na dodać do surówki z kapusty. 
Zdecydowanie należy zrezygnować 
z oleju lnianego jako produktu do 
smażenia. 

poznajsienatluszczach.pl

Popularne oleje używane w pol-
skiej kuchni takie jak rzepakowy, 
słonecznikowy, olej z pestek wino-
gron czy oliwa z oliwek nadają się do 
smażenia jedynie, jeśli kupimy je w 
formie rafinowanej. Oleje rafinowa-
ne zachowują wszystkie korzystne 
kwasy tłuszczowe a dzięki rafinacji 
znacznie zwiększa się ich punkt dy-
mienia. 

Wybór tłuszczu do smażenia
Jakie kryteria przyjąć wybierając 
tłuszcz do smażenia?
• Wybieraj oleje o odpowiednim 
składzie – oleje roślinne o wysokiej 
zawartości kwasów jednonienasyco-
nych, które są mniej podatne na utle-
nianie w wysokich temperaturach 
np. rafinowany olej rzepakowy.
• Wybieraj produkty odznaczające 
się wysokim punktem dymienia – 
wysokim progiem temperatury w 
którym tłuszcz zaczyna się palić. 
Wpływa to na wydzielanie się nie-
przyjemnych zapachów. Zawarte w 
tłuszczu kwasy nie będą się nieko-
rzystnie zmieniać. Unikaj olejów o 
wysokiej zawartości tłuszczów na-
syconych (olej kokosowy, smalec). 
• Zwróć uwagę na etykietę oleju oraz 
sposób produkcji – do smażenia wy-
bieraj oleje rafinowane, które mają 
taki sam korzystny skład kwasów 
tłuszczowych co nierafinowane. W 
przeciwieństwie do tych drugich, 
są jednak pozbawione innych sub-
stancji bioaktywnych. Substancje 
te wpływają na obniżenie punktu 
dymienia i nie zawsze są korzystne 
dla zdrowia. 
• Nigdy nie stosuj oleju do wielo-
krotnego smażenia. Kilkukrotne 
zastosowanie tego samego tłuszczu 
do smażenia może prowadzić do 

Źródło: www.dreamstime.com

Rodzaj oleju  Temperatura dymienia 
(w oC) 

Olej rzepakowy rafinowany  204

Olej lniany nierafinowany  107

Olej słonecznikowy rafinowany 227

Smalec 192

Olej kokosowy rafinowany ze stabilizatorami  232

Olej kokosowy Virgin (nierafinowany) 177

Oliwa z oliwek Extra Virgin   191

Masło 135

Masło klarowane 252
Olej do smażenia i jego temperatura dymienia



Czy alkoholizm musi być 
przekleństwem? 
Część 1. “BESTIA“ (Odcinek 6).

ku zmęczonym wzrokiem, wypro-
stował tors i walnął się pięścią 
w pierś. 
- Słyszysz? – zapytał. 
- Co? 
- Pusto. Nic tu niema. Jestem pu-
sty w środku. 
 
Inny, będący w podobnej sytuacji, 
35-letni wysokofunkcjonujący alko-
holik, zapytany przeze mnie o swoją 
wartość najwyższą odpowiedział 
szybko, że rodzina. Zaczęliśmy o 
tym rozmawiać i on za chwilę 
zmienił zdanie, powiedział, 
że chyba jednak nie rodzina, 
a życie, jego życie. Po kolejnej, dłuż-
szej rozmowie stwierdził tak: „Wiesz, 
myślałem, że jestem fajnym facetem, 
że wszystko już wiem i że wszystko 
już mam. Myślałem, że 
nic nie może mnie już 
zaskoczyć. Mam dom, 
piękną i mądrą żonę, 
cudownego synka, 
pieniądze, prestiż, tak 
myślałem, ale kiedy 
ty mnie pytasz o moje 
wartości, to zaczynam się 
denerwować, bo uświada-
miam sobie, że „Król jest nagi”. 
...
Za twórczynię terminu ‘wysoko-
funkcjonujacy alkoholik’ (High 
Functioning Alcoholic, HFA), uzna-
wana jest Sarah Allen Benton, która 
dokonała bardzo popularnej w USA 
charakterystyki HFA w latach 80’. W 
roku 2015 wydana została jej książka 
Alkoholicy wysokofunkcjonujący, z 
perspektywy profesjonalnej i osobi-
stej (Benton 2015). Zdaniem autorki, 
na świecie żyją miliony wysokofunk-
cjonujących alkoholików. Są nimi 
ludzie, którzy mają dobre posady, są 
wypielęgnowani, bogaci, eleganccy. 
Alkoholicy ci nie doświadczają ta-
kich strat z picia, jak „tradycyjni” 
chroniczni alkoholicy – nie tracą 
prawa jazdy, bo mają swoich szo-
ferów, albo jeżdżą taksówkami, nie 
tracą etatów, bo sami są szefami, nie 
spóźniają się do pracy, nie piją dena-
turatu, bo stać ich na koniak. Stać 
ich również na dobre mieszkanie, 
dobre wakacje, markowe alkohole 
i wody toaletowe, a także garnitury. 
Piją najczęściej w samotności, stro-
nią od ekscesów. Nie potrafią rozpo-
znać się w stereotypie hałaśliwego i 

agresywnego lub zdegradowanego 
społecznie alkoholika. Mówi zna-
ny warszawski dziennikarz Roman 
Kurkiewicz: „Byłem ostatnią, znają-
cą mnie osobą, która dowiedziała 
się, że mam problem z alkoholem, 
kiedy piłem zachowywałem pozory 
życia, pracy, uczucia. Cały wysiłek 
skierowany był w stronę ukrycia te-
go faktu przed innymi. 

Czyli tak naprawdę przed samym so-
bą. I to, jak mało co, udawało mi się 
do końca” (Jasik-Wardalińska 2010; 
Bratkowski 2009) Oto najważniejsze 
sygnały alarmowe HFA: 

1Zaprzeczanie – dużo, często i re-
gularnie pije, ale nie jest przecież 

stereotypowym pijakiem z margine-
su, więc powtarza, że problem go nie 
dotyczy, w rozmowach bagatelizuje 
sprawę, unika rozmów na temat czę-
stego picia alkoholu. 

2Wiele twarzy – w pracy jest pełen 
wigoru, pomysłów, inwencji. Po 

pracy nie daje sobie rady z wolnym 
czasem, życiem rodzinnym. Gdy 
wieczorem się nie napije, świat jest 
szary i nudny. Po alkoholu jest znów 
atrakcyjnym rozmówcą i pełnym 

Faza chroniczna, Bestia tryumfuje! 
Alkohol jest już jedyną i upragnio-
ną kochanką, przyjaciółką, aniołem, 
który przynosi ukojenie. Pragnienie 
tej ulgi jest silniejsze niż cierpienie, 
które kiedyś tam przyjdzie. To, że 
cierpienie po piciu nadejdzie, alko-
holik wie, ale to stanie się później, te-
raz odczuwa ulgę. Karmienie Bestii 
zaczyna być ponad siły człowieka, 
ale co z tego?  Przecież Bestia chce 
żyć, jest silna i obezwładniająca, trze-
ba ją karmić i nic już nie można z 
tym zrobić. Opowiadał uzależniony 
chłopak na odwyku: „Piłem ten al-
kohol jak wodę, nic nie czułem. Nic 
nie czułem! Nie miałem już sił pić, 
ale piłem, żebym w końcu poczuł, 
ale ona była jak woda, wlewałem ją 
w siebie i pragnąłem umrzeć. Nie 
mogłem żyć z wódką, ani bez niej! 
Koszmar alkoholika. Skończyła się 
wódka, organizm już nie przyjmo-
wał, zwracałem i zbierałem te swoje 
wymiociny, żeby mieć jeszcze trochę 
wódki”. Inny pacjent, który swojej 
kochanej żonie i pięciorgu dzieci 
obiecywał już sto tysięcy razy, że nie 
będzie pił, znowu nie mógł się wy-
zbyć obsesji. Pomyślał, że nie może 
już się napić, nie może po raz kolej-
ny zawieść, woli umrzeć. Przerzucił 
linkę przez gałąź, ale ona ześliznęła 
się i upadła na igliwie, zagarnął ją 
ręką i razem ze sznurem podniósł z 
ziemi złoty krzyżyk z Jezusem. Kiedy 
rozmawialiśmy o tym, wyjął go spod 
koszuli i ucałował. Powiedział, że 
chce przejść terapię, chce wiedzieć, 
o co chodzi z tym alkoholizmem, ale 
o tym, że już nigdy się nie napije, to 
wie na pewno. To, co miał w oczach, 
wydawało się potwierdzać jego decy-
zję i przekonanie. 

Kolejny uzależniony to rosły, przy-
stojny, dobrze ubrany, około 50-let-
ni mężczyzna. Biznesmen, wysoko-
funkcjonujący alkoholik (przypis 1). 
Taki w garniturze, pijący koniaki i 
whisky, taki co to go szofer woził, a 
alkohol dowoziła taksówka. 
- Dlaczego chcesz przestać pić? – za-
pytałam. Jaka jest twoja motywacja? 
Wszystko masz – żonę, dom, samo-
chody, pieniądze, firmę przynoszącą 
dochody, pracowników? Marek sie-
dział naprzeciw mnie ze zwieszoną 
głową, jak przegrany człowiek. Teraz 
uniósł oczy, spojrzał w moim kierun-
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grosz na koncie. Nie na picie? Nie 
szkodzi. Zablokowane konto? Nie 
szkodzi, zawsze można jeszcze coś 
ukraść. Komu? Teściowej? Pieniądze 
służbowe? Alkohol musi być. Mimo 
wszystko, kosztem wszystkiego! Nie 
ma świętości! Wódka jest świętością, 
Bestia stawia warunki. Taki właśnie 
stan miałam na myśli, stwierdzając, 
że nie zawsze przecież ciało umiera 
pierwsze. Bestia potrafi wyżreć czło-
wieczą duszę bez zmrużenia oka, jak 
Markowi. 

Alkoholizm posiada swoje cechy, 
jest chorobą pierwotną, postępującą, 
chroniczną i śmiertelną. Śmiertelną! 
Czy każdy, kto czyta te słowa, dobrze 
rozumie? Alkoholik jest śmiertel-
nie chorym człowiekiem! Bestia 
– alkoholizm – żre go od środka 
jak rak, jak gangrena i nie słabnie, 
tylko rośnie w siłę. Macha ogonem 
i niszczy całe jego życie oraz jego 
najbliższych. Jest takie powiedze-
nie: „Alkoholik najbardziej rani tych, 
których najbardziej kocha”. Kocha? 
Czy alkoholik kocha? Jaka jest tu 
logika? Przecież gdyby kochał…? 
Nie trzeba doszukiwać się tu logiki. 
Lepiej zrozumieć alkoholizm po-
przez przyjęcie, że to choroba para-
doksów. I ciągle się rozwija, dopóki 
alkoholik pije. Ale jeszcze co do te-
go kochania. Zaprosiłam niedawno 
na grupę terapii współuzależnienia 
kilku zaprzyjaźnionych alkoholików 
(zgodnie z programem i zaleceniem 
Mirosławy Kisiel (przypis 3) i padło 
z ust jednej kobiety pytanie: „A jak 
piłeś, to kochałeś żonę, czy nie?”. 
Odpowiedział Wojtek: „Kochałem, 
bardzo kochałem, ale nigdy bym jej 
wtedy tego nie powiedział, bo moje 
czyny mówiły zupełnie coś innego. 
Jak miałbym to zrobić, powiedzieć, 
że ją kocham?” 
 ...
Jechałam niedawno samochodem 
z moim przyjacielem Mirkiem, al-

koholikiem, i jego żoną – Gosią. 
Rozmawialiśmy o piciu i trzeźwie-
niu, a on powiedział wtedy coś, cze-
go wcześniej nie słyszałam, a co wpi-
suje się bardzo dobrze w to wszystko, 
co przedstawiałam wyżej. Otóż rzekł 
do mnie następująco: 
- Wiesz, czym naprawdę różnią się 
alkoholicy? 
- No czym? – zapytałam, uśmiecha-
jąc się. 
- Kupą. 
- Kupą? 
- Tak, kupą – odpowiedział. 
- Jak to? 
- Jedni już ją mieli w spodniach, a 
inni dopiero będą ją mieli. 
I jak tu dyskutować z ekspertem? 
C.d.n. 

Przypisy: 
1 Szczegółową charakterystykę HFA 
znajdziemy u Benton (2015, s. 38-45), 
opisuje ją ona na kilku stronach 
swojej książki, a na koniec ubogaca 
własnym świadectwem i refleksjami.
2 (http://businessinsider.com.pl/
lifestyle/edukacja/objawy-hfa-alko-
holika-wysokofunkcjonujacego/
mghylls).
3 Mirosława Kisiel – socjoterapeut-
ka, certyfikowany specjalista psy-
choterapii uzależnień, trener I° PTP, 
posiada szkolenia specjalistyczne w 
zakresie terapii DDA, kurs mistrzow-
ski z zakresu terapii systemowej, 
kurs somatycznej terapii indywidu-
alnej, szkolenie w zakresie terapii 
zorientowanej na proces, szkolenie 
z psychoterapii skoncentrowanej na 
emocjach; pracuje z osobami współ-
uzależnionymi w WPO w Gdańsku, 
jest autorką kwestionariuszy do pra-
cy terapeutycznej z osobami współ-
uzależnionymi. 

C.d.n. 
Ewa Jasik-Wardalińska 

życia kompanem. Wstydzi się tego, 
w jakiej sytuacji się znalazł, ma po-
czucie winy, ale na zewnątrz stwarza 
pozory osoby zdrowej i szczęśliwej. 
Do domu wraca niechętnie. Partner, 
współmałżonek i dzieci raczej prze-
szkadzają, więc dzień kończy „na 
mieście” na wymyślonych spotka-
niach służbowych lub na kolacjach, 
które zawsze są okazją do picia. Na 
koniec może zdarzy się przypadkowy 
seks. Często urwany film z powrotu 
do domu. Pod wpływem alkoholu 
może zachowywać się w ryzykowny 
sposób, robiąc rzeczy, na które nigdy 
nie zdecydowałby się na trzeźwo. 

3 Picie kontrolowane – aby udo-
wodnić innym i sobie, że nie ma 

problemu z alkoholem, jest w stanie 
nie pić kilka miesięcy. Jednak czy 
zdrowi ludzie muszą sobie to udo-
wadniać? 

4 Praca jako wartość nadrzędna 
– to główne oparcie dla alkoholi-

ka. Pracę straci na końcu. Dla picia 
może stracić przyjaciół, rodzinę, za-
interesowania, w zasadzie wszystko 
oprócz pracy, bo ona, jako jedyna, 
daje mu poczucie stabilizacji. Zawsze 
może powiedzieć innym: „Pracuję, 
zarabiam, więc nie mam żadnego 
problemu”. Najchętniej zostałby w 
domu. Jednak w pracy będzie do-
kładny, obowiązkowy, na biurku 
porządek, sprawy dopięte przed 
terminem. Nikt przecież nie może 
zauważyć, że coś jest nie tak. 

5 Otaczanie się osobami pijącymi 
– chodzi do miejsc, w których się 

pije, jego najbliższymi znajomymi są 
osoby pijące, imprezujące, często wy-
biera partnerki/partnerów, którzy też 
piją. Żyjąc w tak stworzonym przez 
siebie środowisku, łatwo powiedzieć: 
„Przecież wszyscy dokoła piją lub 
biorą. To normalne w moim środo-
wisku, więc dlaczego ja miałbym być 
inny”. HFA kupuje zazwyczaj piwo, 
dobre wino lub whisky. Rzadko czy-
stą wódkę. Ta kojarzy mu się z pi-
jakami w bramie lub zamierzchłym 
czasem PRL. Pije dużo – bo dzień był 
trudny, bo musi się odstresować, bo 
„współpracownicy to idioci”, bo go 
nie doceniają, bo powinien więcej za-
rabiać, bo na koniec dnia należy mu 
się nagroda. Wysokofunkcjonujący 
uzależnieni mają środki, aby odwle-
kać konsekwencje picia (przypis 2). 

Człowiek sam nie zatrzyma tego, co 
się zaczęło i rozkręciło jak w koszma-
rze, jak w piekle. Coraz dłużej i wię-
cej, i dłużej, i więcej, i dłużej. Trzeba 
pić dalej! Nie można przestać! Co to 
będzie, jak zabraknie alkoholu? To 
jest niemożliwe, żeby zabrakło alko-
holu! Nie ma pieniędzy? Jest skar-
bonka dziecka, jest portfel żony, jest 



Zgrabna sylwetka za wszelką cenę 
Żadne suplementy i preparaty od-
chudzające nie zastąpią racjonal-
nej diety i aktywności fizycznej. 
Niektóre z nich mogą stanowić uzu-
pełnienie diet odchudzających, inne 
mogą pozbawić organizm cennych 
składników pokarmowych. Muszą 
więc być dobierane indywidualnie 
przez lekarza lub dietetyka. 

Zgodnie z polskim prawem, żeby 
zarejestrować suplement w kraju, 
wystarczy do Głównego Inspektora 
Sanitarnego wysłać zgłoszenie o 
chęci wprowadzenia na rynek pro-
duktu. Dołączyć deklarowany skład 
i projekt ulotki. I to wszystko. Nie 
trzeba przedstawiać badań dotyczą-
cych skuteczności składników, ani 
badań klinicznych. 

Leki na odchudzanie a zdro-
wie 
Liczba kupowanych tego typu pre-
paratów wzrasta z roku na rok, co 
przynosi ich producentom kolosal-
ne zyski. Na tabletki odchudzające 
wydajemy coraz więcej pieniędzy. 
Nie przeszkadza nam brak informa-
cji o ich skuteczności, a nawet świa-
domość ich szkodliwego wpływu na 
nasz organizm. 
Zarówno lekarze, jak i dietetycy, nie 
mają wątpliwości, że szybka utrata 
wagi poprzez stosowanie tabletek 
odchudzających najczęściej oznacza 
utratę wody, co jest efektem krótko-
trwałym. Wprawdzie waga pokazuje 
spadek masy ciała, ale jest to chwi-
lowe i pozorne. 

Schudnięcie oznacza mniej tłuszczu, 
a tabletki nam tego nie zapewnią. Tu 
sprawdza się jedynie wysiłek fizycz-
ny i zmiana sposobu odżywiania. 

Tabletki hamujące apetyt, blokują-
ce uczucie głodu i przyspieszające 
metabolizm też nie rozwiązują prob-
lemu nadwagi. Znajduje się w nich 
sibutramina, a skutki uboczne jej 
zażywania mogą być dla nas bar-
dzo poważne, zwłaszcza dla układu 
krążenia. Trzeba liczyć się ze znacz-
nym przyspieszeniem pulsu, wzro-
stem ciśnienia, zaburzeniami rytmu 

serca, nadpobudliwością i 
nadmierną potliwością. W 
konsekwencji może to pro-
wadzić do długotrwałego 
nadciśnienia, znacznych 

problemów z sercem i uszko-
dzenia komórek wątrobowych. 

Żadne tabletki na odchudzanie 

nie zastąpią odpowiedniej diety i 
ćwiczeń fizycznych. Nie wolno zaży-
wać ich bez konsultacji z lekarzem, 
bo nie tylko nie pomoże to schud-
nąć, ale pogłębi również problemy 
zdrowotne. Nie warto płacić każdej 
ceny za wymarzoną sylwetkę. 

Tabletki na odchudzanie mają na 
celu pobudzenie organizmu do do-
datkowego wydatkowania energii, 
przyśpieszenia metabolizmu, czy 
też zahamowania uczucia głodu. 
Są też substancje (produkty), które 
spożywane z posiłkiem wiążą się z 
węglowodanami i tłuszczami, nie 
pozwalając na ich strawienie, po 
czym są wydalane z organizmu. Ale 
nie jest to rozwiązanie długofalowe, 
ponieważ aby większe ilości węglo-
wodanów czy tłuszczów zablokować 
przed strawieniem, trzeba spożyć du-
żą ilość takich tabletek. 
Chudniemy, kiedy ćwiczymy i od-
żywiamy się właściwie. Nie potrze-
ba do tego żadnych suplementów. 
Najważniejsze to uświadomienie so-
bie, że zbędne kilogramy nie znikną 
dzięki jakimś cudownym pigułkom. 
Jeśli rzeczywiście chcemy schud-
nąć, musimy wziąć się w garść i 
działać z głową. 

Dobre rady dla tych, którzy 
chcą schudnąć. 

Nie wierzmy w diety cud. Cudów nie 
ma i cudownych diet też. Dodatkowe 
kilogramy przybywały nam stopnio-
wo i w ten sam sposób trzeba się ich 
pozbywać. Nagły spadek wagi to mu-
rowany efekt jo – jo. 

Odpowiednia dieta. Oznacza dobre 
samopoczucie i jeszcze lepszy hu-
mor. Prawidłowe menu sprawi, że 
nasz organizm otrzyma wszystkie 
niezbędne składniki, tylko w nieco 
mniejszej ilości. Zła dieta, to mniej-
sze szanse powodzenia. 

Regularne jedzenie. To znaczy o 
tej samej porze i w odpowiedniej 

Aby mieć zgrabną sylwetkę, jeste-
śmy w stanie zrobić wszystko. No, 
może prawie wszystko. Czy pamię-
tamy jednak o rozsądku? Czy nie 
popadamy w paranoję mając kilka 
kilogramów więcej? Czy stosowa-
ne przez nas cudowne tabletki na 
odchudzanie nie przynoszą nam 
więcej szkody niż pożytku? 

Kilka słów wyjaśnienia 
Określenie ‘tabletki na odchudzanie’ 
nie jest właściwe. Są to suplementy 
wspomagające odchudzanie. A su-
plementy zaliczane są do kategorii 
żywności, nie do leków. Mało kto 
zwraca na to rozróżnienie uwagę, a 
jest to bardzo istotne. Leki mają le-
czyć, a suplementy diety są do nich 
dodatkiem, środkiem spożywczym. 
Badania nie potwierdziły do tej pory 
efektów ich działania jako środków 
odchudzających. 

„Tabletki odchudzające” mają za 
zadanie wspomóc odchudzanie. 
Ale jego podstawą musi być odpo-
wiednia dieta i aktywność fizyczna. 
Suplementy dostarczają nam sub-
stancji, które w połączeniu z odpo-
wiednim odżywianiem i sportem 
mogą dać efekty w postaci utraty 
zbędnych kilogramów. Same tablet-
ki odchudzające nie mają magicznej 
mocy i nie sprawią, że w cudowny 
sposób staniemy się szczupli. 

Naukowcy z Peninsula Medical 
School na Uniwersytecie w Exeter 
i Plymouth w Wielkiej Brytanii zba-
dali suplementy na odchudzanie. 
Zanalizowano dziewięć popular-
nych preparatów zawierających: 
pikolinian chromu, wyciąg z przę-
śli (efedra), gorzkiej pomarańczy, 
kwasu linolowego (CLA), wapna, 
guarany, glukomannanu, chitosanu 
i zielonej herbaty. Wniosek? – Nie 
ma żadnych dowodów na to, że któ-
rykolwiek z tych suplementów jest 
właściwym sposobem leczenia ob-
niżającym wagę ciała. 
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ków. Nie zażywajmy jednak żadnych 
cudownych tabletek, czy koktajli na 
odchudzanie. Chodzi o odpowiedni 
dobór składników mineralnych i 
witamin. 

Zgrabność sylwetki zależy nie tylko 
od przemiany materii, lecz również 
od naszego wieku. Młodym lu-

dziom łatwiej jest pozbyć się do-
datkowych kilogramów. Im 

jesteśmy starsi, tym odchu-
dzanie będzie wymagało 

od nas więcej wysiłku  
i samozaparcia. Ale 
nie jest to niemożliwe. 

Po 35. roku życia 
sprawdzone dotych-

czas diety już nie dają 
szybkiego rezultatu, a 
po 55 roku życia ogra-
niczenia w diecie w 
50% przypadków nie 
działają bez aktywności 
ruchowej. Nawet jeśli 

c z ł o - wiek ma ogromną siłę 
woli i nie je przez kilka dni, 
rezultat będzie znikomy, poza 
t y m  z czasem motywacja 
słabnie i człowiek znów tyje. 

O d z y s k a ć 
dobrą kon-
dycję mo-
gą również 
ludzie w 
s t a r s z y m 
wieku, lecz 
bez ruchu 
odczuwalnej 
zmiany wagi 
nie będzie. 

Chcemy schud-
nąć? Zacznijmy 
ćwiczyć i przestańmy wierzyć w 
cudowną moc tabletek na odchudza-
nie. Wystarczy ograniczyć jedzenie, 
pojeździć na rowerze, pójść na basen 
czy siłownię. Zawsze też można po-
trenować w domu. 

Sylwia Jaworska 
Fot.: dreamstime.com

Źródła:
tyje.pl, poradnikzdrowie.pl 

polki.pl/dieta-i-fitness/
odchudzanie,tabletki-na-odchudza-

portal.abczdrowie.pl/tabletki-na-
-odchudzanie

ilości. Znikną wałeczki tłuszczu na 
brzuchu czy udach, odkładane na 
później. Powoli i systematycznie 
doprowadzimy do tego, że nasze 
niechciane zapasy tłuszczu zaczną 
topnieć, a efekt jo-jo nam nie 
zagrozi. 

Nic na siłę. Efekty 
przyjdą z czasem, na 
nic się zda odchudzanie 
byle jak. Codzienne wa-
żenie się i mierzenie na 
przykład obwodu ud, niczego 
nie zmieni. Chyba że jest to 
nam potrzebne jako motywa-
cja. Jeśli przyzwyczaimy się do 
nowego stylu życia i zaakceptujemy 
go, waga ciała zacznie spadać i tego 
procesu raczej nie przyśpieszymy. 
Ćwiczenia fizyczne i ruch. Basen, si-
łownia, spacery, ćwiczenia, to dobra 
kondycja fizyczna. Najważniejsza 
jest regularność i metoda. Każdy z 
nas znajdzie coś dla siebie. Bez ak-
tywności fizycznej żadne odchudza-
nie nie nastąpi. 

Suplementy diety. Można po nie 
sięgnąć, jeśli nie potrafimy dosto-
sować się do mniejszej ilości posił-



Jak łączyć najodważniejsze kolory 
tego sezonu 

Black & White, ale również z samą 
bielą lub czernią. Poza tym czerwień 
sprawdzi się również w parze z sza-
rością, brązem oraz kolorem nie-
bieskim. Obecnie możemy zauwa-
żyć dość nietypowe, ale niezwykle 
popularne połączenie czerwieni z 
pomarańczą oraz czerwieni z różem. 

Różowy 
– Niezwykle dziewczęcy, „słodki”, 
kolor wrażliwości. Choć jest kojarzo-
ny z lalkami Barbie i małymi dziew-
czynkami, to jednak w odpowiedniej 
tonacji i w połączeniu z odpowiedni-
mi kolorami możemy uzyskać mniej 
infantylną stylizację. W codziennym 
outficie róż idealnie sprawdzi się w 

Zdecydowanie będziemy miały w 
czym wybierać. W nadchodzącym 
sezonie królować będą wszystkie 
kolory tęczy. Na potrzebę napisania 
ciekawego postu na bloga wybrałam 
te najbardziej energetyczne, soczy-
ste, rzucające się w oczy, ponieważ 
tak bardzo jak nam się podobają na 
kimś, tak same nie mamy odwagi 
ich założyć. Z kolei jeśli już zrobimy 
pierwszy krok i kupimy np. żółtą ma-
rynarkę, fioletową torebkę lub zielo-
ną spódnicę, to pojawia się kolejny 
problem – „z czym ją najlepiej połą-
czyć?”. Dlatego poniżej znajdziecie 
kilka pomocnych (mam nadzieję) 
porad. 

Żółty 
– Najbardziej energetyczna 
barwa z całej gamy kolorów. 
Dzięki niemu wprawisz się w 
pozytywny nastrój. Świetnie za-
prezentuje się w postaci dodat-
ków – torebki, butów, paska, 
biżuterii. Połącz go z kontra-
stowym zestawieniem Black & 
White, w spokojniejszej wersji 
z brązem, szarością lub błęki-
tem. Dla bardziej odważnych 
polecam połączenie z zielenią, 
fioletem lub czerwienią. 

Czerwony
– Ognisty, kuszący, napędza 
do działania. Jeśli brakuje Ci 
energii i zapału do pracy, pomyśl o 
czerwonym ubraniu lub dodatku, 
a od razu poczujesz różnicę. W co-
dziennej stylizacji czerwień idealnie 
zaprezentuje się w postaci wiosen-
nego płaszcza, torebki lub butów. 
Podobnie jak w przypadku koloru 
żółtego uzyskasz pozytywny efekt w 
połączeniu czerwieni z zestawieniem 
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ny małej czarnej na specjalną okazję, 
ale czerwona sukienka wydaje nam 
się za bardzo wyzywająca, wówczas 
najczęściej stawiamy na kolor nie-
bieski. W połączeniu z bielą, brązem, 
żółtym, fioletem lub czerwienią, mo-
żemy uzyskać przeróżny, choć rów-
nie pozytywny efekt. 

Zielony 
– Jeśli masz ochotę 
na poczucie odprę-
żenia, wyciszenia, 
wewnętrznego 

spokoju, postaw na zieleń. 
Kolor ten oddziałuje niezwy-
kle kojąco nie tylko na osobę, 
która go nosi, ale również na 
całe otoczenie. Zieleń, choć 
jest mniej popularna od 
czerwieni i niebieskiego, to 
jednak trudno jej się oprzeć, 
w szczególności w soczy-
stym intensywnym odcieniu. 
Możesz śmiało zdecydować 
się na połączenie zielonego 
z kolorem żółtym, brązowym, 
beżem, szarością, jak również 
kontrastową czerwienią lub 
fioletem. 

Fioletowy 
– Dostojny, wyniosły, elegan-
cki… Symbolizuje przepych, 
bogactwo, wysoką pozycję 
ale również paradoksalnie, 
duchowość. Niezwykle po-
pularny w latach 90’, z któ-
rych wciąż czerpią inspirację 
projektanci w swojej pracy. 
Dlatego też fiolet wraca do 
mody na kolejne kilka se-
zonów. Idealnie pasuje do 
bieli, szarości, brązu i czer-
ni. Ciekawe kontrastowe po-
łączenie uzyskasz również 
z kolorem żółtym, zielonym 
lub czerwonym. 

odcieniu „pudrowym” lub w inten-
sywnej fuksji. Połącz go najlepiej z 
neutralną szarością, beżem, brązem 
lub czernią. Ewentualnie możesz po-
kusić się o kontrastowe zestawienie 
fuksji z czerwienią, pomarańczą lub 
zielenią. 

Niebieski 
– Kolor marzycieli i artystów, pobu-
dza naszą kreatywność i wyobraźnię. 
Każdy odcień tego koloru jest nie-
zwykle popularny każdego sezonu. 
Jeśli nie chcemy kupić po raz kolej-

Paulina Gramacka - Personal Shopper, 
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Fashion Stylistka dla Karen Millen
www.polinnestyle.com



Słowo o byle czym
Baba a Krzemowa Dolina – paralela 
z jajami 

za friko, ale potem na flakach łapę 
położył bank. Za zaoszczędzone w 
ten sposób pieniądze kształcono 
dzieci, dlatego ich wnuków, tudzież 
wnuczki, często teraz można spotkać 
w Dolinie Krzemowej. Ponieważ ba-
ba jest wielką smakoszką czarne-
go salcesonu, mamy już pierwszą 
subtelną równoległość pomiędzy 
pozornie odległymi światami baby 
oraz rezydentów rzeczonej Doliny. 

Takim sposobem tło historyczne 
mamy z głowy, teraz pora na para-
lelę intelektualną, co też okazuje się 
niebywale łatwe. Komputery i opro-
gramowanie nie mogłyby bowiem 
zaistnieć, gdyby nie zdrowy chłopski 
rozum, do którego najtęższe umysły 
często się odwołują, a i babie trudno 
go odmówić, bo najlepsze rozwiąza-
nia, to te najprostsze. W związku z 
tym niewyraźna i krzywa jeszcze pa-
ralela pomiędzy babą a Krzemową 
Doliną zaczyna się coraz bardziej 
urównoleglać. 
Tutaj mój edytor tekstu fiknął ko-
ziołka, ale liczę na to, że ten świat 
jest otwarty na neologizmy i na inne 
„neo idee”, których pełno szwenda 
się po Internecie. 

Ale o co chodzi? 
Chodzi o to, że baba dostała kiedyś 
od córki komputer z dostępem do 
Internetu, dlatego, choć bardzo rzad-
ko, klika, kiedy sobie o nim przypo-
mni. Ostatnio wyklikała artykuł pt.: 

Nie samochody, nie biżuteria, nie 
gadżety. Symbolem bogactwa w 
Krzemowej Dolinie są teraz kury. 
„Są traktowane lepiej niż niejeden 
domowy pies czy kot, za to ceny ich 
jaj osiągają naprawdę zaskakującą 
wysokość”. 

Dla jasności przytoczmy więcej 
fragmentów ze strony http://www.
focus.pl, która powołuje się na The 
Washington Post. 

– To fascynujące siedzieć i obserwo-
wać zwierzęta, ponieważ zamiast pa-
trzeć w ekran, oglądasz cykl życia – 
mówi Johan Land, product manager 
w firmie Waymo. Jego praca, jedna z 
bardziej prestiżowych w Krzemowej 
Dolinie, sytuuje go całymi dniami 
w pozycji siedzącej i wpatrzonego 

w ekran komputera, (…) musi na-
prawdę uważnie dobierać sposoby 
odpoczynku, oderwania się od ru-
tyny. Jego prywatna recepta: relaks 
z kieliszkiem wina na podwórku w 
towarzystwie żony, dzieci, 13 kurcza-
ków i trzech owiec. Jak sam przeko-
nuje – może to brzmieć nudno, ale 
jest dalekie od banału. (…). 

„Zdrowe organiczne jedzenie to no-
wy trend w technologicznym króle-
stwie, które już wcześniej rozkochało 
się między innymi w elektrycznych 
samochodach (…). Znoszące jaja 
kury w domowych gospodarstwach 
stały się podobnym znakiem statusu 
co najnowszy model Tesli w garażu”. 

„Ci, którzy dopiero zaczynają przy-
godę z taką hodowlą decydują się 
najczęściej na odmiany Leghorn, 
Barred Rock czy Rhode Island Red, 
jednak z czasem (…) zaczynają inwe-
stować w egzotyczne rasy jak Silkie, 
Jersey Giant czy polskie kury ozdob-
ne. (…) 
Kurniki dla takich ptaków też nie są 
zwyczajne. (…) – zatrudniają do tego 
projektantów i potrafią wydać nawet 
20 tysięcy dolarów, by kurnik był ze 
specjalnych ekologicznych mate-
riałów, miał solarne panele, system 
kamer i automatyczne drzwi”. (…). 
Koniec cytatu. 

Co na to baba? 
Pierwsze słowa baby nie przeszły 
przez cenzurę, ponieważ naruszały 
dobra osobiste całej ludzkości. Ale 
mogę zamieścić to, co rzekła potem: 

– To jo mom wiencyj, bo mom jesz-
czyk dwie świnie i krowine, o kacz-
kach nie wspomna. No i mom kogu-
ta, a łone nie majom. Potymu te ich 
jaja to se mogom wsadzić wszyndzie, 
ino nie na patylnie, abo do gara. Bo 
jaja bez koguta to na nic som, bo 
kura wi, że z tego dziecków nie be-
dzie, to po kiego mo sie wysilać i do 
jaja co dobrygo dawać. Potymu kura 
tako se dumo: „Wcisne im do jaj te 
gazy i inne, co to sie nawdychom i 
nadziobię bez caluśki dzień, a jo by-
de brać z żarcio ino to, co je zdrowe, 
co by ładne piórka mieć, bo jo jez-
dem polska kura łozdobna”. 

Czy można podważyć słowa baby, 

Jak może się mieć nasza poczciwa 
baba – ze swoim czerstwym spoj-
rzeniem na świat – do Krzemowej 
Doliny z plejadą światłych i śmia-
łych umysłów? – Ano, sie ma. 
Jak niechybnie okaże się za kilka 
akapitów, przy odrobinie poczucia 
humoru można przeprowadzić uza-
sadnioną paralelę pomiędzy tymi 
odległymi z pozoru światami. Ale 
najpierw: 

Tło historyczno-intelektualne 
Być może w Dolinie Krzemowej pra-
cuje kilkoro Indian, ale większość 
pracowników to potomkowie przy-
byszów ze Starego Świata, często z 
Europy, a nierzadko z Polski. Baba 
też jest z Polski, a w dodatku tam 
mieszka, dlatego pewnego pokre-
wieństwa doszukać się tutaj można, 
gdyż już starożytni mawiali, że jesteś 
tym, co jesz. 

Pamiętać należy, że u zarania dzie-
jów USA popularna była tam wo-
łowina, która całymi stadami wy-
pasała się na preriach, aby potem 
przez grających na harmonijkach 
ustnych kowbojów była dostarcza-
na do rzeźni w celu pozyskiwania 
steków i co lepszych części wołowej 
tuszy. Żołądki, wątroby, nerki, ogól-
nie zwane podrobami, były po pro-
stu wyrzucane jako bezwartościowe. 
Podobnie rzecz się miała ze świniną, 
często zwaną wieprzowiną ze wzglę-
du na unikanie ‘dysonansu poznaw-
czego’. Chodzi o to, że łatwiej nam 
spożywać mięso wieprza, niż świni, 
która w polskim języku potocznym 
doczekała się niemałej empatii a na-
wet sympatii. Podobnie rzecz się ma 
z krową i wołem. 

Niestety, los trzody chlewnej w 
Ameryce nie był tak romantyczny 
jak los bydła, gdyż mało jest wester-
nów, w których kowboje uganialiby 
się z lassami za stadami świń. 

Niektórzy polscy kolumbusi prefe-
rowali wołowinę, inni świ… pardon, 
wieprzowinę, ale że na początku nie-
którzy imigranci byli bardzo oszczęd-
ni, więc z tych wyrzucanych świeżych 
podrobów przyrządzali smakowite 
flaczki, czarne krwiste salcesony i 
inne potrawy. Jednym słowem przez 
spory kawałek czasu mieli jedzenie 
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Książka na dziś
Edmond to ekscentryczny miliarder 
i futurysta, specjalista w teorii gier 
i modelowaniu komputerowym, 
twórca sztucznej inteligencji, którą 
w książce poznajemy jako Winstona. 
Uczeń Langdona jest cenionym in-
formatykiem, wynalazcą okrzyknię-
tym prorokiem nowych technologii. 
Jest też zagorzałym ateistą. 
Kilka dni przed zapowiedzianą pre-
zentacją, Kirsch spotyka się z wyso-
ko postawionymi przedstawicielami 
najważniejszych religii świata: kato-
lickim biskupem, żydowskim rabi-
nem oraz islamskim naukowcem. 
Prezentuje im swoje przełomowe 
odkrycie, które ma zmienić oblicze 
nauki i uprzedza ich o zamiarze za-
prezentowania go światu. 

Biskup, rabin i islamski uczony są 
zdruzgotani nową teorią, która burzy 
dotychczasowe podstawy doktryn 
każdej z religii. Nie potrafią podjąć 
żadnych kroków zapobiegających 
następstwom prezenta-
cji. Nie wiedzą, czy po-
wiadomić wiernych przed 
ogłoszeniem odkrycia, 
czy kontratakować po 
prezentacji. 

Na spotkanie w muzeum 
zostaje zaproszonych 
około trzystu gości z ca-
łego świata. Tuż przed 
rozpoczęciem prezen-
tacji Robert Langdon 
spotyka się sekretnie z 
Edmondem Kirschem, 
który w kilku zdaniach 
opisuje mu swoje odkry-
cie i porównuje je do prze-

wrotu Kopernika i teorii Darwina. 
Dzieli się z nim obawami o swoje 
bezpieczeństwo, informuje, że do-
stał niepokojącą wiadomość z po-
gróżkami. 

Czas goni, nadchodzi moment roz-
poczęcia misternie przygotowane-
go przedstawienia, które ma zbu-
rzyć dotychczasowy ład i porządek 
świata… 

Najnowsza książka Dana Browna to 
połączenie opowieści z naukowymi 
faktami, ciekawostkami historyczny-
mi i religijnymi. Mówi o początkach 
istnienia, sztucznej inteligencji, 
wpływie dostojnika Kościoła na mo-
narchię w Hiszpanii. Nie brakuje w 
niej tajemnic, spisku i morderstwa. 
Jest w niej historia Barcelony, jej za-
bytki i oczywiście piękna, elegancka 
kobieta – Ambra Vidal, dyrektorka 
muzeum, która pomagała Kirschowi 
zorganizować medialne wydarzenie. 

Akcja powieści jest 
dynamiczna i pełna za-
skakujących zwrotów. 
Książkę czyta się do-
skonale. Czy książka 
odpowiada na pytania, 
skąd wzięła się ludz-
kość i dokąd zmierza, 
każdy musi przekonać 
się sam. Bez względu 
na to kim jesteśmy i w 
co wierzymy, nie ma-
my wpływu na to, co 
się wydarzy… w Bilbao. 

Polecam, 
Agnieszka B. 

Od wieków ludzie na całym świecie 
zadają sobie pytania: Skąd pochodzi-
my? Dokąd zmierzamy? Jakie były 
początki ludzkości i świata kryjące 
się za symbolizmem starych ksiąg? 
Z tymi nurtującymi ludzkość zagad-
nieniami Dan Brown mierzy się w 
swojej najnowszej książce zatytuło-
wanej „Początek”. 

Browna znają chyba wszyscy mi-
łośnicy dobrej literatury i pasjona-
ci kina, którzy oglądali ekranizacje 
jego najbardziej znanych powie-
ści; „Anioły i Demony” oraz „Kod 
Leonarda Da Vinci”. 

Daniel Gerhard Brown, urodzony w 
1964 w Exeter, jest znanym na całym 
świecie amerykańskim pisarzem, 
autorem powieści sensacyjnych. 
Nakłady jego książek wynoszą po-
nad 200 milionów egzemplarzy, co 
czyni go jednym z najpopularniej-
szych współczesnych pisarzy. W 
fabułach swoich powieści Brown 
wykorzystuje elementy sztuki, reli-
gii i teorii spiskowych. Zawarta w 
każdej z nich intryga może zmienić 
bieg historii. Tak jest również w jego 
najnowszej książce. 

Głównym bohaterem jest dobrze już 
nam znany profesor uniwersytetu 
Harvarda Robert Langdon, specjali-
sta w dziedzinie ikonologii religijnej 
i symboli. Na zaproszenie swojego 
byłego studenta, a zarazem bliskie-
go przyjaciela, Edmonda Kirscha, 
Langdon przybywa do Hiszpanii, 
do Muzeum Guggenheima w Bilbao, 
gdzie ma dojść do ujawnienia prze-
łomowego dla ludzkości odkrycia. 

skonsultować z lekarzem lub far-
maceutą. 

Wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej 
paraleli pomiędzy Krzemową Doliną, 
a babą, a ściślej – do analogii trzeź-
wego spojrzenia na życie bogatych 
rezydentów Doliny, do zdrowego 
chłopskiego rozumu baby. 

No, to o co chodzi? 
Sednem moich nieco zawiłych roz-
ważań jest zakodowana w człowie-
ku tęsknota za kontaktem z naturą 
i zdrowym trybem życia. Kogo teraz 
na to stać? – Albo biedną babę z 
zapadłej wiochy, albo bogatych re-
zydentów okazałych posiadłości. 
Pozostali mogą sobie pojechać raz 
w roku na eko-wieś i z lubością przez 

kilka dni nawdychać się zapachów 
i nasłuchać dźwięków, których nie 
ma nigdzie indziej. 

Aha! I jeszcze jedno. W naszej pol-
skiej nowobogackiej mentalności 
ciągle jeszcze siedzi mocno zako-
rzeniona pogarda dla wsi i prostego 
człowieka pochylającego się nad gle-
bą. A baba mówi: „to, co łone chcom 
mieć za wielkie pieniąchy, to jo mom 
w moim obejściu za friko. A wy, mia-
stowe, to jeszczyk złote pierścianki 
za jaja dawać będzieta”. 
Aha! I jeszcze drugie. Ile trzeba mieć 
kasy, żeby teraz takie obejście na wsi 
mieć na własność? A po trzecie, to 
dużo zdrowia życzę. 

Michał Nowacki 

która ma lepszy kontakt z naturą 
niż wielce ucywilizowana ludzkość, 
która kontakt z naturą ma jedynie 
sporadycznie albo przypadkowo? Że 
co? Że nieprawda? – To uprzejmie 
zachęcam do poproszenia w skle-
pie o mleko. Powtarzam, mleko. Co 
wrażliwszych proszę teraz o zatka-
nie uszu, ponieważ zacytuję babę: 
„Kiedysiś moja Krasula zaniemogła 
i przywlekła żem mleko ze sklepu. 
Upiła żem troszka i wypluła na pale-
nisko, bo tego białego czegosiś to jo 
nawet nie wylołaby za wychodkiem, 
co by gleby nie psuć, a ludzkie dzie-
cka to pijom”. (Można odetkać uszy). 
Ponieważ baba zacisnęła chustę pod 
brodą, można mieć inne zdanie na 
temat mleka, ale nie w jej obejściu. 
Ewentualne wątpliwości proszę 








