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Co słychać w Antwerpii
Nowe strefy parkingowe

Od 1 stycznia 2019 roku na obrzeżach miasta obowiązywać będą nowe strefy parkingowe. Powstaną
strefy dla mieszkańców (bewonersparkeren), nowe
strefy niebieskie (blauwe zones) i płatne parkingi.
• Strefa Tir zostanie powiększona o płatny parking
aż do Kiel.
• Strefa Kiel – Hof Van Tichelen (district
Antwerpia) na południe od VIIe-Olympiadelaan,
stanie się strefą niebieską.
• Strefa Floraliënlaan – Elisabethlaan (district
Berchem), na zachód od Grote Steenweg stanie
się strefą niebieską.
• Na obszarze między Grote Steenweg (Berchem) a
niebieską strefą Sport (Deurne Noord) powstanie
płatny parking.
• Strefa Sport zostanie przedłużona poprzez połączenie dwóch istniejących niebieskich stref, z rozszerzeniem do strefy na południe od Groenendaallaan
do R1 i strefy między Confortalei – Ter Heydelaan
– Te Couwelaarlei – Lakborslei.
W strefach płatnych wprowadzona zostanie taryfa:
0,50 euro za godzinę i 2,70 euro za bilet dzienny,
przy czym pierwsze 120 minut można zaparkować
za darmo.
Źródło: www.antwerpen.be

W pobliżu dwóch stref, gdzie odbywa się dużo imprez
(strefa Expo i strefa Sport), obowiązywać będzie nie- wany springkussen o powierzchni 1000 metrów kwabieska strefa. Obecnie obowiązujące niebieskie strefy dratowych.
Gitschotellei, Turnhoutsebaan i Herentalsebaan znajdą
się w nowej strefie płatniczej.
Poza strefą skoków będzie też strefa relaksu z hamakami
i leżakami, napojami i żywnością. I bardzo dużo muzyki.
Po wprowadzeniu nowych niebieskich stref i parkingów
obszary te będą ściśle monitorowane przez odpowied- Bilety są już dostępne na stronie: http://summerbounce.
nie miejskie komórki. Jeśli zajdzie taka konieczność, be/nl/home/#tickets
obszar płatnych parkingów i niebieskich stref zostanie
rozszerzony.
Tanie jedzenie dzięki aplikacji

Too Good To Go

Szczegóły na stronie: https://www.antwerpen.be/nl/ Wyrzucamy na śmieci bardzo duinfo/5abe1d0bb4ce55c1df525d64/bewonersparkeren- żo jedzenia, które jest jeszcze
-in-20ste-eeuwse-gordel
dobre do spożycia. Aby przeciwdziałać temu marnotrawSummerBounce jeszcze większy i bardziej stwu, firma Too Good To Go
spektakularny
uruchomiła aplikację także
Powraca największy w Belgii festiwal dmuchanych za- w Antwerpii.
mków dla dorosłych. Jego druga edycja odbędzie się
w sobotę 30 czerwca w Nachtegalenpark w Antwerpii. Jej koncepcja jest prosta.
Organizatorzy zapewniają dmuchane zamki o różnych Codziennie handlowcy oferują
kształtach i kolorach, ale najważniejszym wydarzeniem nadwyżki spożywcze, zaś konsutej edycji będzie z pewnością gigantyczny nadmuchi- menci, za pośrednictwem aplikacji,
mogą je dla siebie zarezerwować, następnie zapłacić o
ponad połowę mniej niż wynosiła pierwotna cena, na
koniec odebrać.

Źródło: www.summerbounce.be

Aplikacja Too Good To Go ma na celu ograniczenie
marnotrawstwa żywności, dając zakładom żywienia,
sklepom spożywczym, piekarzom i rzeźnikom szansę
pozbycia się resztek towaru na koniec dnia za niską
cenę. Dzięki aplikacji konsument otrzyma listę sprzedawców i odległość od miejsca, w którym się znajduje,
może sprawdzić, gdzie są nadwyżki towarów i kiedy
można je odebrać.
Szczegóły: https://toogoodtogo.be/
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Waterbus z Wijnegem do Antwerpii

Już w tym roku wodny autobus popłynie z Wijnegem do
Havenhuis w Antwerpii. Rejsy odbywać się będą co pół
godziny. Przystanki: Schoten, Merksem i Deurne. Podróż
Waterbusem z Wijnegem do Antwerpii to doskonała alternatywa na dotarcie do miasta omijając zakorkowane
ulice.
atv.be

Źródło: www.atv.be

Jak poinformowała policja, pierwsza grupa imigrantów
składała się z 13 osób i została zatrzymana w środę wieczorem. Drugą, 14-osobową grupę funkcjonariusze zauważyli w czwartek rano. Nie poinformowano, z jakich
krajów pochodzili imigranci.

Źródło: www.nieuwsblad.be

Twoje zdjęcie na Twojej kawie

W kawiarni O-Cortado w Antwerpii można zamówić cappuccino ze swoim zdjęciem. Jest to pierwsza kawiarnia
we Flandrii, w której można zamówić takie „selfieccino”.
Ta specjalna kawa kosztuje 4,50 euro. Według właścicieli
„Klienci są bardzo entuzjastycznie nastawieni do tego
pomysłu. Dzieci mogą zdecydować się na mleko czekoladowe z selfie”.
O-Cortado
Lange Koepoortstraat 21
2000 Antwerpia

Imigranci tranzytowi to osoby, które nielegalnie wjeżdżają na teren Belgii, by następnie udać się w dalszą
podróż do miejsca docelowego, którym zazwyczaj jest
Wielka Brytania.
niedziela.be

Czerwone bramki wejściowe na Handelstraat
Rozpoczęła się rekonstrukcja Handelstraat. Oprócz
nowej infrastruktury drogowej ta handlowa ulica
wzbogaci się o dwie duże czerwone bramy wejściowe,
być może ozdobione arabskimi ornamentami. Bramy
mają nie tylko uatrakcyjnić ulicę, ale i zachęcić do jej
odwiedzania nowych klientów i gości spoza dzielnicy.
Na Handelstraat mieści się – o czym nie wszyscy wiedzą – wiele sklepów spożywczych z marokańskimi czy
tureckimi specjałami.
Ulica ma zyskać atrakcyjny wygląd i przyciągać wzrok
jak chińska brama na Wesenbekestraat (Chinatown).
Prace na Handelstraat potrwają około pół roku. Koszt
to 610 000 euro.
hln.be
Opracowała: Barbara Kamińska

Źródło: www.nieuws.vtm.be

Kary za śmiecenie

W pierwszy ciepły weekend niektóre antwerpskie parki
przypominały wysypiska śmieci. Prym wiódł Park Spoor
Noord, ale śmieci nie brakowało również w innych parkach, na terenach zielonych, jak i w ogólnodostępnych
miejscach do grillowania.
Aby zapobiec zalewowi śmieci, rada miasta ustaliła, że
każdy, kto będzie śmiecił w parku czy na innych terenach
zielonych, może zostać ukarany grzywną w wysokości
350 euro.
atv.be

Dwie grupy nielegalnych imigrantów zatrzymane w antwerpskim porcie

W ciągu zaledwie dwóch dni funkcjonariusze z portu w
Antwerpii zatrzymali dwie grupy imigrantów tranzytowych. Do biura ds. cudzoziemców przekazano w sumie
27 osób.

Źródło: www.hln.be
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Przegląd prasy belgijskiej
Belgijskie parkingi jeszcze
bardziej przepełnione i jeszcze brudniejsze. Winni imigranci oraz Polacy

Belgijski związek zawodowy BTBATBVV regularnie publikuje raporty na temat stanu parkingów przy
autostradach. Belgowie oceniają, że
sytuacja na parkingach ulega ciągłemu pogorszeniu. W porównaniu z
raportami z lat minionych, place są
jeszcze brudniejsze, jeszcze bardziej
przepełnione i jeszcze bardziej niebezpieczne. Wynika to między
innymi z obecności nielegalnych
imigrantów, koczujących w pobliżu autostrad i włamujących
się do ciężarówek.

czerwca rozpoczyna się we Flandrii
obniżka podatku od sprzedaży – zapowiedział flamandzki minister finansów Bart Tommelein. Powyższa
reforma pozwoli większej liczbie
rodzin na zakup własnego domu
lub mieszkania. W oczekiwaniu na
wejście w życie obniżki podatku od
sprzedaży, na rynku nieruchomości
nastąpił zastój, w niektórych miesiącach nawet spadek obrotów – na
przykład w lutym o 7,9 procent.
gva.be

Wśród winnych wskazuje się
też jednak Polaków. Konkretnie
chodzi o firmy z branży lekkiego transportu, eksploatujące
popularne „busy”. Zdaniem
BTB-ATBVV, pojazdy te notorycznie zajmują większe części
placów, często parkując w wielu
egzemplarzach obok siebie. To
natomiast utrudnia parkowanie
innym uczestnikom ruchu.
Fot. Belga. Źródło: www.gva.be
Belgowie twierdzą, że 26 proc. po- Wzrasta kara za nielegalne
jazdów parkujących przy ich auto- wyrzucanie śmieci
stradach ma polskie rejestracje. To Flamandzki minister środowiska
minimalnie więcej niż co czwarty Joke Schauvliege zapowiedział drasamochód. Spośród pozostałych kra- styczne, ponad dwukrotne podwyżjów żaden nie przekroczył 10 proc., w szenie kary za śmieci i nielegalne
tym nawet Belgowie. Co więcej, bel- składowiska. Obecnie każda osoba
gijskie pojazdy nie są nawet w pierw- przyłapana na nielegalnym wyrzuszej trójce najczęściej spotykanych – caniu śmieci płaci grzywnę w wysooprócz Polaków, wyprzedzają ich też kości do 350 euro. Latem będzie to
Rumuni oraz Litwini. Wracając do co najmniej 800 euro.
aut dostawczych z dalekobieżnymi
gva.be
zabudowami – BTB-ATBVV wylicza,
że spośród nich aż 87 proc. ma pol- Sklepy Aldi w nowym wydaskie rejestracje.
niu
Szeroki asortyment pieczywa, więWydając swój raport, związek zaape- cej świeżych produktów, nowy układ
lował do belgijskiego rządu z prośbą sklepu, a nawet inne oświetlenie – to
o pomoc. Oczekuje się rozbudowy tylko niektóre z propozycji. Belgijski
parkingów oraz poprawy bezpieczeń- Aldi wkrótce ma wyglądać zupełnie
stwa, w trosce o lokalnych kierow- inaczej. W nadchodzącym półtora roców. Zaapelowano też o objęcie „bu- ku wszystkie 450 oddziałów otrzyma
sów” tachografami, aby ograniczyć nowy wygląd. Koszt to 350 milionów
rozwój tego typu transportu.
euro i 450 dodatkowych miejsc pra40ton.net cy.

Od 1 czerwca mniejsze opłaty
za kupno domu lub mieszkania
Pod koniec 2017 roku rząd flamandzki osiągnął porozumienie w sprawie
reformy dotyczącej opłat rejestracyjnych, które należy uiścić przy
zakupie domu. W związku z tym, 1

Jedną z największych zmian jest
większy nacisk na świeżość produktów i wygodę klientów oraz rozbudowa działu piekarniczego. Nowe
piece, wiele odmian pieczywa i ciast
kilka razy dziennie. Produkty mają
mieć wysoką jakość, co nie odbije
się wzrostem cen. Marki własne Aldi
pozostaną.
gva.be

Belgijski raj dla piłkarzy

Według nieuwsblad.be, najlepsi piłkarze płacą minimalne stawki
na ubezpieczenie społeczne,
chociaż zarabiają ogromne
pieniądze. Najlepsi, czyli najdrożsi piłkarze otrzymują od
lat zniżki na swoje składki
ubezpieczeniowe. Łącznie
jest to około 70 milionów euro
rocznie. Składka na ubezpieczenie płacona przez piłkarzy
jest obliczana na podstawie
stałego wynagrodzenia brutto
w wysokości 2300 euro. Jest to
oczywiście znacznie mniej niż
to, co sportowcy zarabiają. Im
wyższy dochód zawodowego
piłkarza, tym niższy procent
swoich zarobków przekazuje
on na wkład społeczny.
Według ekonomisty Paula De
Grauwe, nie może być tak, aby profesjonalni piłkarze płacili tak żenująco niskie składki. Są inne zawody, w
których zniżka znacznie przyczyniłaby się do poprawy warunków życia.
To „dyskryminacja, ekonomicznie i
społecznie nieuzasadniona” – dodaje ekonomista.
Nasuwa się pytanie, dlaczego przeciętny Belg płaci dużo więcej, niż
piłkarze zarabiający naprawdę duże
pieniądze?
nieuws.vtm.be

Zła jakość powietrza w belgijskich szkołach

Dwie trzecie belgijskich szkół boryka się z niezdrowym powietrzem.
Wskazuje na to pomiar jakości powietrza, który Greenpeace przeprowadził ubiegłej jesieni. Od połowy
listopada do połowy grudnia stężenie dwutlenku azotu mierzone było
w 222 szkołach belgijskich. W zaledwie 7 z 222 szkół jakość powietrza
była dobra. W 5 szkołach zmierzone
wartości przekroczyły dopuszczalny
europejski limit 40 μg / m3. 64% badanych szkół mieści się we Flandrii,
reszta w Brukseli i Walonii.
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Buroblauw, laboratorium, które
przeprowadziło badania stwierdziło, że emisja spalin samochodowych
jest największym czynnikiem zanieczyszczającym. Na przykład stężenie
szkodliwego tlenku azotu w czasie
godzin lekcyjnych jest o trzynaście
procent wyższe ze względu na ruch
w pobliżu szkół. Szkoły w miastach
mają gorsze wyniki niż szkoły na
obszarach wiejskich. „Te badania
powinny obudzić naszych polityków,
aby w końcu podjęli zdecydowane
kroki” – mówią przedstawiciele
Greenpeace.
gva.be

Natychmiastowa utrata prawa jazdy za bezmyślne blokowanie drogi

„Każdy, kto świadomie blokuje
drogę i naraża na niebezpieczeństwo innych użytkowników, może
od razu stracić prawo jazdy na całe życie” – tak brzmi nowy przepis,
poprzez wprowadzenie którego rząd
chce zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dotyczy to przede
wszystkim tureckich, czy marokańskich orszaków weselnych, które
stają się prawdziwą plagą na belgijskich drogach i powodują zagrożenie życia innych użytkowników
ruchu drogowego.
Ostatni taki przypadek miał miejsce
na A12, kiedy kierowcy musieli nagle hamować, a ruch na autostradzie
został zablokowany. Na szczęście
obyło się bez ofiar, ale weselne korowody na drogach niejednokrotnie
powodowały sytuacje zagrażające życiu innych kierowców czy pieszych.
Dlatego do kodeksu karnego wprowadzono zapis przewidujący surowsze kary dla osób, które złośliwie i
bezmyślnie utrudniają ruch na drogach, liniach kolejowych, wodach
śródlądowych lub morzu. Oznacza
to, że w przypadku orszaku weselnego blokującego autostradę czy ruch
uliczny w mieście, policja może natychmiast zabrać kierowcom tych
pojazdów prawo jazdy. Przepis został
zatwierdzony na początku marca, ale
obowiązuje z mocą wsteczną od 15
lutego 2018 r.
Nowe prawo ma również zastosowanie do blokad drogowych w trakcie
demonstracji. W październiku 2015
roku dwie osoby zginęły w regionie
Liège w wyniku blokad dróg na
E40. Mężczyzna dostał zawału serca w korku i zmarł, ponieważ służby
ratunkowe nie dotarły do niego na
czas. Kobieta, która musiała przejść
operację ratowania życia, zmarła w
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szpitalu. A lekarz w karetce utknął gijskie bezrobocie jako „nieakceptona drodze.
walnie wysokie”. Jest ono co prawda
gva.be niższe niż we Francji (9,1%), ale wyraźnie wyższe niż w Holandii (4,8%)
Mniej ludzi na zasiłkach, ale i w Niemczech (3,7%).
bezrobocie nadal „nieakcepniedziela.be

towalnie wysokie”.

W ubiegłym roku zasiłek dla bezrobotnych pobierało w Belgii 487 tysięcy osób – poinformował flamandzki
dziennik De Standaard, opierający
się o dane opublikowane w czwartek
15 marca przez Państwowy Urząd
Pracy RVA.

Belgowie wśród dwudziestu najszczęśliwszych społeczeństw świata

Mieszkańcy Belgii są 16. najszczęśliwszym społeczeństwem świata – wynika z dokumentu „World Happiness
Report 2018”, przygotowanego przez
ONZ. Najszczęśliwsi są Finowie, a
W ubiegłym roku osób bezrobot- najmniej szczęśliwi mieszkańcy
nych było o 45 tys. mniej niż w 2016 Burundi.
roku, co oznacza spadek o 8,5%. To
już czwarty rok z rzędu, w którym od- W opracowaniu uwzględniono 156
notowano zmniejszanie się tej liczby. państw. Pod uwagę brano wiele
W 2017 roku liczba mieszkańców czynników, m.in. dochody, jakość
Belgii, pobierających zasiłek dla bez- opieki medycznej, równość sporobotnych była najniższa od 37 lat. łeczną, zaufanie do współobywateli
i władz państwowych, wolność osoWpływ na to miało kilka czynników, bistą czy poziom korupcji, informuje
m.in. poprawiająca się sytuacja go- portal nos.nl.
spodarcza oraz zmiany w prawie, Na pierwszym miejscu sklasyfiw efekcie których trudniej uzyskać kowano Finlandię, która wyprzetego rodzaju świadczenie. Łącznie dziła Norwegię, Danię, Islandię
RVA wydało w ubiegłym roku na i Szwajcarię. Północni sąsiedzi
zasiłki dla bezrobotnych oraz inne Belgów, czyli Holendrzy, zajęli poświadczenia dla osób bez pracy (a dobnie jak rok temu szóste miejsce.
także na finansowanie przedwczes- W czołowej dziesiątce znalazły się
nych emerytur) około 7,3 mld euro. też Kanada, Nowa Zelandia, Szwecja
Dzięki spadającej liczbie osób pobie- i Australia.
rających zasiłek dla bezrobotnych
wydatki tego urzędu zmniejszyły się Belgię sklasyfikowano nieco wyżej
w ubiegłym roku o ponad pół miliar- niż Luksemburg, Stany Zjednoczone
da euro. Łącznie na świadczeniach i Wielką Brytanię, które zajęły miejdla bezrobotnych RVA zaoszczędziło sca 17-19. Według ONZ minimalnie
w minionych czterech latach aż 2,1 szczęśliwsi od Belgów są mieszkańmld euro.
cy Niemiec (miejsce 15.). W porównaniu z poprzednią edycją Belgia
Sytuacja na belgijskim rynku po- uzyskała w tym roku nieco mniej
prawia się. Z danych Narodowego punktów.
Banku Belgii wynika, że w ubiegłym roku łączna liczba miejsc pra- Polska znalazła się na 42. pozycji.
cy zwiększyła się aż o 66 tysięcy. Według autorów raportu Polacy są
Jednocześnie w minionych latach szczęśliwsi niż na przykład mieszliczba osób w wieku produkcyjnym kańcy Kuwejtu (45. miejsce), Włoch
(od 15 do 64 lat) rosła w wolniejszym (47), Japonii (54) czy Jamajki (56).
tempie niż w przeszłości. Miejsc pra- Wyżej od Polski uplasowały się
cy jest więc więcej, a ludzi mogących takie kraje jak np. Słowacja (39),
pracować nie przybywa w szybkim Hiszpania (36), Arabia Saudyjska
tempie – taka kombinacja musiała (33) i Brazylia (28).
się przełożyć na spadek liczby bezrobotnych – pisze De Standaard.
Polska znalazła się wśród pięćdziesięciu państw, w których doszło
Do największego spadku bezrobocia do największego wzrostu poczudoszło w minionym roku w Walonii. cia szczęścia (również na tej liście
Mimo to bezrobocie jest tam nadal Polska jest na 42 miejscu). Do najwyższe niż we Flandrii. Jeśli chodzi większej poprawy w porównaniu
o bezrobocie w Belgii, to nie ma spe- z ubiegłym rokiem doszło w Togo.
cjalnego powodu do zadowolenia. Do największego pogorszenia sytuStopa bezrobocia nadal przekra- acji doszło w trapionej przez wielcza 7% (wynosi 7,3%) i jest wyższa ki kryzys gospodarczy i społeczny
niż przed wybuchem światowego Wenezueli.
kryzysu finansowego w 2008 roku.
niedziela.be
Narodowy Bank Belgii określił belOpracowała: Karolina Morawska
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2 maja – Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
wieckiej okupacji barwy narodowe
nie były dokładnie sprecyzowane, a
ich eksponowanie wraz z obchodami
ważnych świąt narodowych mocno
ograniczono. Zmiany w tym zakresie przyniosły dopiero wydarzenia
polityczno-społeczne, jakie miały
miejsce w Polsce pod koniec lat 90’
XX wieku.

Jedna z polskich flag zawieszona w zrujnowanym wojną niemieckim Berlinie, 2 maja
1945 r / Domena publiczna. Źródło: www.nowastrategia.org.pl

jak i Księstwa Litewskiego umieszczone są na czerwonych tłach tarcz
herbowych. Biel na fladze Polski
znajduje się u góry, gdyż w narodowej heraldyce kolor godła jest ważGeneza tego święta wywodzi się z niejszy od koloru tła.
czasów II wojny światowej, kiedy polscy żołnierze 1 Dywizji im. Tadeusza Według symboliki używanej w heKościuszki zdobywający Berlin za- raldyce kolor biały reprezentuje
tknęli 2 maja biało-czerwoną fla- srebro. Biel nawiązuje także do
gę między innymi na Siegessaule wody, a w kontekście wartości du(Kolumnie Zwycięstwa) i na budyn- chowych oznacza czystość i niepoku Reichstagu.
kalanie. Kolor czerwony natomiast
utożsamiany jest z ogniem i krwią.
Dzień Flagi RP obchodzony jest Nawiązuje również do cnót odwagi i
w Polsce od 2004 r., a zwyczajem waleczności. Należy przy tym zaznacharakterystycznym dla święta jest czyć, iż Polskie barwy narodowe jako
przywieszanie Flagi RP do drzew- jedne z nielicznych
ca, co ma stanowić wyraz szacunku w świecie mają
dla symboli i barw Polski. Tego dnia pochodzenie
organizowane są różnego rodzaju heraldyczne.
akcje i manifestacje patriotyczne,
którym towarzyszy eksponowanie Barwy polskiej
barw i symboli narodowych. Warto flagi zostały uredodać, iż w tym samym dniu obcho- gulowane prawdzimy także Dzień Polonii i Polaków nie na mocy speza Granicą.
cjalnej ustawy
podjętej przez
W ujęciu historycznym polskie bar- Sejm Królestwa
wy narodowe wywodzą się z barw Polskiego 7 lutego 1831
herbu Królestwa Polskiego oraz her- roku. Po okresie
zaborów i odzybu Wielkiego Księstwa Litewskiego. skaniu niepodległości barwy
W symbolice narodowej biel pocho- n a r o d o w e
stały się przeddzi od bieli orła, będącego zarazem m i o t e m
uchwały Sejmu
godłem Polski, i bieli Pogoni, czyli
Ustawodawczego
rycerza będącego godłem Litwy. z sierpnia
1919 roku. W laZarówno godło Królestwa Polskiego, tach niemie- ckiej, a następnie soDzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej jako święto narodowe został ustanowiony na mocy ustawy
z 20 lutego 2004 roku.

W myśl obowiązujących do dziś
zapisów ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
pieczęciach państwowych, flagą
Rzeczpospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach bieli
i czerwieni w proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. W odróżnieniu od
barw narodowych flaga ma określone, wskazane wcześniej proporcje.
Natomiast barwy narodowe mogą
charakteryzować się dowolną długością i szerokością (przy czym szerokość pasów musi być taka sama).
Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki
godła państwowego, które stanowi
orzeł biały na czerwonym polu.
Ustawa wprowadziła również drugi, równoprawny wariant flagi, która na białym pasie ma umieszczony
centralnie wizerunek Orła Białego
jako herb Rzeczypospolitej. Flagi z
godłem podnosi się między innymi
w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych,
lotniskach cywilnych i statkach jako banderę. Dopuszcza się również
wieszanie flagi państwowej w formie
pionowej wstęgi, banneru i kokardy.

Eksponując barwy narodowe i flagę państwową
powinniśmy przestrzegać następujących zasad:
• Flaga lub banner, eksponowane
publicznie, muszą być czyste i mieć
czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione;
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• Weksylia mogą pozostawać na
maszcie od świtu do zmroku. Jeśli
mają pozostać dłużej, muszą być odpowiednio oświetlone;
• Na terenie RP flaga państwowa
Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze
pierwszeństwo przed wszystkimi
innymi flagami. Jeśli eksponuje się
na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na
maszt) jako pierwszą i opuszcza jako
ostatnią;
• W dniach żałoby narodowej flaga
państwowa RP podniesiona jest do
połowy masztu. Na maszt stojący
wciąga się ją rano na sam szczyt i
po chwili powoli opuszcza do połowy
wysokości. Wieczorem podnosi się
ją na szczyt masztu, po czym powoli
całkowicie opuszcza i zdejmuje;
• Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i
przy bardzo silnym wietrze;
• W czasie burzy, bardzo silnego
wiatru lub śnieżycy flagi należy jak
najszybciej opuścić i zdjąć;
• Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody;
• Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed
żadną inną flagą lub znakiem;
• Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich
odsłonięciem. Podczas uroczystości
flagi na odpowiednich podstawach
lub stojakach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla patrzącego
na pomnik), w kolejności zgodnej z
hierarchią;
• Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś
przedmiotu;
• Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów i
żadnego rodzaju rysunków;
• Powszechny stał się zwyczaj
umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których
przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie naruszać
zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8;
• Godnym sposobem zniszczenia
zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest
także godne zniszczenie flagi przez
rozdzielenie barw.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej został pierwotnie uchwalony przez
Senat RP jako „Dzień Orła Białego”
(12.02.2004). Kilka dni później Sejm
RP specjalną ustawą zmienił jego
nazwę na Dzień Flagi RP (20 lutego
2004 roku).
nowastrategia.org.pl

DZIEŃ PORADNICTWA

w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków
pracujących lub mieszkających w Belgii

BRUKSELA

9 czerwca 2018

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).

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

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).

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

Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Brukseli
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Światowy Dzień Polonii i Polaków
za Granicą
2 maja, zarówno w kraju jak i
we wszystkich środowiskach polonijnych na świecie, obchodzimy Światowy Dzień Polonii i
Polaków za Granicą ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej uchwałą w 2001 roku.
Ten dzień wyraża uznanie
dla Polonii i Polaków za
dorobek i wkład w odzyskanie przez Polskę suwerenności, jest także wyrazem jedności wszystkich
Polaków bez względu na
miejsce zamieszkania.
Wkład Polonii w odzyskanie niepodległości jest bezdyskusyjny, nie ulega również wątpliwości wierność i
przywiązanie do polskości
oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.
Dzień Polonii i Polaków za
Granicą to uznanie i potwierdzenie jedności wszystkich Polaków
na całym świecie, a także umacnianie poczucia polskiej wspólnoty narodowej. Przypomina rodakom żyjącym na obczyźnie o ich korzeniach i Równie dużo osób pochodzenia
pomaga w zachowaniu świadomości polskiego żyje za naszą wschodnią
narodowej.
granicą. Na Ukrainie jest to około
miliona osób, na Litwie ponad 300
Szacuje się, że poza granicami kraju tysięcy, a w Federacji Rosyjskiej
mieszka około 21 milionów Polaków około 350 tysięcy. Od 1 maja 2004
i osób polskiego pochodzenia (czyli roku, czyli od momentu przystąokoło 35%). Polska diaspora jest pią- pienia Polski do Unii Europejskiej,
tą co do wielkości na świecie, a więc duża rzesza rodaków wyemigrowała
jedną z największych w stosunku do do krajów Wspólnoty. Szacuje się,
liczby obywateli żyjących w kraju. że do chwili obecnej, do Wielkiej
Najliczniejsze skupisko Polonii znaj- Brytanii, Irlandii, Niemiec, Belgii
duje się w Stanach Zjednoczonych czy Holandii wyjechało nawet ponad
(ok. 10 mln), duże ośrodki polonijne 2 miliony Polaków.
są w Kanadzie i Brazylii.

Na wszystkich kontynentach powstają nowe skupiska emigracyjne – według szacunków
na świecie działa około 10
tysięcy polonijnych organizacji. Na ośrodkach emigracyjnych spoczywa
jakże trudny obowiązek
nie tylko budowania,
ale przede wszystkim
kształtowania wizerunku Polski poza
jej granicami. Jest to
bardzo trudny, długi i
czasochłonny proces.
To my musimy przełamywać niesprawiedliwe stereotypy
tyczące Polaków, jakże
często odbiegające od
rzeczywistości. W przeszłości nasi przodkowie
walczyli nie tylko o niepodległość Polski, ale także
o wolność innych narodów
na wielu wojennych frontach. Teraz na obczyźnie swoją wiedzą, doświadczeniem, zaradnością i
pracowitością budujemy przyszłość
innych krajów, własną i wspólną.
Czego powinniśmy sobie życzyć w
tym dniu? Chyba przede wszystkim
tego, by rodacy w Kraju o nas pamiętali. Żeby nam w tej drugiej, nowej
Ojczyźnie było dobrze, żebyśmy nie
czuli się zagubieni, bo przecież dla
każdego z nas decyzja o emigracji
była trudna. I żebyśmy potrafili się
odnaleźć w tej nowej rzeczywistości
oraz nigdy nie zapominali o naszych
polskich korzeniach.
Anna Janicka
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Konstytucja 3 Maja
Powstała, kiedy Polska czasy swojej świetności miała już za sobą.
Wspomnieniem były zwycięstwa
Jana Sobieskiego i potęga polskiego państwa. Polskę uważano
za jeden z najbardziej zacofanych
krajów ówczesnej Europy. Była
państwem słabym, uzależnionym
od Rosji, Prus i Austrii, decydujących o naszej polityce wewnętrznej.
Z Polską kojarzyli się przekupni
posłowie, liberum veto, szlachta,
która nade wszystko przedkładała
prywatę, akceptowała za to brak
własnej armii i niezabezpieczone
granice. Taki właśnie był nasz kraj
w końcu XVIII wieku.
3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni
(zwany również Wielkim) poprzez
aklamację przyjął rządową ustawę, która przeszła do historii jako
Konstytucja 3 Maja. W tamtym
okresie była to pierwsza w Europie
i druga na świecie ustawa regulująca prawa i obowiązki obywateli
oraz organizację władzy państwowej.
Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa
polskiego.
Konstytucja 3 Maja regulowała polskie prawo, wprowadzając ład do za- uchwalono Konstytucję, nie obeszło
narchizowanych rządów magnaterii. się bez przeszkód. W czasie obrad
Sejmu Czteroletniego wielu posłów,
Autorami Konstytucji 3 Maja byli pracujących na zlecenie państw
Król Stanisław August Poniatowski, ościennych (Rosji, Prus czy Austrii),
Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. sprzeciwiało się powołaniu ustawy
Podczas obrad, w trakcie których zasadniczej.
Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791
roku. Wówczas wielu przeciwników
Konstytucji nie powróciło jeszcze z
wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził Konstytucję, a król Stanisław
August Poniatowski ją podpisał.
Twórcy Konstytucji 3 Maja określili
ją jako „ostatnią wolę i testament
gasnącej Ojczyzny”.

Źródło: www.wiadomosci.onet.pl

Według tego aktu mieszczanie mieli
prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich,
prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji
publicznej a także prawo nabywania
szlachectwa. Miasta miały prawo do
wysłania na Sejm 24 plenipotentów
jako swoich przedstawicieli, którzy
mieli głos w sprawach dotyczących
miast. Akt ten obejmował pospólstwo opieką prawa i administracji
rządowej.

Konstytucja 3 Maja znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederację, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa
sejmików ziemskich. W dniu ustaKonstytucja 3 Maja – najważ- nowienia Konstytucji 3 Maja przeniejsze zmiany w prawie
stała istnieć Rzeczpospolita Obojga
Konstytucja wprowadzała trójpo- Narodów a w jej miejsce została podział władzy na ustawodawczą, wy- wołana Rzeczpospolita Polska.
konawczą i sądowniczą. Ograniczała
immunitety prawne oraz przywileje Zniesiona została też wolna elekcja,
szlachty zagrodowej, tak zwanej go- która w wieku XVIII w ogóle się nie
łoty. Celem ograniczeń względem sprawdziła. Jej miejsce zastąpiła właszlachty było zapobieżenie możliwo- dza dziedziczna, którą po śmierci
ści przekupstwa biednego szlachci- Stanisława Augusta Poniatowskiego
ca przez agentów obcego państwa. miał przejąć władca z dynastii
Wettynów.
Konstytucja potwierdzała też przywiOryginalny manuskrypt Konstytucji 3 Maja. leje mieszczańskie nadane w akcie Aby czuwać nad bezpieczeństwem,
Źródło: www.wiadomosci.onet.pl
prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. wprowadzono stałą armię, której
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czone siły targowiczan w liczbie 20
tysięcy i armii rosyjskiej w liczbie 97
tysięcy wkroczyły do Polski. Król
zdołał wystawić tylko 37 tysięczną armię składającą się z rekrutów. Mimo
kilku wygrany bitew, kiedy wojska
rosyjskie dotarły pod Warszawę,
król zdecydował się na kapitulację i
przyłączenie do targowiczan. Armia
polska poszła w rozsypkę, a sen o
wolności umarł na kolejny wiek.

Święto Narodowe Konstytucji
3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono do ostatniego rozbioru.
Świętowanie 3 Maja było zakazane
we wszystkich zaborach; dopiero
po I wojnie światowej, kiedy Polska
odzyskała niepodległość, Święto
Konstytucji 3 Maja zostało wznowione.

Uchwalenie Ustawy Rządowej 3 maja 1791 roku w Sali Poselskiej Zamku Królewskiego w
Warszawie. Żródło: www.trybunal.gov.pl

liczebność miała sięgać 100 tysięcy
żołnierzy, oraz ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i
20% dla duchowieństwa – gołota,
mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku. Katolicyzm
został uznany za religię panującą,
jednocześnie zapewniono swobodę
wyznań, choć apostazja (bezbożność,
herezja) wciąż była uznawana za
przestępstwo.

następca tronu, marszałek sejmu i
dwóch sekretarzy. Ministrowie, choć
byli powołani przez Króla, odpowiadali przed sejmem.

Konstytucja 3 Maja wprowadzała
pięciu ministrów – ministra policji,
ministra pieczęci (spraw wewnętrznych), ministra pieczęci spraw zagranicznych, ministra belli (wojny)
i ministra skarbu. Akty prawne,
wydawane przez króla, wymagały
Aby Konstytucja była zawsze aktu- kontrasygnaty ministra. Utrzymano
alna, co 25 lat miał się zbierać Sejm zasadę mówiącą, że król „nic sam
Konstytucyjny, który miałby prawo przez się nie czyniący, za nic w odzmienić zapisy w konstytucji.
powiedzi narodowi być nie może”.

Konstytucja 3 Maja – trójpo- Obalenie Konstytucji 3 Maja
dział władzy
i Konfederacja Targowicka
Władzę ustawodawczą posiadał
dwuizbowy parlament. W skład parlamentu wchodziła Izba Poselska,
na którą składało się: 204 posłów
(szlachta ziemiańska) i 24 plenipotentów reprezentujących miasta
królewskie, oraz Izba Senacka (132
członków), w której mogli zasiadać
senatorzy, wojewodowie, kasztelani,
ministrowie oraz biskupi.

Konstytucja 3 Maja przetrwała czternaście miesięcy. Prawa, które wprowadzała do zdemoralizowanej przez
przywileje Rzeczpospolitej, były nie
do zaakceptowania przez warstwę
magnacką. To magnateria - obok
szlachty zagrodowej, traciła najwięcej. Nie mogła kupczyć ustawami
czy zgłaszać liberum veto ustami
przekupionych posłów.

Władzę wykonawczą posiadała rada
królewska, w skład której wchodzili Król jako przewodniczący, pięciu
ministrów, prymas Polski (jako
przewodniczący Komisji Edukacji
Narodowej), oraz bez prawa głosu

W dniu 27 kwietnia 1792 roku w
Petersburgu zawiązała się konfederacja później nazwana targowicką.
Należeli do niej Szczęsny Potocki,
Ksawery Branicki i Seweryn
Rzewuski. Na ich „prośbę” połą-

Polacy mogli obchodzić kolejne rocznice tego wydarzenia dopiero po odzyskaniu niepodległości, czyli po 123
latach. Rocznica konstytucji 3 Maja
została uznana za święto narodowe
uchwałą Sejmu Ustawodawczego
w 1919 roku. Podczas trwania II
wojny światowej święto Konstytucji
ponownie zostało zakazane. W czasach Polski komunistycznej obchody 3 Maja zastąpiło pierwszomajowe
święto pracy, czyli 1 Maja.
Po upadku komunizmu przywrócono obchody 3 Maja dopiero w
roku 1990. W tym dniu obchodzimy również Święto Matki Bożej
Królowej Polski. Święto to zostało
ustanowione na pamiątkę obrania
przez króla Jana Kazimierza Matki
Boskiej Częstochowskiej Królową
Polski. Miało to miejsce w 1656 roku, w czasie Potopu Szwedzkiego po
cudownej obronie Jasnej Góry.
Nowoczesne ustalenia Konstytucji 3
Maja były jak na tamte czasy wyjątkowo nowatorskie i odważne, a ustawa była ostatnią próbą ratowania
Polski przed utratą niepodległości i
najważniejszym dziełem polskiego
oświecenia. Genialność Konstytucji
3 Maja polega przede wszystkim na
rozwiązaniach konstytucyjnych, w
których przywrócono zasady polityczne Polski z czasów Kazimierza
Wielkiego, dostosowując je ściśle do
wymogów współczesnych, czyli czasów Oświecenia. W polskiej historii
jest to bez wątpienia jeden z najbardziej znaczących aktów prawnych a
także nasz wspólny powód do dumy.
Ewa Janik
Źródło:
polskatradycja.pl

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail na adres
antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie proszę wpisać
“ogłoszenie drobne“)
• Jeśli masz czasem wolny czas i chcesz dorobić - to
zapraszam do opieki nad 2,5 miesięcznym dzieckiem.
Szukam dobrej i doświadczonej niani do pomocy
przy dziecku, Mortsel. Nr tel. 0485159408.
• Oferuję meble pod indywidualne zamówienie
klienta tj. kuchnie, szafy, garderoby, łóżka, sypialnie,
łazienkowe biurowe. Kontakt: Belgia 0466 11 19 12,
Polska +48 506 806 787.
• Wykonuję : Masaż ciała w kąpieli wodnej w celu
oczyszczenia ciała z toksyn i pasożytów. Informacje
pod nr.tel 0466 243 780.
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Podatek dochodowy w Belgii –
rozliczenia za rok 2017
Każdy, kto osiąga dochody w Belgii,
jest zobowiązany do corocznego
składania zeznań podatkowych i
odprowadzania w tym kraju podatku dochodowego. Na jego wysokość
ma wpływ wysokość dochodów, ale
też sytuacja rodzinna oraz niektóre wydatki podatnika. Dzięki systemowi podatkowemu państwo może
funkcjonować. Z naszych podatków
są pokrywane koszty szkolnictwa i
utrzymania dróg, transportu publicznego, pracy gmin i urzędów
państwowych, inspekcji oraz służb
podatkowych i służb publicznych
zapewniających bezpieczeństwo
(policji, wojska, więziennictwa,
straży pożarnej, ochrony cywilnej
i sądownictwa). Również dopłaty
do utrzymania szpitali, do opieki
zdrowotnej oraz na cele związane
z kulturą pochodzą z podatków.

Sytuacja rodzinna

Jako rodzina traktowane są osoby,
które 1 stycznia 2018 r. oficjalnie
mieszkały z podatnikiem pod tym
samym adresem. Oznacza to, że
wszystkie te osoby 1 stycznia 2018
r. musiały nie tylko przebywać, ale
również być zameldowane pod tym
samym adresem.
Osoby pozostające w związku małżeńskim lub mające oficjalną umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa, rozliczają się wspólnie. Jeśli
mają dzieci, razem otrzymują ulgi i
razem odliczają ewentualne wydatki
na żłobek, przedszkole czy szkołę.
Osoby pozostające w nieformalnym
związku rozliczają się osobno. Jeśli
mają dzieci, tylko jedno z rodziców
może rozliczać się z dziećmi i powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli ta, która osiąga
wyższe dochody. Jednak rodzice
mogą uzgodnić między sobą, które
z nich będzie rozliczało się z dziećmi.
Należy pamiętać, że atesty fiskalne
za żłobek, przedszkole czy szkołę
muszą być wystawione na nazwisko
rodzica, który rozlicza się z dziećmi.
Osoby, które nie mieszkają razem,
ale mają wspólne dzieci mieszkające
z nimi w systemie co-ouderschap /
garde partagée (np. tydzień z matką
i tydzień z ojcem), mogą otrzymać po
połowie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na utrzymaniu. Jeśli

dzieci mieszkają tylko z jednym z rodziców, to tylko ten rodzic ma prawo
do ulgi podatkowej na nie. Drugi rodzic może odliczyć alimenty płacone na swoje dzieci, z którymi nie
mieszka.
Dzieci na utrzymaniu – zgodnie z belgijską ordynacją podatkową rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać u l g i
podatkowe na dzieci,
jeśli spełnione są następujące warunki
(dotyczy rozliczeń za
2017):
1. Na dzień 1 stycznia 2018 dziecko
musi być zameldowane pod tym
samym adresem z
rodzicami/opiekunami.
Uwaga! Dziecko, które przez pewien czas nie
mieszka z rodzicami/opiekunami
ze względu na studia w innym mieście lub np. z przyczyn zdrowotnych
(dłuższa hospitalizacja itp.), wciąż
jest traktowane jako dziecko na
utrzymaniu.
Ponadto za dzieci mieszkające z rodzicami pod tym samym adresem
uważa się dzieci, które: zmarły w
2017, pod warunkiem, że w 2016
były na utrzymaniu rodziców/opiekunów; te, które urodziły się i zmarły
w 2017, te, które w 2017 urodziły się
martwe lub jeżeli poronienie nastąpiło po minimum 180 dniach ciąży;
dzieci zaginione lub porwane (jeśli
spełnione są dodatkowe warunki
zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).
2. Dochody dziecka w 2017 nie mogą przekroczyć: 3200 euro netto,
4620 euro netto w przypadku osób
samotnie wychowujących dziecko/
dzieci i 5860 euro w przypadku osób
samotnie wychowujących niepełnosprawne dziecko/dzieci.
3. Dziecko nie może osiągać dochodu, który jednocześnie jest kosztem
rodzica/opiekuna, np. rodzic prowadzi działalność gospodarczą i na
czas wakacji zatrudnia swoje dziecko do pomocy w firmie, a płacę mu
wypłacaną odlicza od podatku jako

koszt. W
takiej sytuacji rodzic nie
może korzystać
z ulg na to dziecko.
Inne osoby na utrzymaniu
– oprócz ulg na dzieci podatnik może ubiegać się o ulgi
na inne osoby mieszkające z nim pod jednym
adresem, np. na rodziców, którzy mają bardzo niskie dochody
(lub w ogóle ich nie
mają), ewentualnie
na inne osoby (jeśli
spełnione są warunki
zawarte w belgijskiej
ordynacji podatkowej).

Dochody podlegające
opodatkowaniu

Dochody z nieruchomości, czyli
z wynajmu budynków, mieszkań,
gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w innym kraju (poza
Belgią) również mają obowiązek
wykazania ich w zeznaniu podatkowym.
Dochody z majątku ruchomego – to
zyski pochodzące z inwestycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji
itd.), kont/książeczek oszczędnościowych oraz z wynajmu np. umeblowanego mieszkania lub lokalu przeznaczonego do celów handlowych
(majątkiem ruchomym jest wyposażenie nieruchomości – meble itp.).
Dochody ze stosunku pracy – są to
płace, ale również wszelkiego rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja,
premia uznaniowa itp., niezależnie
od tego, czy wypłaca je pracodawca
czy fundusz branżowy), samochód
służbowy, odszkodowania z powodu
zerwania umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów
za dojazdy do pracy (kwota min. 390
euro za 2017 jest zwolniona od podatku), bezpłatne zakwaterowanie.
Dochody zastępcze i świadczenia
z ubezpieczenia społecznego, czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki
dla bezrobotnych z dodatkiem od
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pracodawcy (nowa nazwa emerytury pomostowej), zasiłki chorobowe,
macierzyńskie, inwalidzkie, zasiłki i
odszkodowania z tytułu wypadków
przy pracy, zasiłki wychowawcze (ouderschapsverlof/congé parental) i z
tytułu zawieszenia umowy o pracę
(tijdskediet/crédit-temps).
Emerytury, czyli świadczenia emerytalne.
Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej osoby lub
od (byłego) współmałżonka. Są one
traktowane jako dochód i podlegają
opodatkowaniu, przeważnie do 80%
otrzymanej kwoty. Jeśli przesyłane
są bezpośrednio dziecku, wówczas
nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opiekuna, który
je wychowuje. Dziecko, niezależnie
od wieku, samo musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3200 euro
środków na utrzymanie/alimentów
na dzieci jest zwolnione z opodatkowania. Środki na utrzymanie/alimenty wypłacane (przez rezydentów)
osobom przebywającym w innym
kraju podlegają opodatkowaniu w
tym kraju, w którym przebywa ich
odbiorca.

2018 miało mniej niż 3 lata, kwota
wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza wymienionymi wyżej) podwyższona o 580 euro, jeśli podatnik
nie będzie odliczał kosztów żłobka
czy opiekunki.
•Jeśli podatnik ma na utrzymaniu
inne osoby niż własne dzieci, czyli
rodziców, dziadków, braci, siostry w
wieku powyżej 65 lat, to kwota wolna
od podatku będzie podwyższona o
3090 euro, a w przypadku innych niż
wymienione osób na utrzymaniu – o
1550 euro.
•Każda niepełnosprawna osoba na
utrzymaniu jest traktowana jako
dwie osoby, zatem kwota wolna od
podatku zostaje podwojona.
•Jeśli w 2017 podatnik osiągnął
roczny dochód brutto niższy niż
podstawowa kwota wolna od podatku, czyli 7270 euro, jest zwolniony z
płacenia podatku lub (w niektórych
przypadkach) może nawet otrzymać
tzw. kredyt podatkowy.

System naliczania podatku
dochodowego
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ślub przed 2017, lub partnerzy mieszkający razem na podstawie umowy
o wspólnym zamieszkaniu (podpisanej przed 2017) rozliczają się razem.
Jeśli jeden ze współmałżonków/
partnerów w 2017 nie osiągnął dochodów lub jego dochód jest bardzo
niski, to przy obliczaniu podatku
administracja podatkowa stosuje
tzw. iloraz małżeński, co prowadzi
do obniżenia progu podatkowego a
w rezultacie do obniżenia podatku.

Koszty uzyskania przychodu

– to koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy, np.
koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu dojazdu lub
wykonywania pracy. Niektóre koszty uzyskania przychodu (zarówno te
poniesione przez pracowników, jak i
przez osoby prowadzące działalność
gospodarczą) mogą obniżyć dochód
do opodatkowania. Przy obliczaniu
podatku automatycznie odliczana
jest zryczałtowana kwota kosztów
uzyskania przychodu. Jeśli podatnik
poniósł wyższe koszty, może je odliczyć zamiast zryczałtowanej kwoty,
ale musi udokumentować wszystkie
poniesione wydatki, które chciałby
odliczyć (faktury, rachunki itp.).

Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy
próg podatkowy – to tzw. podatek
progresywny. W Belgii istnieje
Inne dochody, np. niektóre nagrody, pięć progów podatkowych. Tabelka Zeznanie podatkowe
dotacje.
przedstawia progi i stopy podatkowe Osoba, która w 2017 r. osiągneła
w zależności od dochodów za 2017: dochody i jest rezydentem podatkoDochody zwolnione z podatku dowym Belgii, ma obowiązek złożenia
chodowego – należą do nich świad- Podatek należny jest obliczany nie zeznania podatkowego przed kończenia rodzinne i porodowe, otrzy- tylko według stopy podatkowej. cem czerwca 2018 r.
mane środki na utrzymanie dzieci Może on zostać obniżony lub pod- Zeznanie podatkowe można złożyć
lub alimenty do wysokości 3200 wyższony w zależności od rodzaju na papierze (wypełniając otrzymany
euro, dochody dzieci z pracy stu- dochodów oraz wydatków podatni- z urzędu skarbowego formularz) lub
denckiej (max. 2660 euro) zasiłki z ka.
elektronicznie – ten drugi przypadek
ubezpieczenia społecznego, stypendotyczy osób, które mają belgijską
dia, zasiłki strajkowe.
Kwota dochodu (pod- S t o p a elektroniczną kartę pobytu lub
stawy opodatkowania) p o d a t - identyfikacyjną i kod PIN lub które
Progi podatkowe i stopa po- w 2017
kowa
uprzednio zawnioskują w urzędzie
datkowa
gminy o kody dostępu tzw.„token”.
Podstawowa kwota wolna od po- Od 0 do 11 070 euro
25%
Osoby, które nie otrzymały stosowdatku za rok 2017 wynosi 7270 eunego formularza i nie mogą rozliczyć
ro. Może ona zostać podwyższona Od 11 070 do 12 720 30%
się elektronicznie, powinny same
w zależności od sytuacji rodzinnej euro
zwrócić się do urzędu skarbowego
i dochodowej podatnika.
o jego przesłanie.
Od 12 720 do 21 190 40%
Oto przykłady:
euro
Podatnik, który nie złoży zeznania
•Jeśli kwota dochodu brutto (podw terminie może zapłacić karę w
stawy opodatkowania) w 2017 nie Od 21 190 do 38 830 45%
postaci podwyższenia podatku lub
przekroczyła 27 030 euro, to kwota euro
karę administracyjną. Jeśli podatnik
wolna od podatku wyniesie 7570 euz uzasadnionych przyczyn nie może
ro zamiast 7270 euro.
Powyżej 38 830 euro
50%
złożyć zeznania przed końcem czerw•Jeśli podatnik ma jedno dziecko na
ca 2018 r., powinien, jeszcze przed
utrzymaniu, kwota wolna od podatostatecznym terminem składania
ku za 2017 zostanie podwyższona o Iloraz małżeński (dochody zeznań, poprosić w swoim urzędzie
1550 euro, w przypadku dwojga dzie- 2017).
skarbowym o przedłużenie terminu.
ci na utrzymaniu wzrośnie o 3980 Współmałżonek lub partner nie W ten sposób może uniknąć kary.
euro, przy trojgu dzieci o 8920 euro, może być osobą na utrzymaniu.
przy czworgu o 14 420 euro, a za każ- Jest to możliwe jedynie w roku, w
Aldona Kuczyńska-Naskręt
de kolejne dziecko o 5510 euro.
którym zawarto związek małżeński. Tekst ma charakter informacyjny i
•Za każde dziecko, które 1 stycznia Współmałżonkowie, którzy wzięli
nie jest wykładnią prawa.
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Królewskie opowieści
Król Leopold II i królowa Maria
Henrietta
On, najdłużej panujący, kochany i
nienawidzony, oskarżany o ludobójstwo w Kongo. O swojej ojczyźnie zwykł pogardliwie mawiać,
że to „mały kraj małych ludzi”.
Pogardzał Flamandami, tą częścią
swoich poddanych, którzy byli rolnikami i nie mówili po francusku.
Nigdy nie nauczył się ich języka.

Maria Henrietta

Ona, samotna, pogardzana przez
męża, zdradzana i lekceważona.
Zmarła w samotności, opuszczeniu
i niekochaniu.

Maria Henrietta dorastała wraz
z rodzeństwem na Węgrzech. Jej
wielką pasją były konie i sport.
Interesowała się malarstwem i
muzyką, skomponowała nawet
operę Wanda. Jako księżniczka
słynęła z bezpośredniego, często
sprzecznego z etykietą stylu bycia.
Królowa Maria Henrietta zmarła
w otoczeniu swoich psów, lamy i
papug. Jej dwie córki, podobnie
jak matka nie zaznały szczęścia
w miłości.

Leopold

Anna Austriaczka urodziła się
23 sierpnia 1836 w Budapeszcie,
zmarła 19 września 1902 w Spa.
Arcyksiężniczka austriacka, księżniczka Węgier, królowa Belgów.
Była córką Józefa Habsburga
(syna cesarza Leopolda II) i księżniczki Marii Doroty.

Leopold Ludwik Filip Maria Wiktor
urodził się 9 kwietnia 1835 roku w
Brukseli, zmarł 17 grudnia 1909 w
Laeken. Syn króla Leopolda I i jego żony Ludwiki Marii Orleańskiej.
Król Belgów z dynastii Koburgów,
w latach 1865-1909. Człowiek inteligentny, zachłanny i przebiegły.
Bezwzględny w dążeniu do celu,
ale i pracowity, surowy i samotny. Wspólne życie
Winien cierpień wielu ludzi, ale i Leopold i Henrietta spotkali się w
wielki wizjoner i budowniczy.
1853 roku. Następca belgijskiego tronu poznał swoją przyszłą
żonę podczas oficjalnej
wizyty w Wiedniu. Młodzi
nie zapałali do siebie nawet sympatią, trudno więc
mówić o miłości.
Mając 17 lat, 22 sierpnia
1853 Henrietta poślubiła następcę tronu Belgii
– księcia Brabancji,
Leopolda II Koburga. Ich
związek okazał się bardzo
nieudany mimo narodzin
kolejnych dzieci:
•Luizy Marii (ur.1858)
•Leopolda Ferdynanda
(ur.1859)
•Stefanii Klotyldy
(ur.1864)
•Klementyny Albertyny
(ur.1872)
Źródło: www.wikipedia.org / domena publiczna

Już jako syn panującego króla zrozumiał, że jego pozycja jako następcy
tronu sprawia, iż wielu ludzi pragnie
jego akceptacji, chce mu się przypodobać i wkupić w jego łaski. Nauczył
się wykorzystywać to dla własnych
celów. Był wyniosły, wręcz opryskliwy, miał w zwyczaju mówić ludziom
nieprzyjemne rzeczy.

Leopold II był także ojcem
dwóch synów, Lucjana (ur. 1906) i
Filipa (ur. 1907), z pozamałżeńskiego
związku z prostytutką, z którą wziął
ślub 12 grudnia 1909, pięć dni przed
swoją śmiercią.

Źródło: www.wikipedia.org

sto okazywał to publicznie. Miał
wyjątkową słabość do płci pięknej.
Preferował kobiety urodziwe, błyskotliwe, wręcz zuchwałe, będące
całkowitym zaprzeczeniem Marii
Henrietty. Królewskie rezydencje
posiadały tajne, ukryte przejścia,
aby król mógł zachować dyskrecję
podczas spotkań ze swoimi kochankami.
Królewskiej pary nie połączyły nawet dzieci. Maria Henrietta była dla
nich bardzo surowa, wierzyła, że
dzięki takiemu wychowaniu lepiej
poradzą sobie w dorosłym życiu.
Stosunek Leopolda do dzieci był
łagodnie mówiąc specyficzny. Jego
ukochany syn w wieku 9 lat utopił
się w stawie, a do trzech córek przestał się odzywać, by przed śmiercią
je wydziedziczyć.
Jedynym dzieckiem, które cieszyło
się u ojca jako takimi względami,
była najmłodsza córka Klementyna.
Być może dlatego, że fizycznie bardzo była do niego podobna. Sadzał
ją koło siebie w czasie oficjalnych
ceremonii. Ale jednocześnie pod
groźbą wydziedziczenia zabronił jej
wyjść za mąż.

Leopold ożenił się bez miłości i
wręcz nienawidził żony. Irytowała Dzieci Leopolda, chcąc się z nim
go i nudziła. Pogardzał nią i czę- spotkać, musiały wcześniej, podob-
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nie jak inni, ubiegać się o audiencję.
Pośrednikami w kontaktach byli często urzędnicy, którzy przekazywali
dzieciom to, co król chciał im powiedzieć.

W zamian za różne europejskie towary, podstępnie nabywał od niepiśmiennych i łasych na błyskotki
plemiennych przywódców prawa do
ich ziem.

Demoniczny król Belgów

W 1882 roku Leopold II, dysponujący wspomnianymi umowami z plemiennymi wodzami, zdecydował się
odkryć karty. Wykorzystując zaangażowanie Francji i Wielkiej Brytanii
w Egipcie, pozyskał przychylność
niemieckiego kanclerza Otto von
Bismarcka i Amerykanów. Mając
poparcie dwóch mocarstw, w 1885
roku belgijski król stał się właścicielem Konga.

10 grudnia 1865 Leopold II Koburg
został królem Belgów. Tron objął po swoim ojcu Leopoldzie I.
Niespecjalnie obchodziła go jego
ojczyzna i podwładni. Jego obsesją
było zdobycie kolonii. Jeszcze przed
objęciem władzy młody Leopold wykazywał duże zainteresowanie pozyskiwaniem zamorskich posiadłości.
Trudno stwierdzić, dlaczego Leopold
marzył o kolonialnym imperium.
Może chciał być lepszy od ojca, może
chciał mieć nieograniczoną władzę,
zdobyć majątek, a może chodziło mu
o prestiż Belgii, która w tamtym czasie nie była krajem o szczególnym
znaczeniu na arenie międzynarodowej.

Prywatna kolonia Leopolda
II

Kongo było prywatną własnością
Leopolda II. To on, a nie Belgia, bogacił się na największej kolonii na
kontynencie afrykańskim.

W 1878 roku Leopold II zlecił podróżnikowi i dziennikarzowi sir Stanleyowi wyjątkową misję. Miał on w
imieniu króla udać się w
okolice środkowej części
rzeki Kongo i rozpocząć
tam kolonizację. Było to
zadanie wyjątkowo karkołomne, albowiem Belgia nie
posiadała ani tradycji morskich, ani floty czy armii,
która pozwalałaby tworzyć
zamorskie imperium.
Żeby jednak skolonizować Kongo, Leopold najpierw musiał posłużyć się fortelem
wiedząc, że żadne inne kolonialne
mocarstwo nie będzie się biernie
przyglądać jak dokonuje on podboju
Czarnego Lądu.
Kolonizacja nosiła początkowo
pozory działalności naukowo-badawczej. W 1876 roku Leopold
zwołał w Brukseli Międzynarodową
Konferencję Geografów i Podróżników, na której zaproponował utworzenie pod własnym kierownictwem Międzynarodowego
Towarzystwa Badania i Cywilizowania Afryki. Celem działania
Towarzystwa miała być walka z
handlem niewolnikami w Afryce
Środkowej oraz niesienie postępu
mieszkańcom dorzecza rzeki Kongo.
W 1878 roku sir Stanley, na polecenie Leopolda II, wyruszył na czele
ekspedycji w dorzecze Konga, gdzie
zawarł w imieniu Towarzystwa ponad 450 umów z wodzami tubylców.
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zabitego Afrykanina, która następnie została wypchana niczym łeb
dzikiego zwierzęcia.
W imieniu króla Stanley pozyskiwał
rękami rdzennych mieszkańców
kauczuk i kość słoniową, będące głównymi bogactwami Konga.
Niewypełnienie normy zbioru kauczuku było karane odcięciem dłoni, stopy lub genitaliów; chłostano
na śmierć, głodzono, zmuszano do
niewolniczej pracy, zabierano dzieci
jako zakładników i palono wioski.
W prywatnym państwie Leopolda
wymordowanych zostało ponad 8
milionów Kongijczyków (niektóre
źródła mówią o 10 milionach). Król
przez lata ukrywał ludobójstwo
uruchamiając potężną kampanię
propagandową. Przedstawiany był
jako obrońca uciśnionych tubylców.
Kreował się na filantropa, który ich
wyzwala spod panowania
arabskiego, stwarza im azyl
i obdarza wolnością.
Jego sposób zarządzania
kolonią znacznie różnił się
od działań Francuzów czy
Niemców. W żadnej innej
kolonii nie doszło do tak potwornej rzezi jak w Kongo,
nie było takiego okrucieństwa, i nigdzie liczba ofiar
nie była tak ogromna.

Prawda wychodzi na
jaw

Leopold nie liczył się z ni-

Źródło: www.historia.uwazamrze.pl kim i z niczym. Oszukiwał

Kość słoniowa i kauczuk dla rdzennej ludności Konga stały się przekleństwem. Nieprawdopodobna
chciwość i okrucieństwo miejscowych przedstawicieli króla doprowadziły do powstania ogromnego
aparatu represji. Tubylcy byli zmuszani do niewolniczej pracy przy wydobywaniu i transporcie surowców.
Zapłatą były małe racje żywnościowe, trochę ryżu albo ryba. Tubylcy
marli masowo wskutek nędzy i okrutnego traktowania, z wycieńczenia
i chorób.
Mieszkańcy Kongo ginęli też z powodu sadystycznych upodobań
Europejczyków. Najlepszym przykładem jest wspomniany wcześniej
sir Stanley, który traktował tubylców
okrutnie, strzelał do nich przy byle
okazji, zakuwał ludzi w łańcuchy i
kazał biczować za drobne przewinienia. On i jego kompani urządzali
polowania na tubylców. Po jednym
z nich do Londynu wysłano głowę

wszystkich. W dokumentach przedstawianych belgijskiemu
parlamentowi zaniżał dochody kolonii, a światowej opinii publicznej
przekazywał opowieści o okrucieństwie arabskich handlarzy niewolników i wyjątkowej misji, którą on
musi wypełnić, aby ratować przed
zagładą mieszkańców tej części
Afryki. W końcu jego machina propagandowa przestała działać.
Wprawdzie wiadomości na temat
zbrodni w Kongo docierały od jakiegoś czasu do Europy, ale Kongo było
bardzo daleko, a świat interesował
się innymi sprawami. Jednak dzięki
uporowi pojedynczych ludzi powstał
wreszcie ruch społeczny na rzecz
zakończenia rzezi Kongijczyków.
Największą rolę odegrał brytyjski
dziennikarz Edmund Morel, który
przez lata zbierał informacje na temat masakr dokonywanych przez
Belgów w Kongo, informował o nich
opinię publiczną i organizował protesty.
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kochanki, zwłaszcza nastoletnią Obok wystawionych towarów takich
prostytutkę z Francji.
jak kauczuk, kawa, kakao czy tytoń,
pokazano też wypchane zwierzęta
Leopold stworzył dziesiątki afrykańskie, a w pobliskim parku
firm, na których zagraniczne zbudowano dla odwiedzających mukonta przenosił zyski z Afryki. rzyńską wioskę zamieszkaną przez
Zrozumienie i rozwikłanie finan- Kongijczyków. Wystawa okazała się
sowej piramidy stworzonej przez ogromnym sukcesem, zwiedziło ją
monarchę zabrało belgijskim ponad milion gości.
śledczym 15 lat. Szacuje się, że
król zarobił na Kongo około 220 W ten sposób powstało muzeum,
mln ówczesnych franków. Dzisiaj które stopniowo rozbudowywano,
równałoby się to ponad miliardo- wzbogacano i zmieniano jego nawi dolarów.
zwę. Z rąk króla muzeum przeszło na
Pozyskiwanie lateksu z drzewa kauczukowego.
własność państwa i przez lata było
Las Lusambo, zdjęcie wykonane przed 1905 r.
W 1908 roku belgijski parlament narzędziem kolonialnej propagandy.
Źródło: Wikimedia Commons
zmusił Leopolda, by zrzekł się
Morel długo wierzył w dobre inten- Konga na rzecz Belgii. Powstało
cje belgijskiego króla. Jednak w 1897 Kongo Belgijskie. Zmiana rządów Wizjoner i mecenas sztuki
roku w spisie handlowym w porcie nie przyczyniła się jednak do po- Mimo krytycznej oceny rządów
w Antwerpii odkrył, że o ile z kolonii prawy warunków życia miejscowej Leopolda II, mimo że skazał on na
sprowadzane są do Belgii ogromne ludności, na co trzeba było czekać zagładę miliony ludzi, spora część
ilości kauczuku i kości słoniowej, jeszcze wiele lat.
Belgów nadal darzy Leopolda II
o tyle w drugą stronę płyną prawie
ogromnym sentymentem i szawyłącznie żołnierze i broń.
W połowie lat 50. w środkowej i cunkiem, i ocenia go pozytywnie.
wschodniej Afryce wybuchła fala Dowodem na to są licznie wznoszoMorel rozpoczął ofensywę przeciwko antykolonialnych protestów. Kongo ne jego pomniki, parki, szkoły i inLeopoldowi II. W 1903 roku spotkał uzyskało niepodległość w 1960 r., ale stytucje noszące jego imię.
się z Rogerem Casementem, byłym na długie lata pogrążyło się w wielobrytyjskim konsulem w Kongo i au- letniej wojnie domowej. Natomiast Dla wielu Belgów Leopold II to wieltorem bardzo krytycznego raportu Belgia, odcięta od kolonialnych do- ki budowniczy i wizjoner, mecenas
na temat wydarzeń w kolonii. Kilka chodów, popadła w kryzys gospo- sztuki. To on uczynił Brukselę królomiesięcy później wspólnymi siłami darczy.
wą secesji. Za jego czasów powstały
założyli Congo Reform Association.
w stolicy najpiękniejsze arterie i buZyskując wsparcie wielu wpływo- Belgia przez lata zręcznie omijała dynki. Budował i przekształcał stoliwych osobistości, między innymi temat ludobójstwa w Kongo, a król cę z rozmachem. To za jego czasów
Marka Twaina, Arthura Conan Leopold II zaczął być przedstawiany powstały w Brukseli długie i szeroDoyle’a i Josepha Conrada, Morel i jako dobrodziej. Potem, w wyniku kie aleje i to on połączył miasto z
Casement wyruszyli w świat i głośno dwóch wojen światowych, świat po- terenami zielonymi.
mówili o tym, co dzieje się w Kongo. padł w globalny konflikt. O Kongo
zapomniano. A gdy w 1960 roku Leopold, zarządzając państwem o
Leopold przystąpił do kontrataku. Belgowie opuszczali uzyskującą wiele większym od Belgii, doproW 1905 roku powołał specjalną ko- niepodległość kolonię, wysławiali wadził do jednego z największych
misję, która miała sprawdzić donie- „geniusz Leopolda II”. A król, który ludobójstw w historii ludzkości.
sienia o zbrodniach popełnionych zjeździł cały świat, nigdy nie postawił Niektórzy sądzą, że w ciągu zaledwie
w Kongo. I chociaż sam wybrał jej stopy na swoim prywatnym folwar- dwóch dekad król mógł być winien
członków, sprawy nie udało się za- ku, jakim było Kongo.
śmierci nawet połowy populacji
mieść pod dywan. Raport komisji
Konga, mimo że nigdy tam nie był.
był dla króla druzgocący. Leopold Było sobie muzeum
zrobił wszystko, by raport nie ujrzał W Brukseli działa Królewskie Leopold II, który skolonizował obświatła dziennego, ale prawda wy- Muzeum Afryki Środkowej. Jego szar o powierzchni prawie jednej
szła na jaw. Leopold II Koburg dla początki sięgają 1897 roku, gdy pod- czwartej Europy, odchodził w niełazachodniej opinii publicznej, stał się czas Wystawy Światowej w Brukseli sce swoich poddanych. Konduktowi
synonimem potwora. Odwróciła się w królewskiej posiadłości Tervuren żałobnemu towarzyszyły wyzwiod niego także Belgia.
został otwarty pawilon przedstawia- ska, gwizdy i zniewagi. Państwo
jący kolonialne terytoria Leopolda II. Belgijskie nigdy nie przeprosiło
O ile poddani króla nie przyKongijczyków za wyrządzone krzywwiązywali aż tak wielkiej wady, nie wypłacono żadnych odszkogi do losu Kongijczyków, o
dowań, temat ludobójstwa w Kongo
tyle bardzo interesowali się
i ludobójczych praktyk Leopolda jest
zarobionymi na kolonii piemarginalizowany. A król Leopold
niędzmi, a zwłaszcza tym, co
ma do dziś swoje pomniki, place i
Leopold z nimi robił. Opinię
ulice…
publiczną bulwersował rozAnna Janicka
rzutny tryb życia starzejącego
się króla. Wydawał on miliony
Źródła: laviolettee.blogspot.be,
franków na zakup kolejnych
polskieradio.pl, historia.uwaposesji, biżuterii i dzieł sztuzamrze.pl, dorzeczy.pl, podroze.
ki, a także sponsorując swe
gazeta.pl, opinie.wp.pl
Źródło: www.focusonbelgium.be
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Przegląd prasy polskiej
Jak Polacy są wykorzystywa- lotów. Wprowadzone zostały inne tych, którzy marzą nie tylko o piękni w Holandii
godziny przez wszystkich korzysta- nym domu i jego otoczeniu. Jest
Praca w niebezpiecznych i niezdrowych warunkach, zarobki o połowę
niższe niż u tubylców, mobbing, dyskryminacja, brak opieki lekarskiej,
zakwaterowanie w kontenerach, pozbawianie dokumentów tożsamości.
Taki los spotyka Polaków zatrudnionych w Holandii i nie są to odosobnione przypadki.

jących z lotniska przewoźników.
Wyjątkiem będą awarie maszyn
lub opóźnienie z powodu np. złej
pogody. Zakaz dotyczy także lotów
maszyn wojskowych, państwowych
i sanitarnych.
Lotnisko będzie natomiast otwarte
dla pasażerów. Będzie funkcjonowało jako port awaryjny.

Kandydaci do pracy są mamieni wysokimi zarobkami w wysokości nawet 10 tys. zł miesięcznie. Żeby wyjechać, muszą zapłacić pośrednikowi
od 80 do 320 euro, a wciąż nie wiedzą, jaka to będzie praca ani gdzie
będą zakwaterowani. Po przyjeździe
do Holandii zaczyna się dramat.
Okazuje się, że zapisy podpisywanych umów w języku niderlandzkim
różnią się od ustaleń poczynionych
przed wyjazdem. A to dopiero początek. Koordynator pracowników tymczasowych opowiedział anonimowo
o gehennie rodaków.
– Najlepsi pracownicy to tacy, którzy są nieporadni, nie znają żadnych
języków. Dajemy im ofertę nie do
odrzucenia – ofertę nowego życia.
Mieszkają po 10 osób w mieszkaniach i każdej naliczamy takie koszty, aby po tygodniu przemieszkanym
u nas, bo muszą poczekać na pracę,
byli nam tyle winni, by musieli pracować za darmo dwa miesiące. Jeżeli
ktoś z nich zacznie się sprzeciwiać,
traci wszystko – mówił koordynator,
ujawniając szokujący proceder.

dla tych, którzy chcą stworzyć dom,
którego sercem są szczęśliwi ludzie
polegający na Bogu, który jest ich
inspiracją, wsparciem i bezpieczeństwem” – czytamy na stronie inwestora.
Pierwszy etap inwestycji to 6 domów
jednorodzinnych o powierzchni całkowitej od 223 do 296 metrów kw.
Wszystkie domy znalazły już chętnych.
Oprócz zwykłej infrastruktury, takiej
jak place zabaw czy boisko, znajdzie
się też kapliczka i park różańcowy.
rp.pl

Emerytury Polaków – od 10
groszy do ponad 21,5 tys. zł
miesięcznie
Źródło: www.lotnisko-chopina.pl

Dyrektor portu Mariusz Szpikowski
powiedział, że zwykle w godzinach,
w których teraz samoloty nie będą
mogły startować i lądować, pojawiało się na lotnisku kilkanaście maszyn. Z godzin nocnych korzystały
głównie samoloty czarterowe i tani
przewoźnicy.
wprost.pl

Osiedle dla wierzących

We wsi Krzywaczka pod Krakowem
powstaje Osiedle Fatimskie – przeznaczone dla katolików. Stosunki
sąsiedzkie mają być oparte na wierze w Boga.

Dalej pracownicy są oszukiwani
przez firmy działające jak gangi.
Niestety, mimo licznych zgłoszeń,
polska placówka dyplomatyczna
w Hadze nie reagowała. Milczą też
polskie instytucje, które powinny Źródło: www.planetafm.pl
bronić swoich obywateli.
tvp.info Pomysłodawcą powstania osiedla
jest Andrzej Sobczyk, wiceprezes
Cisza nocna na lotnisku Stowarzyszenia Rafael, które zajChopina
muje się produkcją i dystrybucją
W Porcie Lotniczym im. Chopina religijnych filmów.
od końca marca obowiązuje cisza
nocna. Oznacza to, że samoloty nie Jak mówi pomysłodawca, pomysł
latają między godziną 23.30 a 5.30. utworzenia „świętego osiedla” nosił
Wyjątkiem będzie opóźnienie lub w sobie już od młodości. A początek
awaria maszyny. Decyzję podjęto inwestycji był „boski” – działkę o poze względu na skargi mieszkańców wierzchni 3 ha pod osiedle udało się
stolicy, którzy narzekali na hałas i jego zdaniem znaleźć dzięki modłom
problemy ze snem.
wielu osób.

Najwyższa pobierana obecnie emerytura jest wypłacana w województwie lubelskim i wynosi ponad 21,5
tys. zł. ZUS przyznał takie świadczenie mężczyźnie, który wniosek o
emeryturę złożył dopiero po 80. roku
życia i miał ponad 60-letni staż pracy. Drugą pod względem wysokości
emeryturę, 21,1 tys. zł, dostaje kobieta w Bydgoszczy, która wniosek emerytalny złożyła dopiero w wieku 81
lat i udokumentowała ponad 61 lat
składkowych.
Niższe świadczenia – od 8 do 16 tys.
zł miesięcznie – dostają emerytowani nauczyciele akademiccy, lekarze,
kierownicy zatrudnieni w branży
spożywczej. Wszyscy mieli wysokie
zarobki, osiągane nierzadko w kilku
miejscach zatrudnienia (ze wszystkich tych źródeł były płacone składki do ZUS). Mieli też długi staż pracy
i na emeryturę przeszli późno.
Najniższe świadczenie otrzymuje
emerytka z Rybnika – 10 groszy brutto miesięcznie. Z jej stanu konta w
ZUS wynika, że w 2010 r. zapłaciła
jedyną w swojej karierze zawodowej
składkę na ubezpieczenia społeczne
za dosłownie cztery dni prowadzenia
działalności gospodarczej. Z kolei
emerytka z Wałbrzycha dostaje 28
groszy.

Obecnie emerytura minimalna wynosi 1029,8 zł miesięcznie brutto.
Świadczenia poniżej emerytury minimalnej otrzymuje ponad 160 tys.
osób.
polsatnews.pl
Zmiany wiążą się także z rozkładem „Osiedle Fatimskie powstaje dla Opracowała: Katarzyna Frankowska

Chcesz pomagać innym?

Oferujemy:

Jesteś zainteresowany lub zainteresowana pracą w Van Osta?

• Stały kontrakt (brak kontraktów
czasowych)
• Możliwość wyboru pracy na pół
etatu lub pełny etat
• Klientów w swojej okolicy
• Korzystne wynagrodzenie +
ubrania robocze
• Wsparcie ze strony koordynatorów
i szkoleniowców

Wyślij swoje CV na:

• Wizyty koordynatora u klientów
• Wieczory informacyjne na
ciekawe tematy wraz ze
współpracownikami
• Codzienną wdzięczność,
szacunek i poczucie bycia
docenianym przez swoich
klientów i cały zespół Van Osta!

poetsdienst@vanosta.net
lub skontaktuj sie z nami poprzez stronę internetową
www.poetsdienst-vanosta.be
Kontakt w języku polskim:
Agnieszka: 0499 88 07 83
Aleksandra: 0484 57 78 49
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Z bloga wesołej emigrantki
Tajne sposoby na dobre
samopoczucie w dniu roboczym
Podobno jestem osobą, która zawsze się śmieje. Ludzie czasem
się mnie pytają: skąd we mnie tyle
optymizmu i radości? Niektórzy
zastanawiają się, czy ja nie mam
żadnych problemów ni trosk, że
tak ciągle szczerzę zęby. Kolejni
chcieliby wiedzieć, skąd biorę siły
do walki z przeciwnościami losu?
No bo jak tak można? No jak?!
Normalne ludzie przeto muszą cały
czas biadolić, narzekać, jęczeć, użalać się nad sobą i całym światem,
krytykować wszystko i wszystkich,
wyrażać na milion sposobów swoje
niezadowolenie i brak satysfakcji,
wszędzie we wszystkim doszukiwać
się wad, problemów, czarnych stron.

Niestety bycie sławnym nie jest jednoznaczne z byciem inteligentnym,
mądrym czy kompetentnym w jakiejkolwiek dziedzinie. Poza tym co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie.
Ja nie oglądam telewizji w ogóle (nie
licząc kanałów z bajkami i przyrodniczych) i to od wielu lat, nie czytam
magazynów plotkarskich, omijam
szerokim łukiem tego typu strony

we. Nawet w codziennej rutynie jest
mnóstwo fajnych wydarzeń, zjawisk,
obrazów, które warto zapamiętać,
którymi warto się podzielić z innymi
przy obiedzie. No, chyba że ktoś nie
ma własnego życia. Jeśli ktoś woli
całe dnie siedzieć przed telewizorem
zamiast żyć, no to trudno. To już nie
mój problem, to też nie problem sąsiada ani Wandy z Florydy, ani celebrytów tym bardziej.
Trzeba zaakceptować fakt, że ludzie nie są równi (nigdy nie byli
i nigdy nie będą), że na świecie są
starzy i młodzi, ładniejsi i brzydsi,
mądrzejsi i głupsi, bogatsi i biedniejsi, biali i czarni, homo i hetero,
i że na tym właśnie polega piękno
tego świata.

Nawet jak jest całkiem znośnie, to i
tak jest źle, bo inny ma lepiej, więcej,
cieplej, jaśniej, bo zazdrość każdemu
serce ściska, a to się na mózg rzuca.
Ludzie ślepną na to, co mają pod nosem, a widzą tylko to, co ma sąsiad,
a nawet obcy człowiek na drugim
końcu świata.
Pierwsza najważniejsza metoda na
dobre samopoczucie na co dzień i od
święta to skupić się na WŁASNYM
życiu i WŁASNYCH możliwościach.

w necie. Uważam, że moje życie jest
równie, a nawet o wiele bardziej pasjonujące, bo przecież nim żyję. Nie
rozumiem zupełnie, że ktoś może
bardziej się fascynować ślubem czy
rozwodem jakiejś zupełnie obcej osoby niż życiem własnej rodziny.

Nie patrzeć na to, jak żyje, co je i
jak się ubiera sąsiad czy jakaś tam
Wanda z Florydy, bo co to nas obchodzi? Oni mają swoje życie, my mamy
swoje. Oni naszego życia nie przeżyją
ani za nas nie umrą i na odwrót. Już
największą głupotą – moim nader
skromnym zdaniem – jest przyglądanie się i wysłuchiwanie mądrości
i prób naśladowania tzw. celebrytów.

Uwielbiam wsłuchiwać się w dyskusje czy opowieści moich dzieci, przyglądać się ich poczynaniom i zmaganiom z rzeczywistością. Śledzenie
rozwoju, dorastania, mądrzenia
własnych dzieci jest naprawdę fascynujące, pasjonujące, ciekawe,
często zabawne, a przede wszystkim
realne i nasze własne. Poza tym moje
własne osobiste życie też jest cieka-

Trzeba zaakceptować i pokochać
siebie. Kiedyś chciałam być taka
jak inni, mieć to co inni, ale zrozumiałam, że nie ma takiej możliwości.
Jestem inna i nic tego nie zmieni.
I całe szczęście, bo nie chciałabym
całe dnie na wszystko narzekać,
biadolić, być wieczną pesymistką
jak chyba 90% (tak na moje oko)
Polaków. (Belgowie jacyś jakby ogólnie pogodniejsi mi się jawią, no ale
co niektórzy też lubią narzekać).
Jednakowoż zapewniam was wszystkich i każdego z osobna, że i ja nie
zawsze się śmieję.
Wstaję czasem lewą nogą, a wtedy
od rana klnę jak szewc na wszystkich i na wszystko – na robotę, pogodę, szkoły, no na wszystko – dzieci
własnych i małżonka nie wyłączając.
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Bez kija nie podchodź. I wiecie co?
Ten piekielny nastrój momentalnie
rozchodzi się po domu jak jakaś
cholerna epidemia wścieklizny. Po
chwili wszyscy są źli jak osy – burczą,
warczą, kłócą się o byle co, trzaskają
drzwiami albo się nie odzywają do
innych. Z czego wniosek jest prosty
– lepiej nie wstawać lewą nogą.

maj 2018

oglądam zdjęcia przyrody i sprawdzam, co słychać u bliskich znajomych. Obawiam się, że oglądanie
i słuchanie mądrości jakiegoś medialnego celebryty mogłoby bardzo
niekorzystnie wpłynąć na moją psychikę i nastrój.

Żarcie i rower

i tam można nazbierać superowych
obrazków szczęścia.

Muzyka, czyli telefon po raz
drugi.

Czasem mam gorsze dni, co skutkuje tym, że np. robota idzie mi jak
krew z nosa. Wkurzam się na siebie,
bo czas leci a roboty nie ubywa. Na
to pomaga mi muzyka. Słuchawki,
telefon, aimp i dużo dobrej radosnej muzyki. Od razu żyć się chce
a robota przy rytmicznej muzyce
prawie sama się robi. Jakbyście widzieli kiedyś czterdziestoletnią babę
ze słuchawkami w uszach tańczącą
z mopem lub odkurzaczem, to nie
dzwońcie od razu po pogotowie.

Samo zwleczenie zwłok z wyra jeszcze sukcesu nie gwarantuje. Gdy
zrobię obchód poranny po pokojach małolatów, jestem nadal nie w
sosie. Rano potrzebne mi jest paliwo.
Robię herbatę, kawę i kanapki. Gdy
się najem, mogę zacząć rozmawiać
w cywilizowanym języku. Oczywiście
jeżeli inni wykazują jakoweś choćby
Wiadomo, obiad – nawet jak to tylko znikome predyspozycje ku
suche kanapki z herbatą – smakuje temu.
lepiej w wesołym towarzystwie niż
w grobowej krypcie i to od nas sa- Nadal jednak mam negamych zależy, czym zarazimy rano tywne nastawienie co do
współmieszkańców – uśmiechem, zjawisk pt. praca i życie
depresją, czy wścieklizną.
jako takie. W zmianie nastawienia pomaga mi roweNiestety nie zawsze da się tak na- rowanie.
prawdę wygrać z nastrojem, nasze Kiedy leje jak z cebra, nie
biorytmy (a w tym emocjonalny) to chce się wychodzić z domu.
sinusoidy – czasem trzeba mieć doła, Zakładam jednak polarową
żeby potem czuć się lepiej.
bluzę, kurtkę zwykłą, portki i kurtkę przeciwdeszczoTak czy siak trzeba próbować wal- wą na wierzch, do tego kaczyć ze złem. Ja mam kilka sposobów losze, rękawiczki i jeszcze
Tort w cukierni może zamówić każdy głupi,
na poprawę własnego samopoczu- kamizelkę odblaskową. ale ten zrobiony
własnoręcznie smakuje o niebo lepiej
cia, a to ma wpływ na samopoczucie Wychodzę z domu, wsiainnych, bo uśmiech i optymistycz- dam na rower i czuję jak z każdym Czasem słucham też radia. Radio 2
ne podejście też się udziela innym. przejechanym kilometrem zadowo- wręcz uwielbiam. Grają dużo fajnej
Nawet całkiem obcym.
lenie i optymizm coraz bardziej roz- flamandzkiej muzyki i nie mniej stachodzą się ciepłymi, życiodajnymi rych i nowych hitów światowych. Do
Co mi pomaga przeżyć dzień? promieniami po całym moim ciele. tego jest sporo ciekawych audycji. Ta
stacja przypomina mi kiedysiejsze
Sen i Telefon
Czasem żałuję, że muszę jechać tyl- Radio Rzeszów i stary RMF (zanim
Odkąd pamiętam, zawsze potrzebo- ko 10 km, bo to jest bardzo, ale to został stacją ogólnokrajową), takie
wałam dużo snu, by czuć się dobrze. bardzo przyjemny czas. Mam wtedy swojskie klimaty.
Zdarzało mi się co prawda przesie- swoje 30 minut samotności, ciszy i
dzieć całą noc przy kompie czy do- spokoju, podczas których mogę Książki
brej książce i było fajnie, ale nie mia- pomyśleć albo popatrzeć na cuda Wieczorami wracam z roboty bardzo
łam wtedy 40 lat… Zdecydowanie nie natury, pooddychać świeżym wiej- zmęczona. Często bolą mnie plecy.
jestem typem nocnym. Chodzimy skim powietrzem. Nie zamieniłabym Lekarstwem na te dolegliwości jest
spać z kurami, czyli koło 20-21 go- mojego roweru na żaden samochód. 4K (nie mylić z K3 belgijskim zespodziny. Wstajemy około 5.30-6.00. Nie Rowerowanie jest mi potrzebne do łem młodzieżowym) – kąpiel, kanapotrzebuję budzika, budzę się koło szczęścia.
pa, koc i książka.
5.00, ale strasznie ciężko jest oprzytomnieć na tyle, by wstać z chęcią Fotografia. Instagram.
Lubię siedzieć na kanapie pod kodo życia.
Gdy tak jeżdżę moim rowerem, cem w salonie. Czasem pod plezbieram ładne widoki na telefon. cy wkładam gorącą poduszkę z
Swego czasu, szukając informacji na Niektórymi dzielę się z innymi zbie- nasionami, którą nagrzewa się w
temat bezsenności, wyczytałam, że raczami widoków i cudów natury mikrofalówce i która naprawia mi
światło telefonu czy laptopa działa na Instagramie. Kwiaty, drzewa, plecy. Książka pomaga zapomnieć
pobudzająco na mózg i dlatego nie zwierzęta, chmury, tęcze, wschody o problemach, odpocząć, przeżyć
powinno się korzystać z tych wyna- i zachody słońca doładowują mo- przygodę bez ruszania się z miejsca,
lazków przed snem. Sprawdziłam na je baterie szczęścia i zadowolenia. dowiedzieć się wielu ciekawych rzesobie. Gdy nie działa mi mózg ani Miłym dodatkiem relaksującym czy. O książce mogę podyskutować
nic innego po przebudzeniu, biorę są też towarzyszące tym obrazkom potem z M-jak-Mężem, a to też fajna
telefon i np. oglądam zdjęcia na dźwięki i zapachy. Na szczęście sprawa. Książka ma tylko jedną waInstagramie lub czytam fb. Już po 5 przez większość roku poruszam się dę – czasem ciężko jest się oderwać,
minutach jestem obudzona i gotowa po okolicach wiejskich. Przebywanie przez co zaniedbuje się rodzinę lub
do wstawania. No, tylko uwaga – ja w mieście raczej mi nie służy, choć obowiązki.
Zresztą jak ktoś inny wstanie z muchami w nosie, to działa tak samo
– momentalnie cała rodzina zdołowana, przygnębiona albo wściekła.
Wszyscy wychodzą z domu z ulgą i
wracają z niepewnością, jaki nastrój
tam zastaną.
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Rodzina

Nie jestem typem mocno towarzyskim, nie potrzebuję specjalnie innych ludzi do szczęścia. Najlepiej
czuję się we własnych czterech
ścianach w samotności lub z moimi
najbliższymi, czyli razem z resztą z
Piątki. Reszta z Piątki zaś czuje się
dobrze w moim towarzystwie i tego
towarzystwa potrzebuje. Niestety nie
mogę spędzać z nimi tyle czasu, ile
bym chciała, ale próbuję, bo wiem,
jak to nam wszystkim jest potrzebne do szczęścia. Wspólne rozmowy,
śmiechy i przytulania pomagają
nam ładować baterie szczęścia.
Gdy mam za mało czasu dla dzieci
lub męża, czuję się źle i oni czują
się źle albo nawet gorzej. Gdy systematycznie spędzam z wszystkimi
dostateczną ilość czasu, wszystko
działa jak należy. Gdy zaniedbam
kogokolwiek przez pewien czas, zaczynają się kłopoty – fochy, złe nastroje, trzaskanie drzwiami. Wiem,
że w dużej mierze ode mnie zależy,
jakie nastroje będą panowały w moim domu, a im lepsze nastroje, tym
sama lepiej się czuję.

do tego samego resztę rodziny, czy odetchnąć, przystanąć na chwilę, roteż tej reszcie dać się sprowokować, zejrzeć się wokół, zadumać, przytulić
bo impulsy czasem pojawiają się ze kogoś i kogoś wspomnieć.
strony dzieci czy małżonka.
U nas doskonale sprawdzają się
wspólne wycieczki do zoo, kina, na
basen, zwiedzanie nowych miejsc,
czy zwykłe rodzinne wyjście do restauracji albo wspólne rowerowanie
po najbliższej okolicy. Te wszystkie
wypady są okazją do odłożenia na
chwilę telefonów, laptopów i swobodnego pogadania z najbliższymi
o pierdołach i rzeczach poważnych,
pocieszenia się bliskością tych,
których się lubi, pośmiania się, po
prostu przeżycia kilku magicznych,
niepowtarzalnych chwil, zrelaksowania się, odetchnięcia od nudnej
codzienności i rutyny.

Drobne przyjemności

Poza pięcioma dniami roboczymi
mamy jeszcze dwa dni wolnego, a od
czasu do czasu jakieś dłuższe wolne.
Te dni też są po coś. Dokładnie po
to, by naładować baterie i rozwalić
rutynę.
Co zaobserwowałam? Ano to, że jak
jest kitowa pogoda – na przykład
któryś tydzień z rzędu leje i jest pochmurno, zimno, szaro, buro i ponuro – nic mi się nie chce. Wówczas
spędzam te wolne dni na kanapie, z
laptopem lub książką na kolanach
i jedzeniem w zasięgu ręki, do tego
rano gniję w wyrku do dziewiątej.
Po czym w niedzielę wieczorem
kładę się już do łóżka z myślą, że
oto właśnie kompletnie zmarnowałam kilkanaście cennych godzin z
mojego życia i bardzo źle się z tym
czuję. Co gorsza, w poniedziałek jestem okropnie zmęczona zarówno
psychicznie jak i fizycznie po takim
zmulonym, ospałym weekendzie. Bo
nic nierobienie czasem może być
bardzo męczące.
Oczywiście, czasem człowiek jest
chory albo dzieci są chore, albo człowiek jest zorany na maksa i wtedy
taki leniwy weekend jest dobry i potrzebny. Jednak w normalnych okolicznościach o wiele skuteczniej się
wypoczywa aktywnie. Chodzi o to,
by się ruszyć z domu albo przynajmniej sprzed kompa i sprowokować
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Do drobnych przyjemności należą
też wspólnie zorganizowane święta,
urodziny, kupowanie lub własnoręczne przygotowywanie dla siebie
nawzajem jakichś niespodzianek,
wspólne gotowanie czy pieczenie,
gry, majsterkowanie i masa innych
rzeczy, które akurat się lubi i o których się wie, że drugiemu sprawią radość. Każdy taki drobiazg poprawia
nam nastrój, dodaje chęci do życia
i zabija rutynę.
Jak na tym świecie ma być dobrze, skoro ludziom przeszkadzają
takie miłe rzeczy jak na przykład
Walentynki? Idąc tym tokiem myślenia, trzeba z kalendarza wykreślić też
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet,
Barbórkę, Dzień Strażaka, bo babcią,
dziadkiem, górnikiem, kobietą czy
strażakiem jest się codziennie.
Nie zapominajmy też o urodzinach,
komuniach, ślubach, rocznicach,
święcie zmarłych, mikołajkach i
dziesiątkach innych specjalnych
dni. Po co to wszystko obchodzić?
No po jaką cholerę, się pytam, są te
dni w kalendarzu zaznaczone, po
kiego czarta te święta wszystkie?
Może zwyczajnie po to, by każdy – i
mały, i duży, i młody, i stary, i ładny,
i brzydki znalazł coś dla siebie i mógł
wtedy wyskoczyć na chwilę z tego
szalonego codziennego kołowrotka i

Takie rzeczy są nam wszystkim potrzebne

Niedawno świętowaliśmy urodziny
M-jak-Męża. Wraz z Trójcą przygotowaliśmy dla niego niespodziankę.
Nie było to nic nadzwyczajnego, nie
było specjalnych gości – świętowaliśmy jak zwykle w pięcioro, ale jednak był to dzień inny niż większość,
bo urodziny ma się przecież raz w
roku.
Ważne jest, że każdy się musiał
wykazać, zaangażować, dać coś od
siebie DLA TATY. Razem napisaliśmy specjalną urodzinową piosenkę
z życzeniami przerabiając sprytnie
popularny utwór „Kamień z napisem love”. Pobraliśmy podkład z
Internetu, zaśpiewaliśmy wspólnie
nagrywając na telefon i wysłaliśmy
solenizantowi mejlem na dzień dobry rano.
Solenizant wyszedł do roboty o 6.30,
więc ja miałam dwie godziny czasu
na przygotowanie bazy tortu i obiadu. Gdy ja byłam w robocie, Trójca,
która akurat miała ferie, pracowała
dzielnie przy dekorowaniu domu. Po
robocie miałam jeszcze 2 godziny z
hakiem na dokończenie tortu, obiadu, przystrojenie stołu, wykąpanie
się i ubranie. Młodzież oczywiście
pomagała. Udało się doskonale.
Nie chodzi tu tylko o to, że solenizant
był zaskoczony i zadowolony. Chodzi
też o to, że my mogliśmy zrobić dla
Niego coś fajnego i jeszcze o to, że
wszyscy dobrze się przy tym bawiliśmy. Było kupę śmiechu i ogólnej
frajdy przy przygotowaniach. Dzieci
przy takich okazjach doświadczają,
że dawanie jest równie czadowe jak
otrzymywanie. Uwielbiam obserwować własne pociechy jak przy takich
okolicznościach, tworzą, kombinują, przeżywają, chichrają się, droczą,
prześcigają w pomysłach, licytują.
Lubię cieszyć się ich radością. Takie
momenty przypominają mi, jaki drogocenny skarb mam tuż pod nosem,
jak dobrze nam wszystkim ze sobą,
i że musimy o siebie dbać, troszczyć
się i walczyć z przeciwnościami.
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi
znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach „Antwerpii
po polsku”
Magdalena B-P
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Światowy Dzień Polonii i Flagi RP
W niedzielę 6 maja 2018 roku w Królestwie Belgii odbędzie się Światowy Dzień
Polonii i Flagi RP. Uroczystości z tej okazji będą miały miejsce w Brukseli.
Obchody rozpoczną się o 17:30 Mszą Świętą w kościele Notre Dame de la
Chapelle i będą kontynuowane podczas zaczynającej się o godzinie 19:00 gali
w Teatrze Saint Michel.
Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia zamieszczone są na poniższym plakacie.

Zapisy uczniów
do szkoły polskiej
w Antwerpii
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
przyjmowane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i
w miarę posiadania wolnych
miejsc.
Dziecko należy zgłosić do szkoły
poprzez wypełnienie kwestionariusza 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, potwierdzenie rejestracji ucznia oraz
informację o dacie zebrania z
rodzicami.
Dodatkowe wyjaśnienia można
uzyskać mailowo pisząc na adres
spk.antwerpia@gmail.com oraz
w sekretariacie szkoły.
Z poważaniem,
Monika Pruska
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W poszukiwaniu utraconej ciszy
Czyż nie jest paradoksem
naszych czasów, iż pomimo
prób ciągłego usprawniania
i porządkowania naszego życia coraz więcej w nim chaosu i bałaganu? Coraz więcej
lęków, stresu i codziennej
szarpaniny? Ktoś zapyta,
jak tu być spokojnym, kiedy świat pędzi jak szalony
i nie pozwala odetchnąć?
Zalewająca nas zewsząd
fala informacji w telewizji,
telefonie, Internecie i na
portalach społecznościowych sprawia, iż chcemy
wiedzieć jak najwięcej i być
wszędzie, a z drugiej strony coraz to, aby ocalić nasz mocno nadwyręczęściej przyczynia się do tego, że żony układ nerwowy, aby złapać dygubimy się we własnym życiu.
stans do siebie i do świata. Aby móc
chociaż od czasu do czasu przyjrzeć
Pociąg życia maksymalnie rozpę- się, czy to, co robimy nie jest może
dzony bo praca, szkoła, rozwój, ka- niezdrowe, albo niemądre, albo czy
riera, dzieci, kredyt, przyszłość, bo przypadkiem nie zboczyliśmy z obralepsze życie. No i wreszcie decyzje. nego wcześniej kursu. Do tego nieAutomatyczne, nieprzemyślane, czę- zbędna jest nam cisza. Dla zdrowia
sto bezzasadne i niczym konkretnym psychicznego, dla higieny naszego
nie umotywowane. Jednym słowem umysłu. Bo dzisiaj jesteśmy tak
pomieszanie z poplątaniem zanurzo- naszpikowani wszelkiego rodzaju
ne w nieustającym hałasie. Tak dziś stymulacją, że nasz organizm prakwygląda codzienność każdego z nas. tycznie nigdy nie wychodzi z „trybu
I wydawać by się mogło, iż nawet już czuwania”. Na wszelki wypadek, na
do tego przywykliśmy. Nic bardziej wypadek gdyby nas coś super ważbłędnego.
nego miało ominąć.
Nie znamy swoich pragnień, potrzeb,
często nawet się nad nimi specjalnie
nie zastanawiamy, żyjąc z dnia na
dzień. Nie zadajemy sobie pytań o
istotę naszych działań. Nie wiemy,
czy zmierzamy tam, dokąd chcemy
i czy w ferworze codzienności nie
wypadliśmy gdzieś na zakręcie. Nie
możemy jednak oczekiwać, iż żyjąc
w ten sposób zbudujemy wewnętrzną pewność, siłę i poczucie sensu
tego, co robimy, sensu naszego istnienia. Po co nam zatem cisza? Po

I w ten sposób każdego dnia pakujemy do głowy wszystko, co tylko
możliwe: począwszy od kursu euro z
ubiegłego tygodnia, po skuteczność
działania najnowszego preparatu
odchudzającego, na zdrowotnych
walorach soku z sosny i aktualnych
cenach aut z rocznika 2007 kończąc.
Takie życie to szaleństwo i zabójstwo
dla naszego umysłu, który mówiąc
obrazowo pracuje tak intensywnie,
że aż się z niego dymi. Tylko że ta
praca nie ma najmniejszego sensu
oprócz tego, że faktycznie mogą nam
się kiedyś „przepalić zwoje”.
W dzisiejszych czasach cisza kojarzy
nam się z niebywałym luksusem,
na który pozwalają sobie jedynie
nieliczni. Albo z
dziwactwem lub
bezsensowną stratą czasu. Bo jak

tu posiedzieć pół godziny w
ciszy. Bez telefonu, telewizji
i komputera. Niektórym z nas
wydaje się to wręcz dziwne.
A prawda jest taka, że dzisiaj
cisza ma absolutnie fundamentalne znaczenie i powinna być zalecana przez lekarzy
i psychologów każdemu bez
wyjątku jako forma terapii,
relaksu i zwracania się ku
sobie.
Cisza ratuje nas przed utratą
zdrowia psychicznego, a niejednokrotnie także i fizycznego. Ciągły hałas i przestymulowanie sprawiają, iż nie jesteśmy
w stanie świadomie żyć, przyglądać
się temu, co robimy i w jaki sposób
to robimy. Nie jesteśmy w stanie
świadomie, refleksyjnie podejmować decyzji. Nie wspomnę tu już o
chronicznym zmęczeniu, wypaleniu,
problemach z bezsennością, bólach
głowy, braku napędu życiowego i
ogólnym wyczerpaniu organizmu
powodowanym przez nieustający
hałas.
Czy zastanawialiście się Państwo, jak
często w ciągu dnia sprawdzamy FB,
skrzynkę mailową, telefon i wszelkie
zainstalowane w nim komunikatory? Mistrzowie w tej dziedzinie potrafią w ciągu godziny sprawdzić swój
telefon kilkadziesiąt razy. Czy takie
zachowanie nie jest już przypadkiem
stanem chorobowym? A jak często
zaraz po przyjściu do domu uruchamiamy telewizor czy radio „żeby coś
brzęczało”? Za często. Bo nie dość, że
w pracy, na ulicy, w sklepie nieustannie bombardują nas informacje, to
także i my sami dodatkowo ciągle
siebie czymś dostymulowujemy. Jak
nie telefon to komputer, jak nie komputer to telewizja i tak w kółko.
Dostymulowujemy się bezrefleksyjnie i bez końca, tłumacząc sobie, że
to w ramach relaksu. Pytanie tylko
brzmi: jakiego relaksu? Bo to dla
naszej głowy wcale nie jest relaks.
Rozpędzony i przeciążony umysł
poza tym, co aktualnie przetwarza,
produkuje bowiem dodatkowo niechciane myśli, które kłębią się i
mnożą w naszej głowie, a te z kolei
generują silne napięcie i uczucie niepokoju ze stanami lękowymi włącznie. Ciężko w takiej sytuacji o spokojny sen. Żeby zagłuszyć powstałe
uczucie lęku, dorzucamy sobie coś
ekstra. Niech nam zatem w uszach
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pobrzęczy muzyczka, albo chociaż
jakieś wiadomości w telewizji, to
przynajmniej będziemy wiedzieli,
na co się zdenerwować. No i mamy
błędne koło.
Każdy z nas ma w sobie organiczną
potrzebę zanurzenia się od czasu do
czasu w ciszy, przemyślenia swoich
spraw, działań, relacji z innymi. I
choć przed ciszą bronimy się ostatnio rękami i nogami, to tak naprawdę jest to jedyny sposób na to, aby
nie zwariować i nie doprowadzić do
przysłowiowego zmęczenia materiału. Jedna osoba będzie przy tym potrzebowała piętnastu minut każdego
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dnia, a inna relaksującego, spokojne- czucia szczęścia i spełnienia. A jeśli
go weekendu raz na jakiś czas.
w ciszy jest nam trudno, to warto
też się zastanowić nad tym, dlaczeCisza jest też znakomitym papier- go. Dla niektórych jest ona nie lada
kiem lakmusowym jakości naszych wyzwaniem dlatego, że zmusza do
relacji. Głęboka i czysta relacja dwoj- myślenia i refleksji. Dla higieny psyga dorosłych, dojrzałych ludzi jest chicznej trzeba jednak od czasu do
bowiem wolna od przymusu zagłu- czasu uporządkować swoją głowę, a
szania, czy też zabijania niewygod- już na pewno nauczyć się żyć z sanej ciszy. Z życiowym partnerem mym sobą, mieć poczucie spełnienia
czy dobrym, mądrym przyjacielem i wewnętrzny spokój. I temu właśnie
cudownie jest czasem pomilczeć. służy cisza. Bo wszystko zaczyna się
Może zatem warto przestać noto- w naszej głowie. Jeśli tam jest hałas i
rycznie siebie zagłuszać i posłuchać bałagan, to będzie on wszędzie.
wewnętrznego głosu. Bo zagłuszenie
bywa dobre na krótką chwilę, długoAleksandra Szewczyk, psycholog
terminowo oddala nas jednak od poFot. dreamstime.com
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Samotność jest nauczycielem
– część I
Francuski filozof Jean-Paul Sartre
powiedział kiedyś, że gdy czujesz
się samotny, gdy jesteś sam, jesteś
w złym towarzystwie. Czy Ty lubisz
swoje towarzystwo? Jak się czujesz,
gdy obok nie ma nikogo? Z czym
Ci się kojarzy słowo „samotność”?

Niezdrowa samotność

Oczywiście poczucie samotności to
bardzo subiektywne doświadczenie.
Znam osoby, które nie angażują się
w żadne bliższe relacje i które w
ogóle nie czują się samotne. Znam
też osoby, które mają wokół wielu
znajomych i przyjaciół (w tym bliskie
relacje partnerskie), ale doskwiera
im przejmujące uczucie samotności.

Dla większości z nas samotność jest
czymś wręcz przerażającym. Czymś, Jak to możliwe? Dzieje się tak zwyod czego za wszelką cenę chcemy kle wtedy, gdy pomimo licznych
uciec.
znajomości nie uzyskujemy w tych
relacjach wystarczającego poziomu
Pewien poziom dyskomfortu związa- bliskości i intymności. Nie czujemy
nego z samotnością jest absolutnie się wtedy zrozumiani, dostrzeżeni,
naturalny i zrozumiały. Jesteśmy wysłuchani. Pozostajemy sami z castworzeniami stadnymi i jak poka- łym naszym światem wewnętrznym,
zują badania, dłużej trwająca samot- który nie jest przez nikogo zauwaność ma destrukcyjny wpływ na nasz żony.
organizm. Jedno z badań
przeprowadzonych na
Ohio State University
wskazuje, że samotność
działa na nasze ciało jak
stres. Osłabia system
immunologiczny, zwiększa wrażliwość na ból i
powoduje stany depresyjne. Może również wywoływać stany zapalne,
które mogą być źródłem
najróżniejszych chorób.
Mówi się nawet o tym, że
samotność zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci
aż o 20%!
Ewolucyjnie jesteśmy
więc zaprogramowani do
życia wśród ludzi i uczucie samotności jest naturalnym sygnałem naszej Każdy z nas pragnie bliskości i jedpsychiki, zachęcającym nas do na- nym z naszych życiowych celów powiązywania relacji z innymi.
winno być zadbanie, aby ta potrzeba
mogła być zaspokojona.
Czym tak w ogóle jest samotność?
Podoba mi się definicja psycholożki i Lęk przed samotnością
psychoterapeutki Hanny Lisowskiej, Ten naturalny dyskomfort, wynikająwedług której samotność to „uczucie cy z naszej potrzeby przynależności,
braku, który wywołuje tęsknotę za bezpieczeństwa i akceptacji, nie jest
relacją z taką osobą, z którą możemy problemem i to nie na tym skupię
dzielić nasze myśli, uczucia, plany, się w tym artykule. To uczucie jest
marzenia, czuć bliskość czy nawet zdrowym sygnałem, który warto pojedność”. Neuropsycholog John traktować jako dobrą motywację do
Cacioppo, autor książki „Loneliness: tworzenia nowych więzi bądź pielęgHuman Nature and the Need for nowania tych już współtworzonych.
Social Connection” pisze natomiast o samotności w taki sposób: Jednak u wielu osób lęk przed sa„problem pojawia się wtedy, gdy jest motnością staje się dużo silniejszy i
rozdźwięk pomiędzy pożądanym po- bardziej destrukcyjny, niż jest to koziomem więzi społecznych a pozio- nieczne. Co jest przyczyną takiego
mem, który obecnie jest dla osoby lęku? Jego źródła mogą być bardzo
dostępny”.
różne:

• Czasami może nim być poczucie
odrzucenia, którego doświadczyliśmy na jakimś etapie życia.
• Innym razem będzie to wynik
braku umiejętności radzenia sobie
z trudnymi emocjami, które „wypływają” na powierzchnię, gdy jesteśmy
sami.
• Jeszcze innym razem naszym „demonem” może być przekonanie, że
gdy będziemy sami, to sobie nie poradzimy w życiu (i nie będzie obok
nikogo, kto nam pomoże w trudnej
sytuacji).
Wszystkie te lęki nosimy w sobie.
Gdy nie ma obok nikogo, kto odwróci naszą uwagę od tego, co się dzieje
wewnątrz nas, jedyne co nam pozostaje, to konfrontacja z uczuciami,
które w sobie nosimy.
Nie każdy jest gotów
na taką konfrontację (a
większość z nas w ogóle nie wie, jak miałaby
ona wyglądać i jak przez
nią przejść). Boimy się,
że emocjonalny ból nas
zaleje i że się z niego nie
wydostaniemy. Boimy
się, że zobaczymy w
sobie rzeczy, których
wcale nie chcemy widzieć. Boimy się, że pozostaniemy sami już do
końca naszych dni i że
nasze życie straci jakikolwiek sens.
Dlatego też robimy
wszystko, aby od siebie uciec.
Wolimy żyć na zewnątrz siebie, niż
mieć kontakt z tym, co w środku.
Wykorzystujemy do tego telewizję,
Internet i media społecznościowe,
gry komputerowe i filmy na youtube,
oraz całe mnóstwo innych dystraktorów. Za wszelką cenę unikamy tej
chwili, w której znowu będziemy
sam na sam ze swoimi uczuciami.
Bardzo często ten strach kieruje naszym życiem towarzyskim. Bliskość
daje nam poczucie bezpieczeństwa
i przynależność, której tak bardzo
szukamy. Chwytamy się więc innych
ludzi nawet wtedy, gdy relacje, które
tworzymy, są dalekie od idealnych.
Często robimy wszystko, aby jak
najszybciej znaleźć partnera, który
wypełni nasze emocjonalne dziury.
A gdy już jesteśmy w związku – panicznie boimy się rozstania, bo wi-
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Samotność na drugim końcu
świata

Był czas w moim życiu, kiedy samotności miałem pod dostatkiem.
W szkole podstawowej stroniłem od
wszelkiego rodzaju bliższych kontaktów z kolegami i koleżankami. Jako
wyjątkowo introwertyczne dziecko
wolałem schować się w swoim pokoju i spędzać czas tylko ze sobą.
Zdarzało mi się nawet, że gdy któryś
z kolegów stał pod moim domem i
dzwonił za pomocą domofonu, aby
namówić mnie na jakąś wspólną
zabawę, udawałem, że mnie nie ma.
Nie mogę jednak powiedzieć, aby
tamta samotność była dla mnie nauczycielem. Nie wiedziałem wtedy,
co to znaczy obserwować siebie i
zaglądać w swój świat wewnętrzny.
Nieświadomie reagowałem na pewien lęk przed bliskim kontaktem
z innymi ludźmi, nie rozumiejąc
nawet, że to właśnie ten lęk jest powodem mojego wycofania.
Kilka lat później, wraz z pozbyciem
się większości moich „demonów”
związanych z relacjami interpersonalnymi, zacząłem otwierać się na
innych ludzi. Pojawiła się bliskość,
intymność i wzajemne wsparcie. Od
momentu, gdy na pierwszym roku
studiów związałem się z Marysią,
uczucie samotności przez wiele lat
nie zagościło w mojej duszy.

zja bycia samemu wydaje nam się
przerażająca. Niektórzy spędzają w
toksycznych związkach całe życie,
bojąc się samotności po ewentualnym rozstaniu.

masz tylko dla siebie, wcale nie musi
oznaczać, że będziesz doświadczać
samotności. A to właśnie doświadczenie samotności pobudza w nas
to, co najtrudniejsze.

Wygląda więc na to, że obok lęku
przed śmiercią, lęk przed samotnością jest jedną z największych sił
kierujących całym naszym życiem.

Choć nie jest to łatwe, samotność
może być dla nas wyjątkową okazją
do tego, aby zająć się tymi częściami
naszej osobowości, które naprawdę Aż do zeszłego miesiąca, kiedy to wypotrzebują naszej uwagi.
brałem się w samodzielną podróż na
indonezyjską wyspę Flores.
Oczywiście nie piszę tego artykułu
po to, aby zachęcać ludzi do częstsze- Flores leży jakieś 3 wyspy na prawo
go przebywania w samotności (choć od Bali i postanowiłem przemierzyć
tym, którzy nie czują się dobrze we ją z plecakiem, rozpoczynając swowłasnym towarzystwie, może być ją przygodę na wschodnim krańcu
to bardzo pomocne). Nie chcę też wyspy, a kończąc siedem dni późzachęcać do myślenia w stylu „sa- niej, na zachodnim krańcu. Jako że
motność jest w porządku, w takim sezon turystyczny rozpoczyna się
razie nie muszę się męczyć z pozna- tam dopiero w lipcu, trudno było mi
waniem nowych ludzi”. Biorąc pod spotkać innych „białych”, a wesołe
uwagę badania, które przytoczyłem „Hello mister, where are you from?”
na początku artykułu – takie myśle- mogłem usłyszeć dosłownie co parę
nie wcale nie wyszłoby Ci na dobre. kroków.
Poza tym, inne badania pokazują, że
posiadanie głębokich i znaczących Pomimo dużej gościnności mieszwięzi z innymi jest najważniejszym kańców tej jeszcze bardzo słabo rozźródłem poczucia szczęścia i satys- winiętej wyspy, doświadczałem tam
fakcji w naszym życiu.
dość intensywnego uczucia wyobcowania i samotności. Z jednej strony
Jednak gdy już doświadczamy sa- dlatego, że byłem w tej podróży zumotności, możemy nadać jej zna- pełnie sam (mając przy tym ograniczenie. Możemy potraktować ją jako czoną możliwość kontaktu z bliskiokazję do zrozumienia i wzmocnie- mi będącymi w Polsce). Z drugiej
nia siebie oraz przygotować się na strony dlatego, że nie miałem z kim
wejście w zdrowsze i lepsze niż do tej nawiązać rozmowy sięgającej dalej
pory relacje z innymi (dzięki czemu niż te kilka podstawowych wyrażeń,
wyjście z samotności będzie dla nas których mieszkańcy wyspy zdołali
łatwiejsze).
się nauczyć w języku angielskim.

Problem w tym, że im bardziej od
siebie uciekamy, tym mniejszy
mamy kontakt z tym, co naprawdę
wymaga w nas uwagi. Strach przed
odrzuceniem, lęk przed byciem nielubianym, brak akceptacji samego
siebie – to tylko trzy z wielu mentalnych i emocjonalnych blokad, które uniemożliwiają nam tworzenie
głębokich, szczerych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
Rezygnacja z przyjrzenia się tym
blokadom to utrata ważnej szansy
na to, aby otworzyć swoje serce na
innych.
Oczywiście możemy również pracować nad tym wtedy, gdy nie jesteśmy samotni. Jednak to właśnie w
samotności wszystkie te psychiczne
supełki i wyzwania stają się dla nas
tak bardzo wyraźne, namacalne i
dostępne. I nie mam tutaj na myśli
tych kilku chwil, które mamy, gdy
jesteśmy sam na sam ze sobą (gdy
nasz partner lub nasi przyjaciele
akurat gdzieś wyjechali). Oczywiście
to również jest dobry czas na skupienie się na sobie, jednak czas, który
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Nie spotykałem niemal nikogo z
mojego kręgu kulturowego, dlatego
uczucie samotności się potęgowało,
a ja zacząłem zauważać w sobie całą masę różnych reakcji, którym w
przeciwieństwie do mojej dziecięcej
samotności – teraz mogłem się dokładnie przyjrzeć.
Zacząłem obserwować swoje emocje w najróżniejszych sytuacjach.
Robiłem to podczas samotnego
spaceru po miasteczku, w którym
nie spotkałem żadnego podróżnika,
w lokalnej restauracji, patrząc na
grupkę śmiejących się
Francuzów, czy pokonując kilkugodzinne
trasy z kierowcą, który nie umiał wypowiedzieć w języku angielskim ani słowa. Każde
z tych doświadczeń,
choć początkowo nie
było łatwe, wzmacniało mnie od środka
i uczyło jeszcze lepszej
relacji z sobą oraz było
okazją do najróżniejszych obserwacji, które wzbogacały mnie
o wiedzę na temat samego siebie.
Jednego z najważniejszych odkryć dokonałem spędzając
noc w dość trudno
dostępnej wiosce w
górach, gdzie byłem
jedynym gościem niebędącym z Indonezji.
Wae Rebo jest miejscem, do którego codziennie dociera od kilku do
kilkudziesięciu podróżników, dla
których przeznaczony jest osobny
tradycyjny dom. Wielu podróżników zostaje tam na noc, co samo
w sobie jest niezwykłym doświadczeniem. Postanowiłem być jedną z
takich osób i tak się złożyło, że tego
samego dnia do Wae Rebo dotarło
około 30 innych osób. Wszyscy byli
Indonezyjczykami. Przez większość
wieczoru wzajemnie się poznawali i
rozmawiali ze sobą, oczywiście mówiąc w ich własnym języku. I choć
nie miałem z tym większego prob-
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lemu (miałem przy sobie świetną
książkę, więc się nie nudziłem),
odnalazłem w sobie wtedy nieco
ukryte, ale jednak doskwierające mi
uczucie bycia „outsiderem”.

się znacznie lepiej. W miejsce poczucia „oni są razem, a ja jestem sam”
pojawił się spokój i radość, że mogę
doświadczać takiej sytuacji z takiej
perspektywy.

Zacząłem zaglądać głębiej w to uczucie, szukając jego korzeni i znaczenia. Od razu na myśl przyszły mi
czasy szkolne, w których to właśnie
doświadczałem tego uczucia znacznie częściej i w dużo większej intensywności. Czułem się wtedy „inny”,
jakbym odstawał, nie należał do
grupy. Czułem, że nie pasuję do mo-

Niedługo potem stała się bardzo
ciekawa rzecz – trójka przyjaciół
z Jakarty (stolica Indonezji) chyba
zobaczyła moją „niedolę” i postanowiła wyciągnąć mnie na zewnątrz
i pogadać ze mną po angielsku.
Spędziliśmy ponad godzinę na bardzo ciekawych rozmowach i jak się
okazało, jedna z dziewczyn spędziła
w Polsce kilka miesięcy na wymianie
studenckiej kilka
lat wcześniej. Do
teraz utrzymuje
bliski kontakt z
kilkoma znajomymi, których wtedy
poznała.

ich rówieśników. To uczucie, choć
w dorosłym życiu już zupełnie nieadekwatne i niepotrzebne, w jakiejś
formie we mnie nadal żyło. I choć
było głęboko schowane, w moim
codziennym życiu od czasu do czasu blokowało mnie i utrudniało mi
otworzenie się przed innymi ludźmi.
Obserwując rozmawiających i śmiejących się Indonezyjczyków postanowiłem dać sobie kilka chwil na
wypróbowanie znanych mi metod
autoterapii, aby sobie z tym stanem
poradzić. Po kilkunastu minutach
pracy z tą wyobcowaną częścią siebie głęboko odetchnąłem i poczułem

Cała ta podróż na
Flores była dla
mnie niezwykle
wartościowym i
odkrywczym doświadczeniem.
Odkrywczym, bo
do tej pory zawsze
czułem się dobrze
w swoim towarzystwie i nie spodziewałem się, że
w takiej sytuacji
naprawdę mogę
poczuć się samotnie. Przekonania i
emocje, które do tej
pory były przede mną głęboko ukryte, nagle wypłynęły na powierzchnię
i stały się dla mnie bardziej „dostępne”. Dzięki temu, że ich w danym
momencie doświadczałem, miałem
z nimi bezpośredni kontakt. Kiedyś
uciekałbym przed takimi uczuciami
gdzie pieprz rośnie. Teraz przyjąłem
wszystko to do siebie, akceptując
każde uczucie, które się we mnie
pojawiło.
– Koniec części pierwszej.
Michał Pasterski
Fot.: dreamstime.com

Michał Pasterski jest założycielem Life Architect, Planets i Fundacji Świadomej Edukacji.
Na co dzień pracuje jako coach i trener rozwoju osobistego.
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz edukacji. Uwielbia słowo pisane.
Jest autorem 700-stronicowej książki “Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z
najpopularniejszych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego i edukacji Michalpasterski.pl. W ciągu
ostatnich 8 lat napisał ponad 400 artykułów, które czyta więcej niż milion osób rocznie.
Jego celem jest zmiana systemu edukacji na świecie poprzez tworzenie alternatywnych metod i narzędzi
edukacyjnych.
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Podróże i miłość jako sposób na
życie, czyli o zakochanych w świecie
i w sobie.
Czym jest „osobowość”?

„Osobowość” jest terminem wieloznacznie rozumianym przez psychologów, a także różnorodnie definiowanym. „Osobowość” można
najprościej określić jako zestaw
elementów (funkcji) naszej psychiki i zachowań, poprzez które każda osoba różni się od innych. Jest
to struktura, która reguluje i integruje relacje człowieka ze światem
zewnętrznym. Osobowość w
trakcie życia człowieka może
ulegać zmianom, rozwija się w
kontakcie z innymi ludźmi.
To coś, co zachwyca w człowieku, to jego indywidualność, unikatowość.
Spotkanie z osobowością jest
dla mnie wielkim wydarzeniem, możliwością doświadczenia drugiego człowieka. To
zatrzymanie się przy człowieku. To spotkanie, które odsłania część prawdy o nim. Takie
wydarzenie sprawia, że pewne
przekonania, które do tej pory
były jednoznaczne, ogarniają wątpliwości. Zaczyna się nowe, coś nabiera
innego sensu. Znajduję się w innej
przestrzeni. W świecie drugiego człowieka. W świecie jego spostrzeżeń,
myśli oraz interpretacji życiowych
pojęć.

Podróż jako sposób na życie

W moim kolejnym felietonie z cyklu „Osobowość” chcę przedstawić
Wam podróżników i autorów kilku książek: Joannę GrzymkowskąPodolak i Jarosława Podolaka, czyli
ludzi zakochanych w świecie i… w
sobie. Podróże do odległych zakątków świata to ich sposób na życie.
Swoje wyprawy utrwalają w formie
ciekawych wspomnień i intrygujących fotografii. Joanna pisze, a
Jarek fotografuje i nakręca filmy z
ich podróży. „Mamy fajne życie” –
usłyszałam na początku naszej rozmowy. Zabrzmiało to bardzo lekko i
pobudziło moją ciekawość.
Życie Joanny i Jarka to opowieść o
emocjach, wytrwałości, miłości do
ludzi, ciekawości świata, zdolnościach adaptacyjnych, satysfakcji z
osiągniętego celu, a przede wszystkim wielkiej radości z podróżowa-

nia. Jak podróże rozwijają? Czy
zmieniają perspektywę i czasami
przewracają życie do góry nogami? Na czym tak naprawdę polega
podróżowanie? Dlaczego warto się
odważyć? O tym wszystkim w rozmowie z nimi.

Co może symbolizować podróż?

Podróż symbolizuje życie, drogę ży-

mi”, błąkającymi się po peryferiach
i wyruszyć w nieznane.
Życie ludzkie jest też w pewnym sensie podróżą. Od narodzin do śmierci jesteśmy, jak twierdzi Gabriel
Marcel, Homo viator (człowiek
wędrowiec, człowiek pielgrzym).
Życie nie jest jednak tylko podróżą
zewnętrzną, od narodzin do śmierci. Jest także podróżą wewnętrzną.
Celem podróży może być też
chęć zmierzenia się z wyzwaniem, ryzykiem. Jest to podróż odkrywcza i zdobywcza.
Jednym jej celem może być
chęć zmierzenia się z własnymi ludzkimi możliwościami,
innym – zaspokojenie ciekawości. Każdy z nas jest inny
i dla każdego podróżowanie
jest czymś innym, toteż ostatecznie będzie pełniło inną
funkcję.

Czym jest dla Was podróż?

ciową, przedsięwzięcie, dążenie do
celu, grę, przygodę, badanie, naukę,
studium, doświadczenie, poszukiwanie celów duchowych, poszukiwanie
nieśmiertelności, pokoju, prawdy,
ziemi obiecanej, centrum duchowego, wtajemniczenie, drogę do Boga,
pragnienie zmiany wewnętrznej,
zmianę, niepokój, tęsknotę, marzenie, drogę duszy, poszukiwanie siebie, ucieczkę od siebie, usiłowanie
wyjścia z labiryntu, poszukiwanie
porządku mistycznego i psychicznego.

Dla nas podróż to przede
wszystkim poznawanie. Na wielu
płaszczyznach. Dosłowne poznawanie świata i ludzi, to oczywiste. Ale
nie tylko. To również poznawanie
siebie, odpowiadanie na pytania:
Czy i jak umiem odnaleźć się w nowych warunkach, okolicznościach?
Jak radzę sobie z tym, co w podróży
trudne? Na ile umiem cieszyć się z
tego, co piękne? Podróż to ogromna
lekcja akceptacji. Podróż to świat i
ludzie. Podróż to skarbnica doświadczeń, które nas wzbogacają. Chyba
nie będzie przesadą, jeśli powiemy,
że dla nas podróże to esencja życia.

Czym właściwie jest podróż?
Czyli poróżowanie niejedno
ma imię…
Miłość – jak ją zdefiniujecie?
Podróż (z łaciny zwana peregrynacją, z francuskiego wojażem) to
zmiana miejsca pobytu na odległe.

Aktywność podróżnicza jest zakorzeniona w człowieku od tysięcy lat.
Odkrywając wartość podróżowania,
przekraczamy w sobie banalną przyziemność standardowej nieuwagi na
innych i otwieramy się na nowe.
Podróże, będąc jednym z przejawów życia, sprawiają, iż zdarza się
nam od czasu do czasu uwolnić od
konieczności bycia jedynie „tubylca-

Miłość można by definiować bez
końca, bez uzyskania jednej wyczerpującej odpowiedzi. Dla każdego z
nas będzie czymś innym. Dla nas
oznacza akceptację, nieocenianie,
brak oczekiwań, widzenie drugiego
człowieka takim, jakim jest i pozwolenie mu na bycie takim, jakim jest
i jakim chce być. I choć wydaje się
to oczywiste, w codziennym życiu
może okazać się wyzwaniem. I tak
sobie myślimy, że kochać człowiek
uczy się przez całe życie.
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Życie – czym jest dla Was?

miejsca, gdzie dochodzi do mordów
i zbrodni podsycanych innością
wyznania. Trudno jest patrzeć na
przemoc wobec ludzi, zwierząt, środowiska. Jesteśmy przeciwni komercyjnemu wykorzystywaniu zwierząt
w różnego rodzajach zoo, parkach
rozrywki i tego typu przybytkach.
Jesteśmy przeciwni bezmyślnemu,
komercyjnemu niszczeniu środoKobiety – jak je postrzegacie? wiska, takiemu jak wycinka lasów
Kobiety to połowa ludzkości, któ- tropikalnych czy przemysłowy chów
rej należą się równe prawa, równe zwierząt.
traktowanie. Kobiety i mężczyźni
są różni, ale właśnie w tej różno- Czym dla Ciebie, Asiu, jest
ści powinniśmy się szanować i tą pisanie/twórczość?
różnością cieszyć. Bez narzucania Twórczość to przepiękna możliwość
przypisanych ról, bez narzuconych wyrażania siebie. Potrzeba twórczooczekiwań. Zarówno
kobiety, jak i mężczyźni powinni mieć wolność wyboru, tego, kim
chcą być i czym chcą
się w życiu zajmować.
Życie to podróż. Pełna wzlotów i
upadków. Pięknych i trudnych doświadczeń. Pełna spotkań z przeróżnymi ludźmi, do których będzie nam
blisko lub wręcz przeciwnie. Życie
to nasz czas, który trzeba wypełnić
w zgodzie ze sobą, najlepiej jak potrafimy.

Co chcecie zostawić po sobie?

Nie mamy założeń, że
zostawimy po sobie
dzieła, filmy, książki,
które zapewnią nam
pamięć potomnych.
Nie o to nam chodzi.
Chcemy jak najlepiej
wykorzystać czas, który jest nam dany tu i teraz. Jeśli będziemy żyć dobrze, uczciwie, szczęśliwie w zgodzie ze sobą, osiągniemy
to, co jest najlepsze, coś co możemy
dać światu i ludziom. Bliska jest nam
filozofia życia i bycia „tu i teraz”. A co
po nas zostanie, to się dopiero okaże.

Człowiek – jak według Was
można go opisać?
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tym poznawaniem z innymi. Po zawale Jarka, kiedy już się wypłakaliśmy, jeszcze w szpitalu podjęliśmy
decyzję o pierwszej samodzielnej
podróży. Tragiczne momenty dają
siłę do zmian, na które wcześniej
brakowało odwagi. Jeszcze w szpitalnym łóżku Jarek zaczął szukać
samochodu terenowego, którym
mieliśmy ruszyć na naszą pierwszą
wyprawę. I tak się zaczęło. Od objechania Maroka. Potem były kolejne,
kilkumiesięczne wyprawy – Indie,
Malezja, Kambodża. Tak powstał
nasz duet, duet ludzi zakochanych
w świecie. Tak, powoli i z pasji zaczyna kształtować się sposób na życie. Podróżujemy, piszemy książki,
robimy filmy, zapraszamy na
spotkania, podczas których dzielimy się naszymi opowieściami.
Mamy bogate, szczęśliwe życie!
Czasem łatwiejsze, czasem trudniejsze, ale niezmiennie świetne.

Jaka osobowość, którą spotkaliście podczas
Waszych podróży, zrobiła
na Was duże wrażenie?

ści zawsze była i będzie jedną z podstawowych potrzeb człowieka. I wcale nie chodzi tu o sztuki artystyczne,
takie jak muzyka, malarstwo, literatura. Dla mnie wspaniałym
twórcą może być również piekarz,
który udoskonala swoje receptury. Wspaniałym twórcą może być
kreatywny nauczyciel, który wprowadza nowe jakości w nauczaniu.
Twórczością może być wszystko to,
do czego wykorzystamy dane nam
talenty i umiejętności. Twórczość
to piękna możliwość dzielenia się
z innymi tym, co w nas najlepsze.

Człowiek jest piękną istotą wyposażoną we wszystko, czego potrzeba,
by mieć szczęśliwe życie. Człowiek
ma wolność wyboru, świadomość,
rozum, emocje. Mamy wielkie moce
czynienia dobra i zła. To od nas, ludzi
zależy, czy wykorzystamy je do tego, Po drugiej stronie lęku jest
by nasz świat był dobry, czy wręcz wolność…
przeciwnie.
Tak, świetnie powiedziane … i bardzo rzadko umiemy po nią sięgnąć.
Jakie problemy społeczne A przecież wszyscy tak jej pragniepodczas Waszych podróży my, prawda? Może my mieliśmy łaszczególnie Was poruszyły/ twiej, bo jak sobie żartujemy, życie
poruszają?
„zdecydowało” trochę za nas. Zawał
Trudno jest patrzeć na przerażającą Jarka uświadomił nam, że czas,
biedę w niektórych częściach świa- który mamy, jest bezcenny, może
ta, gdzie ludzie do dziś nie mogą skończyć się w jednej chwili. Warto
realizować swoich podstawowych wypełnić go tym, co wartościowe i
potrzeb, jak chociażby dostępu do tym, czego naprawdę w nim chcemy.
wody, pożywienia. Trudno jest pa- Pierwsza sztuka to umieć to znaleźć,
trzeć na dzieci, którym zabiera się rozpoznać. Druga, wprowadzić w
dzieciństwo, a wymaga ciężkiej pra- czyn. My zawsze czuliśmy, że świat
cy. Trudno akceptować to, że ludzi nas woła, że chcemy samodzielnie
dzielą religie i wciąż na świecie są podróżować, poznawać, dzielić się

Taką osobowością niejednokrotnie był zwykły człowiek, ktoś, kogo oczy, twarz są tak ciepłe, że
trudno oderwać od nich wzrok.
Czasem to tak zwane „wielkie
postacie” z legendą, które spotykamy podczas naszych podróży, jak
chociażby Mahatma Gandhi, zwany
w Indiach Duszą Narodu. Czasem
to dzieci, które brudne i zasmarkane, bawią się na ulicy starą oponą.
Robią to z taką pasją, zaangażowaniem i kreatywnością, że wzbudza to
zazdrość i zachwyt. Osobowościami
są ludzie, którzy mimo biedy nie
stracili radości życia. Osobowość
niewiele ma wspólnego ze stanem
posiadania, wiedzą czy wykształceniem. Osobowość to ktoś, kto zachwyca tym kim jest i jak żyje.

Co możecie powiedzieć tym,
którzy nie mają odwagi wybrać się w podróż / realizować swoich marzeń? Czy
„Życie daje każdemu tyle,
ile sam ma odwagę sobie
wziąć”?

Jeśli w ogóle możemy coś komuś radzić, to przede wszystkim radzimy
życie w zgodzie ze sobą. Ze swoimi
potrzebami, wartościami, umiejętnościami. Radzimy spełniać marzenia, a nie tylko o nich marzyć. Jeśli
ktoś chce podróżować, a nie ma odwagi ani środków, żeby wybrać się
na pół roku na drugi koniec świata,
niech jedzie na samodzielny weekend za miasto. To też jest podróż, to
też jest poznawanie.
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Radzimy bycie ciekawym,
bo ciekawość to źródło
kreatywności. Radzimy dobrze wykorzystywać czas,
który jest nam dany, bo jest
bezcenny. To prawda, że
„Życie daje każdemu tyle,
ile sam ma odwagę wziąć”.

Czego nauczyliście
się o sobie podróżując?

maj 2018

równo o partnerze, jak i
o dzieciach. Podróż tylko
we dwoje pozwala wyjść
poza rolę rodziców, przypomnieć sobie, co oznacza bycie kobietą i mężczyzną, zasilić związek
miłosną energią i zakochać się w sobie od nowa. Często pomaga także
zbliżyć się do siebie, kiedy związek stracił blask.
Z kolei samotna podróż
sprawia, że kontaktujemy się z własną tożsamością. Przestajemy być
rodzicem, partnerem,
pracownikiem. Stajemy
ze sobą twarzą w twarz.
To może być mocne wyzwanie. Podróże powalaw człowieku, czyli osobowości zako- ją „przewietrzyć głowę” i pozwolić
chanych w świecie i w sobie. Jestem sobie na odrobinę swobody z dala
wdzięczna za to niezwykłe spotkanie od codziennego życia.
z nimi.

Nauczyliśmy się i ciągle
się uczymy przede wszystkim akceptować siebie .
Cieszyć się z tego, co w nas
dobre i dawać zgodę na to,
co w nas słabe. Wiele razy
mieliśmy okazję przekonać się, jak niedoskonali
jesteśmy – ile w nas strachu, samolubności. Wiele razy mieliśmy okazję przekonać się, jak świetnymi, otwartymi i dobrymi ludźmi
jesteśmy. Nie jesteśmy jednowymiarowi. Podróże to ciągła, nieustanna
praca nad sobą. Ale również, a może Mam nadzieję, że po moim felietoprzede wszystkim, radość z tego, że nie o nich czujecie się zmotywowajesteśmy, że doświadczamy.
ni do spełnienia podróżniczych marzeń. Myślę, że książki podróżnicze
Jakie macie plany na ten rok? Joanny Grzymkowskiej-Podolak i
Przed chwilą zakończyła się nasza Jarosława Podolaka to lektura obowyprawa dookoła Kambodży. Teraz wiązkowa nie tylko dla miłośników
będziemy pisać książkę. To też pe- książek podróżniczych. To skarbwien rodzaj podróży. Tyle, że bez ru- nica wiedzy o naturze człowieka.
szania się z fotela. Czeka nas kilka Zagłębiając się w lekturze, można
miesięcy pracy stacjonarnej. Kiedy poczuć całym sobą, że jest się w zupowstanie książka, miejmy nadzie- pełnie innym miejscu, doświadczyć
ję, przyjdzie czas na to, żeby ruszyć emocji człowieka z dalekich Indii,
i poznać kolejny kawałek świata. Maroka czy też Malezji, jego kultury,
Lubimy Azję, więc niewykluczone, kuchni, wartości moralnych. Mam
że znów tam ruszymy. Ale możliwe przeczucie, że pierwsze spotkanie z
również, że odwiedzimy kolejny raz nimi to początek kolejnych.
Maroko. Myślimy o wznowieniu naszej pierwszej książki „Zakochani w Podróżowanie jako sposób na
świecie. Maroko”. Pierwszy nakład odszukanie siebie
się sprzedał, myślimy o kolejnym, bo Podróżowanie hartuje ducha, uczy
Czytelnicy pytają!
zdolności adaptacyjnych, samodyscypliny, elastyczności, radzenia
Do którego z odwiedzonych sobie ze zmęczeniem, nieprzewidykrajów chcielibyście wrócić walnymi sytuacjami, konfrontuje z
i dlaczego?
odmiennością kulturową, uczy poChyba najbliższe naszemu sercu są kory, szlifuje zaradność, pewność
Indie. W sumie spędziliśmy tam pra- siebie, powala rozwijać umiejętności
wie pół roku. Jeśli podróże to esen- interpersonalne i komunikacyjne.
cja życia, to wyprawa do Indii była Podróżowanie to rówesencją podróży.
nież jeden z lepszych
sposobów na odszuZakochani w świecie to niezwykle kanie wewnętrznych
pozytywnie nastawieni do życia i lu- pragnień.
dzi podróżnicy. To jedni z najbardziej Wyjazd w nieznane
inspirujących podróżników, jakich daje czas i przestrzeń
było mi dane poznać. Spotkałam na to, by przyjrzeć się
się z nimi tylko raz i mam ogromy sobie, pozwala nabrać
niedosyt po tym spotkaniu. Joanna i dystansu do pewnych
Jarek przenieśli mnie w świat fascy- spraw. Rodzinna ponujących, dalekich podróży. Mam dróż może pozwolić
nadzieję, że w pewnej części udało na dowiedzenie się
mi się dotrzeć do tego, co unikatowe czegoś nowego za-

Podróżowanie jako szereg
pytań

Podróżowanie generuje pytania o
to, kim jesteśmy. Czego oczekujemy od życia? Dokąd zmierzamy?
Życzę wam, abyście pozwolili sobie
na opuszczenie codziennej bezpiecznej przystani i dali sobie szansę na
odkrywanie świata i siebie. Warto
otworzyć się na to, co świat ma nam
do zaoferowania. Podróż daje przestrzeń do myślenia. Poznawanie
świata zakłada wysiłek – wielki i
pochłaniający człowieka. Dla mnie
podróż to odkrywanie nieznanego,
czas na przemyślenia. Choćby Cię
nie wiem, ile podróż kosztowała i tak
do domu powrócisz bogatszy!
„Bo najciężej jest ruszyć. Nie dojść,
ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo
ten pierwszy krok nie jest krokiem
nóg, lecz serca. To serce najpierw
rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły,
ale i przeznaczenia, żeby przemóc
serce i powiedzieć, to ruszam” – W.
Myśliwski.
Maria Monika Młodzianowska
Maria
Monika
Młodzianowska, psycholog
kliniczny, pedagog, coach
rodzicielski, terapeutka
pracująca w nurcie Terapii
Skoncentrowanej
na
Rozwiązaniach - Solution
Focused Brief Therapy
(ukończony I i II stopień
), trenerka metody KIDS’
SKILLS oraz porozumienia
bez przemocy (NVC)
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Czy alkoholizm musi być
przekleństwem?
Część 1. “BESTIA“ (Odcinek 7).
1.2.2 O mechanizmach psychologicznych uzależnienia,
czyli o tym, co stanowi
o sile Bestii.

Psychologiczne mechanizmy uzależnienia1 – cóż to
takiego? W każdym oddziale
odwykowym w Polsce podczas
standardowej terapii znajduje się czas na wykład, a
następnie na zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem
specjalnych kwestionariuszy, na
których „przerabia się” wszystkie trzy psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Dlaczego?
Ponieważ pracując nad uzależnieniem w nurcie poznawczo-behawioralnym,
warto nauczyć alkoholika,
że oprócz czynników
biologicznych, osobowościowych i społecznych, ogromną rolę w
rozwijaniu się choroby alkoholowej odgrywają pewne specyficzne procesy. Pozwolą one wyjaśnić
i zrozumieć, dlaczego alkoholik
mimo strat pije dalej,
dlaczego kontynuuje picie, płacąc
za nie wszystkim co ma
najlepszego,
najdroższego i najcenniejszego.
Pozwolą
również przybliżyć się do
zrozumienia
nieodwracalnej
utraty kontrolowanego picia.
Kiedy myślę o mechanizmach choroby, pojawia się w mojej
głowie obraz konstrukcji mechanicznej, która jest podobna do mechanizmu w zegarku, funkcjonującego
dzięki napędzającym się wzajemnie
kołom zębatym. Jedno ruszyło i automatycznie poruszyło drugie, to drugie pociąga za sobą kolejne, dzięki
czemu pracuje zegarek. Jak wcześniej wspominałam, mechanizmy służą chorobie, będąc sercem i krwioobiegiem Bestii, podtrzymują ją przy
życiu, powodują, że ona tryumfuje, a
człowiek słabnie i umiera. System
Iluzji i Zaprzeczeń (SIiZ) ma spowo-

dować, żeby
człowiek nie zauważył,
że jego życie jest zagrożone, ma pić
dalej, mimo szkód i przykrych konsekwencji picia. Bestia żyje dzięki
alkoholowi, a SIiZ nazywany jest
kręgosłupem alkoholizmu. Jak
działa ten mechanizm? Otóż, kiedy
do człowieka zaczynają dochodzić
informacje z tzw. świata zewnętrznego o stratach, zaczyna się on bronić.
O jakich informacjach mówimy? I
czym jest ten „świat zewnętrzny?”.
To słowa płynące do niego np. od
żony:
- Co ty z sobą robisz!? Zobacz jak
wyglądasz!

- Gdzie byłeś!?
- Znowu zapomniałeś o urodzinach Jasia!
- Śmierdzisz wódą!
- Co ty robisz z naszym
małżeństwem, wstydzę się ciebie!? (płacze,
albo krzyczy)
Lub od matki:
- Synu, martwię się o
ciebie...
- Przynosisz mi wstyd,
nie tak ciebie wychowałam! (płacze, albo
krzyczy)
- Rujnujesz swoją rodzinę, Asia wczoraj
była u mnie, mówiła, że pijesz już codziennie...
Lub od szefa w pracy:
- Znowu czuję od ciebie
alkohol!
- Znowu nie wyrobiłeś się
z robotą!
- Zawaliłeś kontrakt!
- Krzywo położyłeś kafelki, mam przez ciebie problemy […]
Świat zewnętrzny to
ludzie, z którymi żyje
alkoholik. Oni mówią
mu o jego piciu i o
swoich odczuciach, a ich
słowa go bolą. Bolą wyrzutami sumienia: „Znowu zawaliłem”, bolą wstydem: „Jak
ja mogłem to zrobić?”, bolą złością: „Znowu!”, bolą
również żalem, smutkiem,
niemocą, frustracją, zagubieniem, wszystkimi trudnymi do przeżywania uczuciami. Człowiek cierpieć nie
chce, jestem przekonana, że cały
ludzki mózg jest nastawiony w swej
naturze na czuwanie nad dobrem i
szczęściem człowieka. Człowiek jest
stworzony na wzór i podobieństwo
Boga, a to oznacza, że dobry jest i
chce tak, jak chce dla niego Bóg –
chce być zdrowy i szczęśliwy, a nie
chory i zły. Zatem włączają się mechanizmy obronne, automatycznie
i podświadomie. Mechanizmy te to
rodzaj zdolności w umyśle człowieka, o których można powiedzieć,
że spełniają funkcje obronne, mają
za zadanie bronić człowieka przed
doświadczaniem przykrych uczuć
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(Sztander 1992, s. 21). Tak więc na
słowa żony: „Zobacz co ty z sobą
robisz! Zobacz jak wyglądasz!”, odpowie szybko: „Wszystko w porządku, kochanie, wypiłem tylko 2 piwa,
miałem dziś sajgon w pracy, zaraz
się umyję, przebiorę”. Wypowie te
słowa bez zmrużenia oka, wiedząc,
że wypił „litra” wódki na dwóch i że
pracę skończył dziś o 12 w południe.
Mechanizmy, które go obroniły, mają swoją nazwę, to minimalizowanie i
racjonalizowanie. Na czym polegała
obrona? Na tym, że żona uwierzyła,
a to oznacza, że już nie atakowała.
Żona nie atakuje, to jej słowa nie
ranią, picie nie boli. Jest w porządku, a to dla alkoholika oznacza, że z
jego piciem też jest wszystko dobrze.
Jednak jak „picie nie boli”, to alkoholik nie ma powodu, żeby je rzucać,
pije więc dalej. W innej sytuacji, gdy
usłyszy od matki: „Przynosisz mi
wstyd, nie tak ciebie wychowałam”
– przytuli ją ze słowami: „Mamuś,
Asia przesadza, niepotrzebnie się
denerwujesz, to był tylko taki incydent. Rzeczywiście trochę za dużo
z Markiem wypiliśmy, ale była naprawdę specjalna okazja. Pamiętasz
Marka i jego żonę, Gosię, prawda?
No to właśnie w piątek kupili nowy
samochód, a ja wcześniej doradzałem mu w tej sprawie i teraz byli
mi tacy wdzięczni”. „Tak synu, ale
żeby pić przez 3 dni? Asia obdzwoniła wszystkich znajomych, a nawet
szpitale”. „Tak, mamuś, trochę puściła nam fantazja i pojechaliśmy tym
nowym samochodem Marka do jego
domku na Mazurach, ale naprawdę
wszystko jest w porządku, obiecuję,
że podobna sytuacja już nigdy się
nie powtórzy”. Matka się uspokoiła
i przestała drążyć temat. Zadziałały
mechanizmy? Oczywiście że tak!
Bagatelizowanie, racjonalizowanie
z nutą przytakiwania i obietnicą
poprawy zrobiły swoje. Jest jakiś
problem z piciem? Nie, a jeżeli nawet, to nieistotny. Alkoholik pije
dalej mimo szkód, jakie ponosi, pijąc. Mechanizmy są jak okulary z
ciemnymi szkłami. Umówmy się,
że szkiełka mają kolor niebieski.
Wyobraźmy sobie dalej, że nasz alkoholik ma je na swoim nosie, a żona
czy matka (lub każdy inny, kto widzi
problem i komunikuje go alkoholikowi) patrzy bez takich okularów.
Jak mogłaby wyglądać rozmowa
między nimi? Właśnie tak:
- Zobacz jaki kolorowy świat, kochanie.
- Nieeee, niebieski.
- Nie, nie, zobacz dokładnie – kolorowy.
- Nie, kochanie, jest wyraźnie niebieski.

- Nie, kotku, zobacz dokładnie – czerwone kwiaty, zielona trawa, żółte
słońce.
- Nie, nie, zdecydowanie wszystko
jest niebieskie. Niebieskie, niebieskie, niebieskie.
- ...
- … itd.
Kto ma rację? Oczywiście, oboje.
Każdy mówi o tym, czego doświadcza. System Iluzji i Zaprzeczeń działa
w ten sposób, aby człowiek nie postrzegał swojego picia tak, jak widzą
go jego bliscy. Ponieważ jeszcze zechciałby przestać pić, a przecież SIiZ
pozostaje na usługach choroby, więc
pilnuje, żeby alkoholik tak sobie, jak
i innym swoje zachowanie wytłumaczył, tak siebie, jak i innych okłamał,
aby tylko mógł pić dalej. Pamiętamy,
że przecież w interesie choroby leży
dalsze picie człowieka, dalsze jego
cierpienie aż do jego uśmiercenia.
Alkoholik jest silnie przekonany, począwszy od fazy ostrzegawczej, przez
całą fazę krytyczną aż do chronicznej, że jeżeli ktoś ma w ogóle problem z piciem, to Kazik albo Zenek,
bo to oni grzebią w śmietnikach, nie
mają domu i z daleka widać, że to alkoholicy, ale przecież nie on. On ma
pracę, rodzinę, zawsze jest zadbany,
nie pije byle czego itd. Obrażanie się
i rzucanie w twarz tej obrazy też jest
mechanizmem obronnym. Czasami
milczenie, czasami agresja, czasami
wesołkowatość, zmiana tematu lub
też fantazjowanie. À propos, pamiętam pacjenta, który będąc na terapii
w oddziale odwykowym, opowiadał,
jak to jako marynarz opłynął cała kulę ziemską. W swoich pracach terapeutycznych przedstawiał z różnych
perspektyw porty, puby, barwne sytuacje, bo i sceneria jego życia i picia była kolorowa. Po jakimś czasie
przyjechała żona pacjenta i odbyła
się konfrontacja w obecności terapeuty. Żona powiedziała wtedy: „On
marynarzem? Przecież on dalej niż
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w T. nigdy nie był!”. Inny zastosował
intelektualizowanie. Miał napisać,
jak krzywdził swoją żonę, pijąc alkohol. Napisał tak: „Epitety latały,
jak ruskie komary, kąsając niemiłosiernie”. Nie muszę tłumaczyć,
prawda? Wszystko to, co powoduje,
że alkoholik okłamuje siebie i przekonuje innych o tym, że problemu z
piciem nie ma, jest mechanizmem
obronnym choroby. Rzecz jasna,
najsilniej działają mechanizmy w
fazie krytycznej. To faza, gdy alkoholik osiąga najwyższą tolerancję
na alkohol, kiedy pije długo i dużo,
więc i strat ma wiele. Jednocześnie
zazwyczaj posiada jeszcze rodzinę,
znajomych, współpracowników, którzy próbują przemówić mu do rozumu. Czynią to, bo się troszczą. To jest
czas, kiedy wszyscy widzą problem,
tylko on nie widzi. Ludzie konfrontują alkoholika z konsekwencjami
picia, a paradoks polega na tym, że
im bardziej konfrontują, im więcej
mówią, a przy tym proszą i grożą,
tłumaczą i przekonują, tym bardziej uaktywniają się i wzmacniają
mechanizmy obronne. Dlatego też
alkoholik, mimo rosnących strat,
mimo tego, że na włosku wisi jego
małżeństwo, mimo że dzieci się do
niego nie odzywają, nie szanują i
nie ufają, a w końcu, że nie ma już
przyjaciół, a i pojawiły się problemy
z prawem – pije dalej, uspokajając:
„U mnie jest OK!”. C.d.n.
1Za twórcę koncepcji psychologicznych
mechanizmów uzależnienia uważany jest
profesor Jerzy Mellibruda (Mellibruda 1997;
Mellibruda 1999; Mellibruda 2005). Zob. także J. Mellibruda, Psychologiczne koncepcje
mechanizmów uzależnienia na portalu www.
psychologia.edu.pl.

Ewa Jasik-Wardalińska

44

Antwerpia po polsku

maj 2018

Zioła i przyprawy w kuchni
ny dodajemy raczej do ryb
o ciemnym mięsie, pieprz
biały do rybnych zup i sosów.
Do śledzi, łososia, innych tłustych ryb oraz raków i małży
dobrze jest dodać majeranek,
który nie tylko podkreśli ich
smak ale także wspomoże
trawienie. Łosoś pieczony w
folii doskonale komponuje
się z sokiem z cytryny i tymiankiem.
Do stworzenia smacznego dania
potrzebne są nie tylko zioła i przyprawy, ale i odpowiedni sposób ich
połączenia. Nie wszystkie zioła pasują do każdej potrawy i nie wszystkie przyprawy współgrają ze sobą
smakowo. Jakie zioła i przyprawy
dodać do mięsa, jakie do warzyw?
Jak doprawić danie z drobiu, sałatkę, czy ziemniaki w mundurkach?
Spróbuję odpowiedzieć na te pytania.

Sztuka przyprawiania

Wiele osób używa w kuchni tylko
pieprzu i soli, ewentualnie Vegety
lub Kucharka. Tymczasem wybór
przypraw jest naprawdę ogromny i
bez problemu można wybrać takie,
które idealnie podkreślą smak każdego dania. Dobiera się je w zależności od potrawy i własnych upodobań.
Kulinarne gusta są różne, jedna i ta
sama potrawa może inaczej smakować poszczególnym osobom.

Idealny do przyprawiania ryb jest
koperek, który sprawdza się zarówno w przypadku delikatnych i chudych ryb jak dorsz czy pstrąg, jak i
tłustych, jak śledź i łosoś. Koperek
doskonale współgra z cytryną i pieprzem. Równie wszechstronnym dodatkiem do ryb jest estragon, który
ma intensywniejszy i bardziej dominujący smak i aromat niż koperek.
Estragon dodawany jest do wszystkich rodzajów ryb oraz do owoców
morza.
Tłuste ryby, a szczególnie węgorza,
warto przyprawić aromatycznym
rozmarynem, który doda potrawie
musztardowej nuty. Można połączyć
go z cytrusami i pieprzem cytrynowym. Do tłustych i wędzonych ryb
pasuje także fenkuł (koper
włoski) o lekko anyżowym
aromacie i zapachu.

Ryby

Smak delikatnych i chudych
ryb znakomicie podkreśla
oregano. Jest dodatkiem
dość intensywnym,
dlatego nie potrzebuje
innych przypraw poza
oliwą lub masłem. Z
kolei kolendra doskonale łączy się z cytryną, czosnkiem i pieprzem. Doprawia się
nią wszystkie rodzaje
ryb. Do tych chudych można dodać jeszcze niewielką ilość masła.

Zacznijmy od pieprzu. Na rynku
dostępnych jest kilka jego odmian
i niemal wszystkie pasują do ryby,
wzmacniając jej smak. Pieprz czar-

Jako dodatek do ryb gotowanych, duszonych i zupy
rybnej sprawdza się aromatyczny cząber. Należy
go dodawać pod koniec
przygotowywania dania. Do
ryb gotowanych warto też
dodać odrobinę gorczycy i jałowiec, który w połączeniu na
przykład z liściem laurowym i
czosnkiem wzbogaci ich smak.

Przed zastosowaniem ziół i przypraw należy dobrze je poznać oraz
wziąć pod uwagę ich zapach, intensywność, smak, a także możliwość
kojarzenia z innymi dodatkami. I
pamiętać, że przyprawy nie mogą
zagłuszać naturalnego smaku danej
potrawy.

W jaki sposób łączyć przyprawy i zioła z produktami?
Mają specyficzny smak i zapach,
jednak odpowiedni dobór przypraw
spowoduje, że ryby mogą smakować
doskonale. Niezależnie od tego, czy
przyprawy i zioła będą świeże czy suszone, wydobędą z dania wszystko,
co najlepsze i najsmaczniejsze.

Do delikatnych ryb pasuje bazylia,
świetnie komponująca się z pietruszką, rozmarynem czy z czosnkiem. A
propos czosnku – jest on uniwersalną przyprawą do ryb, zwłaszcza tych
z rusztu i pieczonych, oraz sosów do
ryb.

Tymianek – ze swoim intensywnym
smakiem i aromatem podkręca
smak rybnych zup i sosów. Dobrze
komponuje się z czosnkiem, cebulą
i pietruszką. Z kolei natka pietruszki idealnie pasuje do ryb, zwłaszcza
do tych grillowanych, a do ryb duszonych i pieczonych powinna być
dodawana pod koniec gotowania.
Do karpia warto dołożyć kminek, a
do dorsza i halibuta dużą ilość pora,
odrobinę gałki muszkatołowej i grubo zmielony pieprz.
Do frutti di mare dodaje się bazylię,
estragon, fenkuł (nasiona), koperek,
liść laurowy, majeranek, rozmaryn, szczypiorek i tymianek.

Mięsa

Zioła i przyprawy korzystnie wpływają
na smak i zapach
potraw. Dotyczy to
szczególnie różnych
gatunków mięs.

Drób:
Doprawiamy
go między innymi estragonem,
curry, tymiankiem, cząbrem.
Ta ostatnia przyprawa znakomicie
podkreśli smak
smażonego kurczaka.
Dwie godziny przed
smażeniem mięso należy
posypać rozdrobnionymi
liśćmi tej przyprawy.
Drób możemy przyprawić
również bazylią wymieszaną z tymiankiem, rozma-
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rynem oraz szałwią, poza tym chili,
pieprzem kajeńskim (pieprz cayenne), przy czym te dwie ostatnie
przyprawy należy stosować z umiarem. Oraz majerankiem, polecanym
zwłaszcza przy drobiu tłustym.
Smacznego indyka, gęś i kaczkę uzyskamy doprawiając je cynamonem.
Do pieczonej kaczki i gęsi pasuje
też kolendra. Do kurczaka i kaczki
można dodać szczyptę kardamonu.
Wieprzowina: Oprócz przypraw stosowanych do drobiu, do wieprzowiny dodajemy majeranek, rozmaryn,
cząber (także do mięsa mielonego)
oraz czosnek. Natomiast szałwia
sprawdza się z farszem wieprzowym.
Wołowina: W zależności od sposobu
przyrządzenia, będą do niej pasować
różne przyprawy. W przypadku wołowiny gotowanej warto użyć liści
laurowych, pietruszki, pieprzu czy
ziela angielskiego. Do wołowiny duszonej kminku, majeranku, papryki,
pieprzu i ziela angielskiego. Do mięs
pieczonych najlepiej pasują cebula,
czosnek i tymianek. Natomiast ze
smażoną wołowiną świetnie komponować się będą: cebula, czosnek,
papryka i pieprz. Do wołowiny pasują tak nietypowe przyprawy jak chili,
anyż, kmin rzymski, goździki, laski
cynamonu, oraz estragon, kolendra,
szałwia, oregano czy jałowiec.
Cielęcina: Świetnie komponuje się
z papryką, bazylią, tymiankiem, koprem, gałką muszkatołową, szałwią,
melisą, curry czy natką pietruszki,
a także czosnkiem, majerankiem i
rozmarynem.

prawa w doprawianiu mięs jest niezastąpiona; zarówno zmielona, jak i
w postaci ziarenek. Jałowiec świetnie smakuje jako dodatek do wywarów mięsnych oraz pieczeni.
Niezastąpiony jest kminek.
Można przyprawiać nim m.in. tłuste pieczenie, wołowinę, wieprzowinę, baraninę, a także gulasz, flaki
czy grillowane kiełbaski. Przed zastosowaniem kminek warto namoczyć, wymieszać z solą, zemleć albo
utrzeć w moździerzu.
Świeżym i suszonym lubczykiem
warto doprawić pieczeń baranią,
flaczki, gulasz czy rolady mięsne.
Do mięs gotowanych oraz wędlin
świetnie pasuje chrzan.

lendra,
lubczyk
(nasiona),
majeranek, rozmaryn, szałwia,
trybula, tymia-
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nek.

Wątróbka: Bazylia, estragon, koper,
majeranek, szałwia.
Szynka: Cząber, gorczyca, jagody
jałowca, lebiodka, lubczyk, majeranek, mięta, pietruszka, rozmaryn.

Warzywa

Mają swoje ulubione zioła i przyprawy z którymi się smakowo komponują.

Zioła do mięs – podsumowanie:
Kurczak: Cząber, estragon, fenkuł,
majeranek, melisa, mięta, pietruszka, szczypiorek, tymianek, trybula.
Kaczka: Estragon, liść laurowy, majeranek, rozmaryn, szałwia.
Gęś: Fenkuł, majeranek, szałwia.
Indyk: Estragon, majeranek, pietruszka, szałwia, tymianek.

Jagnięcina: To delikatne w smaku,
kruche i wyjątkowo soczyste mięso
lubi czosnek, cebulę, marchew, tymianek, cząber i rozmaryn. W zależności od regionu dodaje się do niej
por i seler (kuchnia polska), czosnek i zioła prowansalskie (kuchnia
francuska), kumin, kolendra, kardamon, cynamon, gałka muszkatołowa
(kuchnia arabska).

Sarnina: Cząber, jałowiec, liść laurowy, lubczyk (nasiona), majeranek,
rozmaryn, szałwia.

Baranina: Aby wydobyć jej wyjątkowy smak, oprócz rozmarynu, czosnku, majeranku i cząbru, powinniśmy
doprawić ją estragonem, koprem, zielem angielskim, czerwoną papryką,
natką pietruszki, szałwią albo curry.
Świetnie smakuje również z mieloną
kolendrą i szczyptą cynamonu.

Wołowina: Bazylia, cząber, estragon,
kminek (nasiona), lebiodka, liść
laurowy, lubczyk (nasiona), majeranek (do zapiekanek), mięta, mięta
pieprzowa, pietruszka, rozmaryn,
szałwia, trybula, tymianek.

Królik i zając: Bazylia, liść laurowy,
majeranek, lubczyk (nasiona), rozmaryn, szałwia.
Gołąb: Jagody jałowca, rozmaryn,
tymianek.

Baranina: Bazylia, cząber, kmin, koper, lubczyk (nasiona), majeranek,
Dziczyzna: Wspaniale komponuje melisa, mięta, pietruszka, rozmaryn,
się z tymiankiem, liściem laurowym, trybula, tymianek.
imbirem, estragonem, goździkami i
jałowcem. Zwłaszcza ta ostatnia przy- Wieprzowina: Cząber, fenkuł, ko-

Ziemniaki: Można je przyrządzić
na niezliczoną ilość sposobów.
Ziemniaki z wody dobrze smakują z
odrobiną masła i świeżego koperku.
Ziemniaki z ogniska, po przekrojeniu warto polać oliwą z dodatkiem
czosnku. Zapiekanki ziemniaczane
zyskują na smaku po dodaniu rozmarynu i cebuli. Ziemniaki w mundurkach warto połączyć z jogurtem
naturalnym z kminkiem, natką pietruszki, czosnkiem i ostrą papryką.
Z kolei purée ziemniaczane warto
doprawić pieprzem i odrobiną gałki
muszkatołowej.
Pomidory: Łączymy je z dużą ilością ziół, a najważniejszym z nich jest
bazylia ze swoim wyrazistym, lekko
słodkim smakiem. W daniach z pomidorami nie może zabraknąć oregano, tymianku i czosnku.
Do warzyw dodajemy ziele angielskie i liść laurowy, ale przede wszystkim dużą ilość słodkiej i ostrej papryki.
Bazylia: groch, marchew, ziemniaki,
kapusta, czosnek, pomidory, sałata
Czosnek niedźwiedzi: groch, grzyby, ziemniaki, pomidory, sałata
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Szczypiorek: warzywa, strączkowe, warzywa kapustne, czosnkowe i korzeniowe, papryka, grzyby
Tymianek: warzywa strączkowe,
warzywa kapustne, czosnkowe i korzeniowe, papryka, grzyby (domowe-potrawy.pl)
Do zapiekanek:
Cząber, czosnek, cykoria, fenkuł,
kolendra (nasiona), komosa strzałkowata, koperek, lebiodka, liść laurowy, lubczyk, majeranek, melisa,
mięta, ogórecznik, pietruszka, seler,
szałwia, tymianek.
Do marynat:
Bazylia, cebula (szczypior i główki),
Cząber ogrodowy: fasolka szpara- czosnek, estragon, fenkuł, jagody
gowa, warzywa strączkowe, grzyby, jałowca, kmin rzymski, kolendra
ziemniaki, pomidory
(nasiona i liście), koperek, liść lauEstragon: groch, ogórki, grzyby, sa- rowy, lubczyk, melisa, mięta zielona,
łata, pomidory
pietruszka (nać), rozmaryn.
Kolendra: warzywa strączkowe, warzywa kapustne, korzeniowe i czosn- Do jaj i sera:
kowe, papryka, ogórek
Jaja w każdej postaci: Bazylia, estraKoper: fasolka szparagowa, ogórek, gon, koperek, pietruszka, szczypioziemniaki, grzyby
rek, trybula.
Liść laurowy: warzywa strączkowe, Jaja na ostro: Wszystkie wyżej wymarchew, ziemniaki, kapusta
mienione oraz majeranek.
Lubczyk: warzywa strączkowe, ziemniaki, warzywa kapustne, korzenio- Jajecznice i omlety:
we i czosnkowe
Wszystkie wyżej wymienione oraz
Majeranek: fasolka szparagowa, wa- lebiodka, słodki majeranek, czosnek
rzywa strączkowe, warzywa kapust- niedźwiedzi.
ne, ziemniaki, grzyby
Melisa: fasolka szparagowa, papry- Sery twarde: Kminek, koper (nasioka, sałata
na), rozmaryn, szałwia.
Mięta zielona: ogórki, warzywa Sery miękkie: Cząber, fenkuł, kmistrączkowe, warzywa czosnkowe, nek, koper (nasiona), majeranek,
marchew, papryka
mięta, szałwia, szczypiorek, trybula,
Oregano: bakłażan, warzywa czosn- tymianek.
kowe, papryka, pomidor, cukinia
Fondue: Bazylia, czosnek, mięta.
Pietruszka: warzywa czosnkowe Walijskie grzanki z serem: Bazylia,
i korzeniowe, ziemniaki, papryka, estragon, majeranek, pietruszka (dogrzyby, pomidory, sałata
mowe-potrawy.pl).
Rozmaryn: fasolka szparagowa, warzywa kapustne i czosnkowe, ziem- Z czym łączyć przyprawy i
niaki, grzyby, pomidory, cukinia
zioła w kuchni?
Szałwia: warzywa strączkowe, ziem- Anyż: ciasto kawowe, słodkie chleniaki, warzywa kapustne i korzenio- by, kompoty owocowe, wołowina,
we
cielęcina, wiejski ser.
Bazylia: dania z pomidorami,
groszek, szpinak, sałata, zupa
fasolowa, baranina, wołowina,
cielęcina, krewetki, sosy pomidorowe, spaghetti, suflety,
omlety.
Cynamon: słodkie bułeczki,
muffiny, ciasteczka, ciastka, tapioka, puddingi czekoladowe,
kawa, ciasta owocowe, gorąca
czekolada, słodkie ziemniaki, dynia.
Czosnek: mięsa, ryby, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy sałatko-

we, grillowane warzywa.
Estragon: marynaty do mięs, sałatki, omlety, ryby, zupa pomidorowa,
brokuły, szparagi, kalafior, kapusta,
drób.
Gałka muszkatołowa: donaty, puddingi, bita śmietana, lody, pieczone
banany, pasztety, ciasto dyniowe,
szpinak, pieczone mięsa.
Goździki: szynka, pieczona wieprzowina, marynowane owoce, ciasto
jabłkowe i dyniowe, buraczki, zupa
krem z pomidorów i groszku, gorąca
herbata, grzane wino i piwo.
Imbir: dania kuchni azjatyckiej i indyjskiej, ciastka, puddingi, kompoty, pasztety, marynaty, grzane wino
i piwo.
Kminek: chleb, kapusta, ziemniaki,
mięsa.
Kolendra: zupy z warzyw strączkowych, potrawy mięsne, sałaty.
Koperek: pieczone i gotowane ziemniaki, twarożki, ryby, sosy do ryb,
ogórki kiszone, młoda kapusta, sałatki ziemniaczane.
Kurkuma: pikle, marynaty, dressingi do sałat, ryby, owoce morza.
Liście laurowe: buraczki, gotowana
marchew, zupy warzywne, wołowina, cielęcina, baranina, gotowany
kurczak, marynaty.
Majeranek: biały barszcz, żurek, pieczone mięsa, ryby, pieczarki.
Mięta: galaretki, lody, sałatki owocowe, sałatka z sera wiejskiego, kapusta, marchew, woda.
Oregano: pizza, sosy pomidorowe,
pieczeń wołowa, opiekana i pieczona
jagnięcina i cielęcina, ryby, szpinak,
sosy warzywne.
Papryka: pizza, kiełbasa, kuchnia
włoska, hiszpańska, węgierska i
meksykańska.
Pietruszka: zupy, sałatki, mięsa,
ryby (szczególnie tuńczyk), sosy,
omlety.
Rozmaryn: pieczona jagnięcina,
wołowina, wieprzowina, drób, łosoś,
pieczone ziemniaki, zielony groszek.
Szafran: ryż, słodkie bułeczki, wywary z ryb, zupy z kurczaka, ciasta (np.
marchewkowe).
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pomocą ściereczki (ręcznika papie- dodawać by nie popsuć smaku i nie
rowego).
„przedobrzyć”.
Zioła wybitnie aromatyczne dodaje
się do potraw na początku ich gotowania lub duszenia, aby potrawa
miała czas przejść ich zapachem.
Natomiast takie przyprawy jak
zmielony pieprz, gałka muszkatołoSzałwia: wszystkie dania wieprzo- wa, które wpływają pobudzająco na
we, nadzienia do dań z ryb i drobiu, procesy trawienia, dodaje się przed
ciemne sosy, francuskie dressingi, samym końcem gotowania.
pomidory, groszek.
Nie należy stosować przedwcześnie
Tymianek: świeże pomidory, zupy soli, aby nie spowodować utraty odwarzywne, krokiety, karczochy, grzy- powiedniej soczystości przygotowyby, ziemniaki, sosy na bazie owoców wanej potrawy.
morza, cebula (fooddiary.pl).
Włoszczyznę do zup dodaje się okoO czym należy pamiętać?
ło pół godziny przed zakończeniem
Sięgając po zioła i przyprawy, war- gotowania. Natomiast świeże, zieloto mieć na uwadze, że o ich smaku ne przyprawy drobno poszatkowai jakości w dużej mierze decyduje ne oraz o działaniu pobudzającym
miejsce pochodzenia. Te rosnące w (pieprz, imbir, gałka muszkatołowa)
rejonach świata, w których mają naj- dodaje się do zup już po ich ugotolepsze warunki do rozwoju, charak- waniu, przed samym podaniem do
teryzują się doskonałym smakiem i stołu. Wysuszone zioła można dodaintensywnym aromatem.
wać na początku gotowania.
Aby właściwie podkreślić smak
Świeżych ziół i warzyw nie należy potraw należy umiejętnie dawkobezpośrednio po umyciu kroić lub wać przyprawy, oraz wiedzieć jakie
rozdrabniać, lecz osuszyć lekko za przyprawy i zioła do czego można

Przyprawy i zioła odgrywają w kuchni ogromną rolę. Wydobywają aromat i podkreślają smak potraw a
także ułatwiają trawienie, wzmagają
apetyt i poprawiają metabolizm.
Zarówno świeże jak i suszone zawierają witaminy, minerały, przeciwutleniacze często nawet więcej niż
warzywa i owoce a także unikalne
substancje lecznicze wpływające na
utrzymanie czy powrót do zdrowia.
W dobrej i zdrowej kuchni nie powinny się znaleźć żadne gotowe
mieszanki przyprawowe zawierające dodatki smaku produkowane w
laboratoriach chemicznych.
Przyprawy mają wiele dobroczynnych właściwości, ale trzeba wiedzieć, jak łączyć je w kuchni, żeby
nie tylko dobrze smakowało, ale też
wyszło nam na zdrowie.
Aleksandra Dobiecka
Źródła: domowe-potrawy.pl,
blog.ziolowo.pl, fooddiary.pl,
kobieta.interia.pl, , kuchnia.wp.pl,
polki.pl
Fot. dreamstime.com
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Żyj zdrowo!
Najczęstszym pytaniem, które
otrzymuję od Was jest: „Jak zacząć
ćwiczyć od zera. Bez kondycji”.
Dostaję wiadomości typu: „Nigdy
nie ćwiczyłem, chciałbym zacząć
ale nie wiem od czego. Idę na siłownię i nie wiem, co ćwiczyć, tu
pomacham, tam coś porobię, ale
trening większego sensu nie ma”.
Postanowiłam napisać swój pierwszy artykuł dla osób, które chcą rozpocząć „przygodę” ze sportem, ale
nie mają w ogóle kondycji ani pojęcia, od czego powinni zacząć.
Od czego zacząć, jeśli nie ma się w
ogóle kondycji i zaczyna się od zera?
Zaczynamy od treningu adaptacyjnego, przygotowującego mięśnie do
wysiłku. Pierwsze tygodnie będą szokiem dla ciała, ale po miesięcznym
przygotowaniu mięśnie będą odpowiednio przygotowane do większego
wysiłku.
Trening adaptacyjny może być różny w zależności od naszego celu.
Jeśli chodzi o rozpoczęcie biegania,
będzie to zupełnie inny trening niż
np. przygotowujący do treningu na
siłowni. Niezależnie od wybranego
celu warto zrobić sobie miesięczny
uniwersalny trening przygotowujący
mięśnie do wybranej dyscypliny.

cie czuć, że jesteście coraz bardziej
sprawni
i możecie
dłużej
biegać,
a krócej
odpoczywać.
Bieg – wiem
po sobie, że
miesiąc czasu
jest wystarczający do tego, żeby
zacząć biegać z
przeplatanym bardzo krótkim marszem. Jesteście w
stanie biec bez przerwy 20-30 min i
5 min maszerować. Wszystko zależy
od indywidualnych predyspozycji,
wagi i częstotliwości treningu, jednak po miesiącu można już zauważyć duże pozytywne zmiany. To tylko
30 dni, a efekty mogą zaskoczyć.

Siłownia

Do treningów na siłowni również
trzeba się przygotować. Osoba,
która w ogóle nie miała styczności z treningami, nie ma kondycji,
nie powinna od razu rzucać się na
głęboką wodę. Takie osoby próbują wszystkiego, przez co trening w
ogóle nie przynosi efektów. Ważne,
żeby poćwiczyć z trenerem personalnym lub w domu, zapoznać się nieco
z tematyką ćwiczeń, maszyn i planu
treningowego.
Bieganie
Najważniejszą zasadą, żeby zacząć
Jeśli chodzi o rozpoczęcie joggin- i nie przestać, jest metoda małych
gu, jest stara święta zasada: marsz kroczków.
→ marszobieg → bieg. Maszerowanie
jest dla osób, które kompletnie nie Wszystko
mają kondycji. Ważny jest taki postopniowo
dział ze względu na determinację i
Jeśli od razu rzucimy
motywację: jeśli przez kilka dni dasię na głęboką wodę
my z siebie 150%, to każdy kolejny
i będziemy dla siebie
trening będzie dla nas trudniejszy
KATEM, szybko się
i będzie zwyczajną katuszą. Nic na
poddamy. Jeśli zasiłę, wszystko stopniowo, a czas jest
czniemy stopniowo,
tutaj kluczem do sukcesu.
i z czasem będziemy
podnosić poprzeczMarsz – codzienne maszerowanie
kę, będziemy bardzo
szybkim tempem 30-60 min,
zmobilizowani i
zależy od dysponowania czaciągle będzie
sem – im dłużej, tym lepiej.
nam mało.
O to właśMarszobieg – po 2 tygonie chodniach (lub mniej) madzi, żeby
szerowania, przeplatamy
nie trakmarsz z biegiem np. 5 min
tować tremaszerowania, 2 min biegu.
ningu jako
Po pewnym czasie skracamy
karę, bo
czas do takiego momentu, że
po takim
biegniemy tyle samo minut,
treningu
ile maszerujemy, następnie wyzawsze
dłużamy bieg np. 5 min biegu, 2
„umieramin marszu. Z czasem będziemy”; tylko

jako przyjemność, po której ma się
ochotę na więcej.

W taki sposób
nigdy nie stracicie zapału.
Czas na najważniejsze kwestie
– ustalenie, jak ma wyglądać trening
adaptacyjny.
– Dziś poniedziałek… przysłowiowe
„zacznę od poniedziałku” zrealizuj
właśnie teraz. Stworzyłam planer
miesięczny, żeby można było odhaczać zrobiony trening – działa to
motywująco. Zaplanuj treningi, nie
ćwicz od razu 6 razy w tygodniu.
Proponuję treningi najpierw co drugi dzień lub 3 razy w tygodniu. Na
początek to wystarczy!
– Zrób zdjęcie „przed”, w samej bieliźnie: z przodu, boku i z tyłu. Po 30
dniach zrób zdjęcie „po” i porównaj.
W taki sposób najszybciej dostrzeżesz wizualne zmiany.
– Wypróbuj różne treningi, nie ćwicz
ciągle tego samego. Urozmaicaj sobie treningi. Mieszaj np. jeden trening z trenerem personalnym, kolejny trening na świeżym powietrzu
– marsz, marszobieg, rower, pływanie. W grę wchodzi KAŻDA i różna
aktywność.
– Ustal sobie cel. REALNY. Zapisz
sobie ten cel i pamiętaj o nim. Np.
w miesiąc schudnę 2 kg. Mało, ale i
realnie, przez co się nie zawiedziesz.
Jeśli jesteś osobą, która chudnąć nie
chce, to ustal sobie cel np.: po miesiącu przebiegnę 5 km / zmniejszy
mi się obwód w boczkach o 2 cm
/ zmniejszy mi się widoczny cellulit. Pomysłów może być mnóstwo.
Zależy to od Twojego celu i motywacji – dlaczego chcesz być aktywny.
– NAGRODA. Po miesiącu ćwiczeń,
takich „bez oszukiwania”, spraw sobie bluzkę, sukienkę, buty, torebkę,
pojedź gdzieś na weekend. Nagrodź
się za trud włożony w treningi, żeby
był inny cel, do którego realnie dążysz – między innymi po nagrodę.
– Możesz ułożyć samodzielnie plan
treningowy lub ćwiczyć z trenerem.
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Przykład:
Trening w poniedziałki, środy i piątki.
Bieganie, rower, basen, trening w domu – samodzielny plan / ćwiczenia
z trenerem.
Ustal sobie plan, i działaj. Po miesiącu zauważysz efekty wizualne jak i
lepszą kondycję / siłę.
Ale pamiętajmy, że musimy również mieć odpowiednio dobraną dietę do
każdej dyscypliny sportowej.

Koktajl, który doda Ci energii – przepis na 2 porcje:
- Garść szpinaku
- Sok z 2 jabłek
- 1 gruszka
- Pietruszki według uznania
- 1 awokado
- 5 cm świeżego ogórka
Wszystkie składniki wrzucamy do
blendera.

Nie czekaj na
postanowienia
noworoczne,
zacznij
już teraz!
Izabela Sobolewska
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Kilka sposobów na to jak ożywić
wiosenną garderobę

Przede wszystkim zacznij od segregacji ubrań i dodatków w swojej
garderobie. Sprawdź, co nadaje się
jeszcze do użytku, a czego nie nałożyłaś w zeszłym sezonie (lub nałożyłaś tylko jeden raz), odłóż na bok
lub komuś oddaj. Określ dla siebie
styl, w którym chcesz się ubierać,
przeglądnij modowe trendy i nowości. Zainspiruj się jakąś znaną
osobą, której styl od zawsze ci się
podobał i jest zbliżony do Twojego.
Może to być np. fashionistka, fotografka, modelka, stylistka itd. Spisz
na kartce rzeczy, jakich ci brakuje,
oraz kolory, które już posiadasz w
swojej szafie oraz te, na których
chcesz bazować w tym sezonie.

1. Ubierz się w kolor

Nie musisz ubierać się w jeden kolor od stóp do głów, wystarczy jedna
kolorowa rzecz i od razu twój outfit
nabierze wyrazu. Niektóre kobiety
boją się wyrazistego koloru jak ognia. Związane jest to z tym, że często
nie wiemy, z czym go połączyć i czy
w ogóle dany odcień do nas pasuje.

Najlepszym rozwiązaniem będzie
wykonanie analizy kolorystycznej,
która pokaże Ci, w jakim kierunku
zmierzać, które odcienie kolorów
najlepiej pasują do twojego typu urody. Uwierz mi, jest ich naprawdę wiele! Możesz również sama zastanowić
się nad tym, jakie barwy korzystnie
komponują się z kolorem Twoich
oczu, włosów oraz cery, na podstawie dostępnych analiz kolorystycznych w Internecie. Wybierz dwa-trzy
kolory, które idealnie skomponują
się z resztą rzeczy w Twojej szafie i
ożyw swój wiosenny wizerunek!

codzienną stylizację w interesujący
outfit! Zresztą w tym sezonie nie
będziemy mogły narzekać na nudę:
nietypowa biżuteria, okulary, apaszki to hit tegorocznej wiosny i lata.
Możesz również wybrać subtelny kolor dodatków, ale wówczas postaw
na nietypową ich formę lub kształt.
Np. trójkątne kolczyki o rozmiarze
XL w kolorze Twojego beżowego
płaszcza: nie będą od razu rzucały
się w oczy, lecz dodadzą całej stylizacji charakterystycznego wyglądu.

3. Nałóż sukienkę

Najczęściej nakładamy ją „od świę-

2. Charakterystyczny doda- ta”. Na co dzień nie chce nam się
tek
myśleć o odpowiednich rajstopach,
Jeśli jednak nie jesteś jeszcze gotowa
na nałożenie koloru albo po prostu
od lat Twoją miłością są klasyczne
stonowane barwy i nic nie wskazuje
na to, że mogłoby to kiedykolwiek się
zmienić, postaw na charakterystyczne dodatki. Buty, torebka, pasek w
nietypowym kolorze, z zabawnym
nadrukiem, ciekawym printem lub
dodatkiem, mogą zmienić klasyczną

butach, torebce, które do niej wybierzemy. Jednak kiedy w końcu uda
nam się wsunąć w dopasowany model, uszyty z odpowiedniego materiału, komfort noszenia jest nieporównywalny ze spodniami. Nie musi to
być zbyt krótki lub zwiewny fason, w
którym nie będziemy czuły się dość
swobodnie. W odpowiednim kroju
sukienki możesz nawet jeździć na
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rowerze! Dlatego też spróbuj przeznaczyć sobie chociaż jeden dzień
w tygodniu dla casualowej sukienki,
którą nałożysz chociażby ze snikersami lub trampkami, ale poczujesz
się również wyjątkowo kobieco.

4. Wzory i nadruki

Jeśli jednak masz ochotę ubierać
się w te same kolory co zawsze oraz
w stylu, który towarzyszy ci od lat, a
o sukience nawet nie ma mowy, to
zdecyduj się na wzory, które wprowa-
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dzą odrobinę 5. Odjazdowy trend
pozytywne- Z kolei, jeśli należysz do tych bargo „zamie- dziej odważnych i otwartych na
szania” w modę osób, wyostrz swoje zmysły
T w o i c h i poszukaj wśród pojawiających się
ubraniach i trendów „smakowitego kąska” dla
dodatkach. siebie. Najlepiej, aby nie było to nic
Mogą to być wymuszonego i przerysowanego, ale
różnej wiel- raczej wywoływało wśród Twojego
kości paski, otoczenia efekt „wow”! Choć wielu
kropki, kra- osobom może to zupełnie nie pasota, asyme- wać, to Ty sama będziesz wyglądała
tria, motywy w tym wystrzałowo! Zatem aby nie
roślinne, eg- przesadzić, wystarczy skupić się tylzotyczne i vintage’owe lub zabawne ko na jednej rzeczy, jednym trendzie,
nadruki, które w tym sezonie znaj- który znakomicie
dziesz z łatwością na wieszakach podkreśli nasz
sklepowych. Możesz również sama styl, doda smaku
pomyśleć o zaprojektowaniu włas- i urozmaici nienego wzoru lub oryginalnego rysun- jedną stylizację.
ku na T-shircie, bluzce lub szalu.
Wystarczy stworzyć wymarzony Paulina Gramacka - Personal Shopper,
projekt i zwrócić
Fashion Stylistka, Socjolożka
się do firm, które
Fashion Stylistka dla Karen Millen
świadczą tego rowww.polinnestyle.com
dzaju usługi.

Książka na dziś
Cztery przyjaciółki z dzieciństwa:
Parker, Emma, Lauren i Mac prowadzą doskonale prosperującą
agencję ślubną. Ich wspólna pasja trwa od dzieciństwa, kiedy to
urządzały przyjęcia
weselne angażując w
nie kota, psa a nawet
brata Parker, przekupując go słodyczami
aby uczestniczył w organizowanych przez
nie ceremoniach zaślubin.
Parker, po tragicznej
śmierci rodziców, za
zgodą brata zachęciła
swoje przyjaciółki do
założenia firmy organizującej i obsługującej
przyjęcia weselne od
A do Z. Przekształciła
posiadłość rodziców w
dom weselny, dbając o każdy szczegół i detal. Firma rozwija się, organizując niezapomniane i wyjątkowe
uroczystości.
Każda z dziewczyn ma swój „talent”.
Parker czuwa nad całością, dopinając wszystkie szczegóły. Mac zajmuje
się fotografią, próbując zatrzymać na
zdjęciach magiczne chwile zaślubin
i weselnych przyjęć. Lauren tworzy
wyjątkowe, słodkie dzieła sztuki od-

powiadające charakterowi młodej
pary. Emma zaś tworzy niepowtarzalne i niezapomniane kompozycje kwiatowe, oddające charakter
imprezy, państwa młodych oraz ich
rodziny.

która została przyjęta do Romance
Writers of America Hall of Fame.
Należy do wielu zrzeszeń pisarzy i
jest laureatką wielu nagród.

Nora Roberts, nie bez powodu nazywana „królową romansów”, udowodTak w skrócie wyglą- niła, że romans nie musi być banalda tło historii o part- ną historią z jeszcze banalniejszym
nerstwie, przyjaźni, zakończeniem.
miłości i pracy wykonywanej z pasją przez Być może treść polecanej przeze
cztery przyjaciółki mnie powieści niektórym czytelniw domu weselnym kom może wydawać się banalna i
„Przysięgi”. Opowieść płytka – ot, kolejne „romansidło” z
składa się z czterech serii młodzi, piękni, bogaci żyli dłuczęści: „Portret w bieli”, go i szczęśliwie… Rzeczywiście są to
„Posłanie z róż”, „Smak romanse ze szczęśliwym zakończechwili” oraz „Miłosne niem, ale dlaczego szczęśliwe zakońPrzysięgi”. Każda z czte- czenie ma zasługiwać na mniejsze
rech książek opowiada poważanie niż to nieszczęśliwe? Nie
historię o rozkwicie ma przecież niczego złego w byciu
związku, uniesieniach szczęśliwym.
i upadkach.
Bohaterki czterech opowieści Nory
Autorką cyklu jest Nora Roberts, Roberts nie są panienkami z harlewłaściwie Eleanor Marie Robertson, quinów. Nie mają obsesji na punkcie
ur. w 1950 r. w USA amerykańska małżeństwa, nie czekają na księcia z
pisarka, która zasłynęła z powieści bajki, nie dążą do tego, by wyjść za
łączących w sobie wątki obyczajowe, mąż za wszelką cenę. Są silnymi i inromantyczne, kryminalne i sensacyj- teresującymi kobietami, mają pracę,
ne. Doczekała się uznania czytelni- zainteresowania i marzenia, także te
czek, które z niecierpliwością czeka- o prawdziwej miłości.
ją na kolejną książkę. Łączny nakład
jej powieści to ponad 400 milionów
Polecam,
egzemplarzy. Jest pierwszą autorką,
Agnieszka B.
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Słowo o byle czym
Zapewne niejeden z nas z rozrzewnieniem wspomina swój pierwszy kontakt z mediami, jaki miał
w… szkolnej toalecie. Była ona też
swego rodzaju klubem, w którym
starsi uczniowie prowadzili zajadłe
dysputy w chmurach papierosowego dymu. Ten przybytek był też
zapewniającym anonimowość portalem społecznościowym, w którym
można było znaleźć rozmaite nagryzmolone długopisem lub kredą
na ścianie wpisy, z których wiele
było co najmniej niecenzuralnych.
Inne natomiast służyć miały rozpowszechnianiu informacji, które ich
autorzy uważali za prawdziwe, lub
też… hmm, służyć miały jako nośnik
dla podtekstu. Powiedzmy, że świeżo
upieczony, prawie piśmienny pierwszoklasista, napisał na ścianie:
aefkajestgupia

powszechny i szybki przepływ informacji jest traktowany jak coś oczywistego. Jednak ten nawał wiedzy nie
zawsze i wszędzie jest odczuwalny,
jak gdyby poszczególne informacje
nie trafiały do odpowiednich odbiorców, lub trafiały w pustkę.
Czy ktoś przyzna się bez łaskotek, że
bywa znużony chmarami grzecznie
poukładanych polotnych sformułowań, które gładko przemierzają
przestrzeń nie natrafiając na żadną
przeszkodę, od której mogłyby się
odbić aby mogło rozlec się echo
zrozumienia w skołatanym umyśle
widza-słuchacza?

Ale co tam!

Informacja o tym, że 3 maja co roku
świat obchodzi ustanowiony przez
UNESCO Międzynarodowy Dzień
Wolności Słowa, jest jasna i czytelna:
Jakież katusze musiał cierpieć au- Hurra! Na całym świecie trzeciego
tor powyższego, skoro zdecydował maja można mówić to, co się komu
się na taki rozpaczliwy przekaz na podoba!
bądź co bądź poczytnym nośniku?
Co mniej kumata rzesza czytelników Weźmy jako przykład artykuł ze strowzruszała ramionami i na dźwięk ny www.pap.pl z dnia 03.05.2016., z
dzwonka biegła do klas. Ale pani którego pochodzą następujące cywoźna, już po lekcjach, kiedy gwar taty.
ucichł i w jej uszach zamiast dzwonka dzwoniła cisza, w zadumie patrzy- „3 maja przypada Międzynarodowy
ła na ten wpis, bo akurat też miała Dzień Wolności Słowa, ustanowiona imię Ewa.
ny przez UNESCO; a także Dzień
Pamięci Zabitych Dziennikarzy obWspominała stare czasy i swojego chodzony przez Press Cluby na świeszkolnego kolegę, który nie umiał cie. Tego dnia w ponad 40 krajach
jej powiedzieć prawdy, że ją kocha. dziennikarze wspominają zabitych
Potem ożenił się z jej koleżanką, kolegów”.
która była śmiała za siebie, i za „Członkowie Press Club Polska
niego. Ani oni, ani ona, nie byli po- zebrali się przed Memoriałem
tem szczęśliwi. Pani woźnej żal się Wolnego Słowa w Warszawie, by
zrobiło chłopca, który to napisał. uczcić pamięć kolegów. Na pomniPomyślała też – ciekawa jestem, czy ku ułożono plakat ze zdjęciami zabi„efka” kiedykolwiek dowiedziała się tych oraz liczbami 72 i 1189”. „W spoo jego uczuciach. Najpewniej chciał sób szczególny uczczono pamięć…”
zwrócić na siebie JEJ uwagę, ale w – tu następują nazwiska reportera i
naiwności swojej nawet nie pomy- montażysty, którzy zginęli w Iraku w
ślał o tym, że dziewczynki nie mia- 2003 r., oraz dziennikarzy, z których
ły dostępu do męskich mediów. W jeden zginął w niewyjaśnionych do
każdym razie publicznie wykrzyczał dziś okolicznościach, a inny, lokalny
w ten sposób swoją skrytą prawdę i dziennikarz z Mławy, został zabity w
na jakiś czas nieco mu ulżyło.
zeszłym roku.
„Prezes Press Club Polska (…) podNie można powiedzieć, że było to tak kreślił, że praca reportera, lub nawet
doniosłe wydarzenie, że od tamtego blogera może być niebezpieczna nie
dnia każdy piszący ma nadzieję, że tylko na wojnie”. „W niektórych krajego tekst zostanie przeczytany od jach nie można być dziennikarzem,
początku do końca przez… przynaj- rolę dziennikarzy wypełniają blogemniej jedną osobę.
rzy i też spotykają ich za to represje.
Jesteśmy tu po to, aby o tym przypoGłupie, prawda?
mnieć – powiedział”. (PAP)
Teraz mazanie po ścianie jest
démodé, w użyciu są smartfony, a

Ale o co chodzi?

Śmierć reportera z plakietką
„PRESS”, śmigającego pomiędzy
jęczącymi i warczącymi w powietrzu pociskami, jest bez wątpienia
tragedią. Zwłaszcza że ów reporter
uganiał się za prawdą, którą usiłował upolować nie za pomocą karabinu, lecz kamery i mikrofonu.
Biegał więc z zakasaną suknią dociekliwości bacząc, ażeby podczas
wymiany ołowianych argumentów
nie potknąć się i żeby nie ukazały
się potem dwie blade półprawdy. Bo
przecież społeczeństwo ma prawo
dostępu do informacji, a rolą dziennikarza jest wywleczenie tej sponiewieranej informacji z wojennych
okopów nawet za nogi.
Jako że już dawno zauważono, że język może ranić dotkliwiej niż miecz,
uganianie się za prawdą pomiędzy
pociskami słów wypowiadanych na
frontach interesowności też bywa
jednoznaczne z narażaniem się na
życiowe niewygody. Nie jest zresztą
łatwo w obecnym świecie być dotkniętym przez powołanie do bycia
kimkolwiek.

A kiedy było łatwo?

Młody człowiek, marzący o tym, aby
być kominiarzem, kosmonautą, strażakiem, Bobem Budowniczym, w
swoim zafascynowaniu i radosnym
entuzjazmie widzi jasno wszystko
to, co będzie chciał wyświadczyć
całej ludzkości. Jeden będzie marzył o tym, że pomoże zejść z drzewa wszystkim kiciusiom, drugi poleci na Marsa i przywiezie stamtąd
najpiękniejsze marsjańskie kwiaty,
inny wytłumaczy całemu światu, że
kłócić się jest be, a potem wszyscy
będą żyć w pokoju i zgodzie z ludźmi,
lwami, sępami i hienami.
Potem jednak okazuje się, że życie
weryfikuje te dziecięce (lub jak kto
woli dziecinne) marzenia, i niejeden z rozrzewnieniem wspomina
swój pierwszy kontakt z mediami,
jaki miał w… szkolnej toalecie.
Zastanawia się: „Może wtedy też
powinienem był nagryzmolić na
ścianie a e f k a j e s t g u p i a ?”.
Użerając się z własnym dyskomfortem, resztką sił marzy więc o tym,
żeby jakoś dowlec się do wspomnień
swojego dzieciństwa i dosmarować:
„Ewka, ja ciebie kochałem”.
Michał Nowacki

