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Co słychać w Antwerpii
Kobieta startuje na urząd burmistrza 
Antwerpii 
Partia ISLAM ogłosiła, że liderem na liście wyborczej 
w Antwerpii będzie kobieta. Jej nazwisko nie zostało 
jeszcze podane do publicznej wiadomości. Wiadomo, 
że jest to kandydatka pochodzenia afgańskiego, która 
nalegała, aby stać na czele listy, by walczyć z Bartem 
De Weverem. 

Decyzja partii była za-
skoczeniem dla wielu 
jej członków, którzy 
woleliby na czele listy 
widzieć mężczyznę. 
„Chociaż wolałbym 
mężczyznę na pierw-
szym miejscu, nasza 
sekcja w Antwerpii 
nalegała, abyśmy zro-
bili dla niej wyjątek 
– mówi lider partii 
Redouane Ahrouch. 

Według Ahroucha przeciwniczka Barta de Wevera w 
wyborach jest inteligentną i wojowniczą kobietą, przed 
trzydziestką, silną, wytrwałą, zdecydowaną, doskonale 
mówiącą po niderlandzku. Dlaczego jej nazwisko nie jest 
podane do publicznej wiadomości? „Ponieważ straciłem 

pracę po tym, jak moje zaangażowanie polityczne było 
szeroko rozpowszechnione, doradziłem jej, aby zachowa-
ła swoją tożsamość w tajemnicy. Dopiero gdy 11 wrześ-
nia na konferencji prasowej ogłosimy listy, podamy jej 
nazwisko” – powiedział Ahrouch. 

Według Arhoucha, celem partii 
Islam jest pojawienie się list wybor-
czych w 50 lub nawet 60 gminach. 
Na razie oprócz Brukseli stanie się 
tak w Antwerpii, Gent i Moeskroen. 

nieuws.vtm.be 

Sinksenfoor w Spoor Oost 
z najwyższą atrakcją w 
Europie 
Do 24 czerwca Spoor Oost zapra-
sza do Sinksenfoor. Organizatorzy 
zapewniają w tym roku ponad 150 
atrakcji, w tym dwie nowe: Shakers 
i tę najbardziej oczekiwaną – Tower. 
Śmiałkowie, którzy zdecydują się 
wypróbować wieżę, znajdą się na 
wysokości 90 metrów, po czym po 
przechyleniu fotela zaczną swobod-
nie spadać w dół. Widok na górze 
jest wart każdych pieniędzy – mówią 
odważni, którzy już spróbowali. 

 Źródło: nieuws.vtm.be

Źródło: www.hln.be



„Jeśli uczestnicy wesel zachowują się w przestrzeni 
publicznej antyspołecznie, są uciążliwi, głośno trąbią, 
blokują ulice i chodniki, lekkomyślnie zachowują się na 
drodze – będą karani – powiedział burmistrz Antwerpii 
Bart de Wever.

 Utrudnienie i uniemożliwienie interwencji służb ratow-
niczych, rzucanie jajami, blokowanie ruchu pojazdów 
służb ratowniczych, także podlegać będzie sankcjom 
administracyjnym. 

nieuws.vtm.be

„Klapa na całej linii” 
De Lijn przedstawiła coroczne spra-
wozdanie dotyczące punktual-
ności taboru w 2017 roku. 
Okazuje się, że ponad poło-
wa autobusów i tramwajów 
flamandzkiego przewoźnika 
jeździła z opóźnieniem. Na czas do-
cierało zaledwie 46 procent taboru, 
co oznacza spadek w porównaniu 
z 2016 rokiem (55%). 

De Lijn sprawdziła również stan zadowolenia pasaże-
rów i okazało się, że nigdy nie było ono na tak niskim 
poziomie jak obecnie. 

atv.be 

Muzeum DIVA już otwarte 
DIVA to duma Antwerpii, coś więcej niż muzeum. To 
centrum wiedzy o diamentach, ich historii, sposobie 
obróbki, biżuterii i złotnictwie. I mnóstwo diamentów 
do oglądania. Warto zobaczyć. 

Szkoła nauki jazdy dla kobiet 
Pierwsza taka szkoła w Belgii ma powstać w Antwerpii 
na Merksem. Instruktorami mają być tylko kobie-
ty. Pomysłodawczyni i założycielka damskiej szkoły 
Samira Masrour tłumaczy, że kobiety często nie czują 
się swobodnie z męskim instruktorem. „Stają się nie-
pewne i nieśmiałe”. „Przeprowadziliśmy ankietę na te-
mat belgijskiego rynku: kobiety twierdziły, że nie czują 
się swobodnie z męskim instruktorem, wolą, aby uczyła 
je inna kobieta”. Zaprzecza też, że założenie takiej szkoły 
będzie dyskryminacją mężczyzn. 

Szkoły jazdy tylko dla kobiet istnieją już od kilku lat 
w Holandii. Masrour razem z siostrą prowadzi taki 
ośrodek w Rotterdamie. „Z pewnością nie ma to nic 
wspólnego z religią lub kulturą. Jestem religijna, ale 
zdecydowanie nie jest to powodem, dla którego to ro-
bimy. Robimy to wyłącznie dlatego, że widzimy, że jest 
na to duży popyt” – mówi Masrour i dodaje, że „nie ma 
nic przeciwko mężczyznom”. „Są zawsze mile widziani, 
mogą przyjść i uzyskać od nas informacje dla swojej 
cioci, siostry czy dziewczyny”. 

radio2.be 

Opracowała: Barbara Kamińska 

Port w Antwerpii pod specjalnym nadzorem 
Tropikalne komary tygrysie coraz częściej znajdowane 
są w belgijskich portach i na lotniskach. Komary ty-
grysie mogą przenosić wiele niebezpiecznych chorób i 
wirusów m. in. wirus Zika, dengę, żółtą febrę, gorączkę 
Zachodniego Nilu czy japońskie zapalenie mózgu. 

– Na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia, ale musi-
my być bardzo czujni – mówią specjaliści. Rząd belgijski 
na bieżąco monitoruje sytuację. Dotyczy to zwłaszcza por-
tu w Antwerpii, gdzie znajduje się jedno z największych 
centrów przeładunkowych na świecie. 

gva.be 

Grillowanie w parkach w Antwerpii 
Publicznego grilla można używać codziennie od godz. 
10.00 do 22.00. Rezerwacje nie są konieczne. 

Gdzie można znaleźć bezpłatnego miejskiego 
grilla? Na stronie: https://www.antwerpen.be/nl/
info/52d5052339d8a6ec798b49ad/barbecueen-in-an-
twerpse-parken 

Wesele z grzywną
Radni Antwerpii zatwierdzili zmiany w miejskim kodek-
sie policji, dotyczące nadmiernej prędkości, antyspołecz-
nych zachowań kierowców, czy zachowania kibiców po 
meczach piłki nożnej.

Dotyczą one także powszechnie znanych marokańskich 
czy tureckich „orszaków ślubnych”. Uroczystości weselne 
są od teraz oficjalnie uznawane za „wydarzenia”, które 
należy zgłosić władzom z sześciotygodniowym wyprze-
dzeniem. Jeśli nie zostanie złożony wniosek, wszyscy 
uczestnicy – nie tylko kierowcy pojazdów – mogą zostać 
ukarani karą administracyjną GAS w wysokości do 350 
euro. Oczywiście, nie ominie ich postępowanie sądowe.
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Przegląd prasy belgijskiej
Jest to program zapewniający pa-
cjentom cyfrowy przegląd ich szcze-
pień, harmonogramu leczenia, czy 
wyników badań szpitalnych. Dostęp 
do tych danych ma także lekarz. W 
terminie późniejszym pacjenci będą 
mieli możliwość samodzielnego do-
dawania informacji. 
Szczegóły na: 
https://www.devoorzorg.be/antwer-
pen/Informatie-zorgverleners/etools/
phv/Pages/default.aspx

Nie będzie meczów na tele-
bimach 
Władze Brukseli zdecydowały, że ze 
względów bezpieczeństwa mecze pił-
karskich mistrzostw świata w Rosji 
nie będą transmitowane na dużych 
ekranach w otwartych miejscach 
publicznych w mieście. 

Będzie można obejrzeć mecze je-
dynie w miejscach, gdzie dostęp 
będzie ściśle kontrolowany, np. na 
niedużych stadionach w dzielnicach 
Molenbeek i Jette. Zakaz nie dotyczy 
zamkniętych miejsc publicznych, ta-
kich jak bary czy kawiarnie. 

W listopadzie ub.r., po awansie re-
prezentacji Maroka do piłkarskich 
mistrzostw świata w Rosji, w cen-
trum Brukseli doszło do chuligań-
skich wybryków, podczas których 
młodzi ludzie, w większości pocho-
dzenia marokańskiego, demolowali 
i okradali sklepy i podpalali samo-
chody. Rannych zostało wówczas 22 
funkcjonariuszy policji. 

gva.be 

Więcej czasu na spłacenie za-
ległości podatkowych 
Spłatę długów wobec fiskusa wkrót-
ce będzie można zrealizować za po-
mocą pięcioletniego planu spłaty. 
Obecnie FOD Financiën stosuje 
zasadę, że plany spłat nie mogą 

być dłuższe niż dwanaście miesię-
cy. „Jest to plan zbyt bezlitosny dla 
tych, którzy wpadli w kłopoty, dlate-
go władze podatkowe zdecydowały 
się działać łagodniej. W przyszłości 
możliwe będzie rozłożenie planu na 
okres do sześćdziesięciu miesięcy” 
– mówi Francis Adyns rzecznik pra-
sowy FOD Financiën”. 

Zgodnie z nowym okólnikiem dy-
rektor regionalny będzie mógł w 
przyszłości decydować o takim sy-
stemie spłat, który będzie zależeć od 
wielkości długu podatkowego i wy-
płacalności dłużnika. W skrajnych 
przypadkach może nawet uchylić 
odsetki za zwłokę lub pozwolić na 
nieograniczone odroczenie części 
długu. 

nieuws.vtm.be 
  
Belgijskie firmy 
oskarżone 
Trzy belgijskie firmy zosta-
ły oskarżone o eksport do 
Syrii chemikaliów, które 
mogły służyć do produkcji 
broni chemicznej. 
Dziennikarze tygodnika 
„Knack” ujawnili, że w la-
tach 2014-2016 prowadzo-
no hurtowy wywóz do Syrii 
produktów chemicznych 
do użytku przemysłowe-
go. Do ogarniętego wojną 
kraju oraz sąsiedniej Libii 

trafiły dziesiątki ton che-
mikaliów zorganizowane przez trzy 
przedsiębiorstwa z Antwerpii, które 
twierdzą, że handlowały z syryjski-
mi i libańskimi firmami z sektora 
prywatnego, które produkują farby, 
lakiery i chłodziwa. Sprawą zajmuje 
się belgijski sąd. 

onet.pl 

Więcej fałszywych samoza-
trudnionych 
W ubiegłym roku złapana została 
rekordowa liczba fikcyjnych samo-
zatrudnionych. Spośród 8500 ob-
cokrajowców, którzy podjęli pracę 
na własny rachunek, Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen (RSVZ), usunął z re-
jestru 990 osób, ponieważ w rzeczy-
wistości nie prowadziły one żadnej 
działalności. 

Działając jako przedsiębiorcy, oszu-
ści, zwłaszcza z Europy Wschodniej, 
starają się uzyskać jak najwięcej ko-
rzyści. Jako obywatele europejscy 
otrzymują zezwolenie na pobyt na 

Rząd ściga nielegalnych pra-
cowników 
Służby kontroli społecznej (Sociale 
Inlichtingen-en Opsporingsdienst, w 
skrócie SIOD) i Urząd ds. Imigracji 
(Dienst Vreemdelingenzaken - DVZ) 
łączą siły, aby zintensyfikować walkę 
z pracownikami bez ważnych zezwo-
leń na pobyt, którzy pracują w Belgii. 
Jeśli jesteś nielegalnie w Belgii, po 
prostu nie możesz pracować – mówi 
Theo Francken, sekretarz stanu ds. 
azylu i migracji. 

Pierwszą ofiarą pracy „na czarno” 
są sami pracownicy – tłumaczy 
Francken. Osoby przebywające w 
Belgii nielegalnie są wykorzystywa-
ne przez pracodawców i otrzymują 
zbyt niskie wynagrodzenie. To zja-
wisko wypiera z rynku legalną ni-
sko wykwalifikowaną siłę roboczą 
ze względu na zbyt wysoki koszt. 
Dlatego inspektorzy obu służb będą 
ściśle współpracować i wyłapywać 
osoby pracujące na czarno i prze-
bywające na terytorium Belgii bez 
wymaganych dokumentów. 

Inspektorzy społeczni podczas in-
spekcji w terenie będą mogli we-
zwać Wydział Imigracyjny w celu 
sprawdzenia podejrzeń o nielegalne 
zamieszkiwanie lub oszustwo tożsa-
mościowe. Na poziomie lokalnym 
Departament Imigracyjny będzie 
zaangażowany we wspólne działania 
różnych służb inspekcji społecznej. 

Powstanie również baza danych 
zawierająca pozwolenia na pracę i 
pobyt, aby pracodawcy, na przykład 
plantatorzy owoców, mogli być auto-
matycznie informowani o wygaśnię-
ciu określonego zezwolenia. 

hln.be 

Patient Health Viewer – plik 
medyczny dostępny on-line 

Rząd federalny uruchomił nową 
stronę internetową na której każdy 
mieszkaniec Belgii może sprawdzić 
stan swojego zdrowia. „Każdy ma 
prawo do wglądu w swoją własną 
dokumentację medyczną” – powie-
działa minister zdrowia Maggie De 
Block. 
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w którym współpracować będą czte-
ry belgijskie służby: pracownicy 
policji federalnej, bezpieczeństwa 
państwa, wywiadu wojskowego Adiv 
i służb celnych. 
PIU otrzyma wszystkie listy pasa-
żerów międzynarodowych lotów, 
pociągów, autobusów i rejsów oraz 
przeanalizuje te dane na podstawie 
baz danych czterech zaangażowa-
nych służb – wyjaśnia Olivier Van 
Raemdonck, rzecznik ministra 
spraw wewnętrznych Jana Jambon 
(N-VA). PIU ma stać się dodatkowym 
atutem w walce z terroryzmem i 
przestępczością zorganizowaną. 

nieuws.vtm.be 

System opłat ograniczy kor-
ki? 
Minister Phillip De Backer ma bar-
dzo konkretne plany wobec systemu 
opłat drogowych. Miałby on pomóc 
w zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji poprzez – w dużym skrócie 
– śledzenie ruchu samochodów 
ciężarowych. 

Zdaniem ministra dane z systemu 
Viapass znacznie ułatwiłyby kon-
trolę nad przewoźnikami. Dokładne 
rejestry tras, zbierane na potrzeby 
opłat drogowych, wiele bowiem 
mówią o charakterze pracy danego 
pojazdu. A to oznacza informacje na 
temat chociażby kabotażu. 
Jednocześnie De Backer przypo-
mniał o innym pomyśle, wysunię-
tym już kilka miesięcy temu. Chce 
on wprowadzić niższe opłaty za dro-
gi w godzinach nocnych, aby skło-
nić przewoźników do jazdy właśnie 
nocą. Zdaniem ministra, pomoże to 
ograniczyć korki i zmniejszy obcią-
żenie dla środowiska naturalnego.

40ton.net 

Skargi na ubezpieczycieli sa-
mochodów 
W ubiegłym roku krajowy rzecznik 
ubezpieczeniowy otrzymał ponad 
6200 skarg od klientów firm ubez-
pieczeniowych. Około jedna czwarta 

z nich dotyczyła ubezpiecze-
nia samochodu. 

Największym źródłem fru-
stracji kierowców jest długa 
procedura postępowania, 
przede wszystkim spóźnio-
na wypłata odszkodowania 
po wypadku. Wiele skarg 
dotyczyło także anulowania 
ubezpieczenia samochodu. 
Klienci firm ubezpieczenio-
wych mają również uwagi 
dotyczące obliczania lub 
pobierania składki. 

vrt.be 

Legalne ciężarówki z autopi-
lotami 
Od 1 maja w Belgii obowiązują no-
we przepisy, zgodnie z którymi fir-
my będą mogły uzyskać zezwolenie 
na testy ciężarówek z autopilotami. 
Pojazdy te będą mogły wyjechać na 
drogi publiczne, uczestnicząc w ru-
chu na określonych zasadach. 

Aby uzyskać takie zezwolenie, dana 
firma będzie musiała uzyskać zgodę 
ministerstwa transportu. Na zezwo-
leniu zostanie wyznaczony konkret-
ny okres testu, a także ograniczenia 
dotyczące sieci dróg. 

Przy okazji Belgowie uporządkowali 
też przepisy dotyczące 25-metrowych 
ciężarówek. Nowe zapisy precyzują 
zasady, na jakich dłuższe zestawy 
mogą jeździć poza autostradami. 
Mowa tutaj o ograniczeniu prędko-
ści do 50 km/h (także poza terenem 
zabudowanym), a także o bezwzględ-
nym zakazie wyprzedzania innych 
pojazdów. 

40ton.net 

Duży dług publiczny 
Belgia znalazła się w gronie kra-
jów, które mają jeden z najwięk-
szych długów publicznych w Unii 
Europejskiej. W 2017 roku wyno-
sił on 103,1% - wynika z danych 
Europejskiego Biura Statystycznego 
Eurostat. 

Tylko trzy kraje w Unii Europejskiej 
mają wyższy dług publiczny, są to 
kolejno: Grecja (178,6%), Włochy 
(131,8%) oraz Portugalia (125.7%). 
Z kolei najmniej zadłużone są: 
Estonia (9%), Luksemburg (23%) 
oraz Bułgaria (25.4%). Polski dług 
publiczny wynosi 50,6%. 

Globalnie dług publiczny w strefie 
euro spadł z 89% (koniec roku 2016) 
do 86,7% w roku 2017. Jeśli chodzi o 
Unię Europejską jako całość, w tym 
samym okresie zaobserwowano spa-
dek zadłużenia z 83,3% do 81,6%. 

W strefie euro spadł również deficyt 
budżetowy, z 1,5% w 2016 roku do 
0,9% w 2017 roku. Wśród 28 państw 
UE odnotowano zmniejszenie się 
deficytu z 1,6% w 2016 do 1,0% w 
minionym roku. Kraje z nadwyżką 
budżetową to: Malta (+3,9%), Cypr 
(+1,8%) oraz Czechy (+1,6%), z kolei 
Słowenia zakończyła rok 2017 z bu-
dżetem na poziomie zerowym. 

niedziela.be 

Opracowała: 
Karolina Morawska 

okres dłuższy niż trzy miesiące, co 
uprawnia ich do otrzymania płacy 
zasadniczej i zasiłku rodzinnego. 
Jeżeli płacą składki na ubezpiecze-
nie społeczne, mogą również korzy-
stać z zasiłków socjalnych, takich jak 
zasiłek chorobowy lub emerytura. 

nieuws.vtm.be 

Znikają nieletni uchodźcy 
W ubiegłym roku bez śladu znik-
nęło 618 nieletnich uchodźców 
przybyłych do Belgii bez rodziców. 
Zaledwie 124 przypadki zgłoszono 
do Child Focus. 

W ciągu ostatnich dwóch lat liczba 
zaginionych dzieci ogromnie wzro-
sła: w 2015 r. było ich 277, w zeszłym 
roku ponad 600. 
Nikt nie ma pełnego obrazu zakresu 
tego problemu. Child Focus twier-
dzi, że widać tylko wierzchołek góry 
lodowej. „Żadna jednostka nie mo-
że dokładnie powiedzieć, ile dzieci 
wjeżdża do Europy, nie mówiąc już 
dokładnie, ile ich brakuje w każ-
dym państwie członkowskim”, mó-
wi posłanka do Parlamentu Hilde 
Vautmans (Open Vld).
Według Child Focus „jeśli dzie-
ci znikną, to jest dla nich bilet do 
piekła. Mogą być wykorzystywane 
seksualnie, przystąpić do grup prze-
stępczych, lub być wykorzystywane 
w pracy”. Coraz częściej zdarza się, 
że nielegalnie pobiera się od nich 
narządy. 

nieuws.vtm.be 

Każdy podróżny poddany 
kontroli 
Każda osoba, podróżująca przez 
terytorium Belgii, zostanie spraw-
dzona przez nową jednostkę infor-
macyjną powołaną do życia w celu 
zwalczania przestępczości zorgani-
zowanej i terroryzmu. Po kilku mie-
siącach prób uruchomione zostało 
Passenger Information Unit – PIU 
(Biuro Informacji Pasażerskiej – w 
skrócie PIU). Jest to serwis wsparcia 
Belgijskiego Centrum Kryzysowego, 

Źródło: www.gva.be
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Wielobarwna Flandria 
Migracja nie jest zjawi-
skiem tylko naszych cza-
sów. W całej historii czło-
wieka na całym świecie 
ludzie dokądś przybywa-
li, albo skądś odchodzili 
aby zbudować nowe ży-
cie. Dziś też ludzie migru-
ją, z różnych powodów. 
Mężczyźni lub kobiety, 
młodzi lub starzy, samot-
ni lub w związkach, słabo 
lub dobrze wykształceni. 
Przynoszą ze sobą na no-
we miejsca różne doświad-
czenia, historię, języki, 
kultury i religie. 

Każde społeczeństwo składa się z 
grup ludzi różniących się od siebie 
społecznie, kulturowo lub ekono-
micznie. Różnorodność nie jest za-
tem związana wyłącznie z migracją. 
Ale migracja z pewnością przyczynia 
się do coraz bardziej zróżnicowane-
go społeczeństwa. Stawia społeczeń-
stwa przed wieloma wyzwaniami, 
wzmacniając istniejące różnice lub 
wprowadzając nowe. Uczenie się 
radzenia sobie z tymi różnicami jest 
procesem integracji. 

Różnice społeczne często prowa-
dzą do nierówności społecznych. 
Problemy między różnymi grupa-
mi społecznymi są zawsze wyzwa-
niem. W dużych miastach różnice 
społeczne, gospodarcze, kulturowe 
i etniczne są ze sobą bardzo powią-
zane, a nierówności społeczne się 
wzmacniają. 

„Samenleving in diversiteit” 
Po raz pierwszy i na tak dużą skalę 
została przeprowadzona ankieta, któ-
rej celem było przedstawienie obrazu 
wielobarwnego obywatela Flandrii i 
Brukseli. Około 4500 osób – pocho-
dzenia obcego, z zagranicznymi i 
belgijskimi korzeniami – zapytano 
o ich pozycję w społeczeństwie. W 
badaniu przyjęto, że osoby pochodze-
nia obcego to zarówno ludzie o innej 
narodowości niż belgijska (ale legal-
nie zamieszkujące w tym kraju), jak 
i osoby o podwójnym obywatelstwie 
oraz te, których ojciec lub matka ma-
ją obce obywatelstwo. 
Przeprowadzono wywiady z 
Flamandami (85 procent) i miesz-
kańcami Brukseli (15 procent), w 
wieku od 15 do 85 lat, zarówno w 
trybie online, jak i osobiście. 

Przeprowadzenie badania zleciła 

flamandzka minister ds. Integracji 
Liesbeth Homans (N-VA). Po opub-
likowaniu wyników okazało się, że 
są powody do niepokoju, zwłaszcza 
w kontekście Flamandów pochodze-
nia tureckiego, którzy większą wagę 
przywiązują do praw religijnych, na 
dalszy plan spychając prawa obo-
wiązujące w Belgii. Nieliczna część 
społeczności marokańskiej generu-
je przemoc ekstremistyczną. Ale są 
i pozytywne wieści: ludzie obcego 
pochodzenia są otwarci na większy 
kontakt z rodowity-
mi Belgami i czują 
się w tym kraju co-
raz lepiej. 

M i e s z k a ń c ó w 
Flandrii, uczest-
ników badania 
„Samenleving in 
diversiteit”, pytano 
o ich preferencje 
dotyczące takich 
kwestii jak praca, 
religia i eduka-
cja. Uczestnikami 
b a d a n i a  b y l i 
Belgowie, Turcy, 
Marokańczycy, 
Polacy, Rumuni 
i Kongijczycy. 
Ich pochodzenie 
nie było wybie-
rane przypadko-
wo. Chodziło o 
konkretne grupy, 
narodowości z 
największą liczbą 
mieszkańców we 
Flandrii oraz tych 
grup, które mają 
najmniejszy kon-
takt z rodowitymi 
Belgami – powie-
działa minister 
Homans. 

Rasizm, język i wiara 
Jak wygląda wielobarwna 
Flandria w kontekście powyż-
szych badań? 
Otóż 38 procent Polaków 
mieszkających we Flandrii 
nie chce muzułmanów ja-
ko sąsiadów (konkretnie 
Marokańczyków). Prawie 40 
procent Turków we Flandrii 
twierdzi, że religia powinna 
zawsze dominować w belgij-
skim prawie i że wiara poprze-
dza obowiązujące w tym kraju 
przepisy. Co ciekawe, tak sa-
mo uważa 8 procent Polaków 
i 9 procent Rumunów. 

Grupą, która najmniej aktywnie 
szuka pracy, są rodowici Belgowie 
(Flamandowie). 90 procent marokań-
skich dzieci mówi po niderlandzku 
i jest to najwyższy wskaźnik pośród 
wszystkich grup narodowościo-
wych. 75 procent Rumunów chce 
większego kontaktu z rodowitymi 
Belgami, a obywatele pochodzenia 
rumuńskiego zazwyczaj mieszkają 
w wynajętym domu. 41 procent ludzi 
pochodzących z Konga doświadczy-

Źródło: www.shutterstock.com

Źródło: www.hln.be
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DZIEŃ  PORADNICTWA
w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków 

pracujących lub mieszkających w Belgii

BRUKSELA 9 czerwca 2018

Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Brukseli

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

Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela

Przewidywany czas spotkania to 3 godziny
Porady udzielane są BEZPŁATNIE

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

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

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

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

ło tego, że właściciel, ze względu na 
pochodzenie i kolor skóry, nie chciał 
im wynająć mieszkania. 

Kongijczycy we Flandrii wydają się 
robić wszystko, aby się zintegrować, 
ale nie są zbyt często nagradzani 
za swoje wysiłki. Na przykład 48 
procent mieszkańców Flandrii, po-
chodzących z Konga, rozmawia po 
niderlandzku ze swoimi dziećmi, 65 
procent z nich pracuje, a 74 procent 
codziennie śledzi belgijskie wiado-
mości. Jednak ta grupa społeczna 
wyjątkowo często spotyka się z dys-
kryminacją, zarówno na rynku wy-
najmu mieszkań, jak i w pracy. 

Istnieją duże różnice między migran-
tami z Zachodu i spoza Zachodu w 
przypadku pracy. Podczas gdy 80 
procent Polek i 70 procent Rumunek 
pracuje, Turczynek pracuje tylko 39 
procent, a Marokanek 42 procent. 

Nie-zachodni migranci mówią wię-
cej po niderlandzku niż imigranci 
z Europy: 60 procent Turków i 66 
procent Marokańczyków czasami 
mówi po niderlandzku ze swoimi 
dziećmi. Dla Polaków i Rumunów, 
mieszkających we Flandrii, liczba 
ta wynosi odpowiednio 36 procent i 
29 procent. Innymi słowy: znaczna 
większość Polaków i Rumunów we 
Flandrii nigdy nie mówi w domu po 
niderlandzku. 

Flamandowie wydają się grupą o po-
glądach dosyć rasistowskich. Życie 
z muzułmanami jest trudniejsze dla 
rodowitych Belgów, niż dla większo-
ści osób ze środowisk migracyjnych. 
Zaledwie 18 procent rodowitych 
flamandzkich Belgów uważa, że za-
chodni styl życia jest zgodny z tym, 
jak żyją muzułmanie. Flamandowie 
pochodzenia polskiego i rumuń-
skiego są jeszcze bardziej sceptycz-
ni wobec muzułmanów. Spośród 
nich tylko 11 i 9 procent uważa, że 
muzułmanie dobrze się rozwijają w 
społeczeństwie zachodnim. 

Z przeprowadzonych badań wynika 
też, że mieszkańcy Flandrii, pocho-
dzący z krajów unijnych, częściej 
traktują pobyt w Belgii jako tymcza-
sowy, niż osoby pochodzenia maro-
kańskiego czy tureckiego. Polacy 
czy Rumuni noszą się z zamiarem 
powrotu do ojczystego kraju częś-
ciej niż osoby spoza UE, dla których 
mieszkanie w Belgii jest pobytem na 
stałe. 

Opracowała: Anna Janicka 
Na podstawie: hln.be, steunpuntdi-

versiteitenleren.be, demorgen.be 



pewnienie w całej Unii Europejskiej 
spójnego i jednolitego poziomu 
ochrony naszych danych. RODO 
obejmuje swoim zastosowaniem 
wszystkie podmioty prywatne i 
publiczne, które przetwarzają dane 
osobowe i w praktyce większość pro-
cesów przetwarzania danych. 

Bądź ostrożny w sieci 
Szybki postęp techniczny i globali-
zacja przyniosły nowe wyzwania w 
dziedzinie ochrony danych osobo-
wych. Skala zbierania i wymiany da-
nych osobowych znacząco wzrosła. 
Dzięki technologii m.in. prywatne 
przedsiębior- stwa mogą w 
swojej dzia- łalności, 
na niespo- tyka-
ną dotąd 
skalę, wy-
korzysty-
wać dane 

osobo-
we. 

– Dane osobowe to 
są wszystkie dane – nie 

tylko numer PESEL, nie tyl-
ko numer dowodu, nie tylko imię i 
nazwisko, ale wszelkie dane, które 
pozwalają na identyfikację nas jako 
osoby, zarówno w świecie fizycznym, 
jak i w świecie wirtualnym. I może 
nawet ten drugi jest ważniejszy – 
tłumaczy minister Marek Zagórski. 
– Dane osobowe to coś, czego nie 
powinniśmy powierzać byle komu. 
Ostrożność w tym przypadku jest 
wskazana. Nie dajmy się zwariować, 
ale swoje dane chrońmy – dodaje 
szef Ministerstwa Cyfryzacji. 

Korzystaj z nowych upraw-
nień 
Od 25 maja można żądać usunięcia 
swoich danych osobowych i prze-
kazania Twoich danych innemu 
podmiotowi. Starasz się o kredyt, 

starasz się o ubezpieczenie, nie 
chce Ci się wypełniać wniosków 
kredytowych? Prosisz, żeby treści 
Twoich danych były przekazane do 
wskazanego przez Ciebie banku. 
Chcesz wiedzieć, jakie dane na Twój 
temat gromadził były pracodawca? 
Poproś go o wydanie kopii Twoich 
danych – wymienia dyrektor Maciej 
Kawecki. – Każdy z Was, każdy z oby-
wateli, dzięki RODO dostaje ogrom 
nowych uprawnień. Uprawnień, z 
których musimy nauczyć się korzy-
stać i musimy chcieć korzystać, w 
ten sposób chroniąc własną prywat-
ność – dodaje. 

10 najważniejszych zmian, które 
wprowadza RODO 
Nowe przepisy przyjęte zostały w 
formie rozporządzenia, co oznacza 
bezpośrednie stosowanie przepisów 
przez wszystkich przedsiębiorców 
przetwarzających dane osobowe 
na terytorium Unii Europejskiej. 
RODO wejdzie w życie bez koniecz-
ności implementacji polską ustawą. 
Wszystko w celu ujednolicenia za-
sad ochrony danych osobowych w 
Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie to największa zmia-
na w podejściu do ochrony danych 
osobowych od dwudziestu lat. RODO 
wprowadza dużo nowości, o których 
należy pamiętać: 

1. Bezpośrednia odpowie-
dzialność przetwarzającego 
dane 
Organizacje, przetwarzające dane 
osobowe pochodzące z innych firm, 
w trakcie świadczenia usług na ich 
rzecz (jak na przykład firmy dostar-
czające rozwiązania w chmurze czy 
firmy hostingowe), będą ponosić 
bezpośrednią odpowiedzialność za 
złamanie zapisów RODO, włączając 
w to ryzyko otrzymania kary finan-
sowej. Co więcej, będą wymagane 
bardziej restrykcyjne niż dotych-
czas obowiązki w zakresie tworzenia 
umów o przetwarzaniu danych, nato-
miast odszkodowania i ograniczenia 
odpowiedzialności będą najprawdo-
podobniej podlegać renegocjacji. 

2. Zgłaszanie naruszeń 
Obowiązkiem administratorów da-
nych będzie zgłaszanie – w ciągu 72 

Od 25 maja br. obowiązują nowe 
regulacje dotyczące ochrony da-
nych osobowych (RODO). RODO 
obejmuje swoim zastosowaniem 
wszystkie podmioty prywatne i 
publiczne, które przetwarzają da-
ne osobowe i w praktyce większość 
procesów przetwarzania danych. 
Co zmieniają w naszym życiu? Na 
czym polega prawo do bycia zapo-
mnianym w sieci? 

Od 25 maja, na terenie całej Unii 
Europejskiej, obowiązuje rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Po 
polsku nazywamy je RODO, czyli 
rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, a po angielsku General 
Data Protection Regulation 
GDPR. Oba skróty funkcjonują 
równolegle. 

Kto musi stosować nowe 
przepisy? 
Zmiany dotyczą wszystkich firm 
prowadzących działalność gospo-
darczą i posiadających klientów. 
Każda firma, która zatrudnia pra-
cowników i posiada bazę klientów, 
przetwarza dane osobowe i musi się 
przygotować. 

Ochrona danych osobo-
wych 
Dane osobowe musimy chronić. 
I po to jest RODO. Po to, by uświa-
damiać, że numer PESEL, numer 
dowodu, imię i nazwisko i wszelkie 
dane, które pozwalają na identyfi-
kację nas w świecie fizycznym, jak 
i wirtualnym – to coś, czego nie 
powinniśmy powierzać byle komu. 
Nasze dane osobowe to dobro, z 
którym należy się obchodzić bardzo 
ostrożnie i odpowiedzialnie – mówi 
minister cyfryzacji Marek Zagórski.

To Twoje prawo 
Każda osoba ma prawo do ochrony 
swoich danych osobowych – to jed-
no z naszych praw podstawowych. 
Najważniejszym celem reformy eu-
ropejskich przepisów o ochronie 
danych osobowych (RODO) jest za-
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RODO: rewolucja w ochronie 
danych osobowych. Ważne zmiany 
dla wszystkich pracodawców. 
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5. Wyznaczenie Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych 
Obowiązkiem niektórych firm, za-
równo kontrolujących, jak i prze-
twarzających dane, będzie wyzna-
czenie Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. Osoba ta musi dyspo-
nować wiedzą ekspercką w zakresie 
ochrony danych osobowych. 

6. Obowiązkowa inwentary-
zacja danych i wymagania 
związane z dokumentacją 
Kontrolujący i przetwarzający dane 
będą zobowiązani od przygotowania 
i utrzymania wszechstronnych reje-
strów dotyczących przetwarzanych 
danych, uwzględniających m.in.: 
powody przetwarzania danych, ka-
tegorie podmiotów danych i danych 
osobowych, adresatów danych, reje-
stry międzynarodowych transferów 
danych, rejestry naruszeń i incy-
dentów, rozwój i utrzymanie zasad 
ochrony prywatności dla każdej 
linii produktowej, przechowywanie 
potwierdzonych zgód na przetwarza-
nie danych itd. 

7. Zgody 
Przepisami RODO zostają wprowa-
dzone nowe lub uzupełnione zasady 
uzyskiwania ważnych i weryfikowal-
nych zgód na przetwarzanie danych 
osobowych od osób, których dane 
dotyczą. 

8. Rozbudowanie obowiązku 
informacyjnego 
Przepisy RODO wskazują liczne in-
formacje, które muszą być uwzględ-
nione w komunikacji sposobu 

przetwarzania danych osobowych 
kierowanej do osób, których dane 
dotyczą. 

9. Ocena wpływu ochrony 
danych 
Wykonanie takiej analizy będzie 
obowiązkowe przed podjęciem dzia-
łań „wysokiego ryzyka”, takich jak 
na przykład profilowanie na dużą 
skalę czy wykorzystanie danych 
szczególnych kategorii (takich jak 
dane dotyczące zdrowia). 

10. Transfer danych poza 
Unię Europejską 
Niedostosowanie się do zakazu prze-
syłania danych, bez zachowania od-
powiedniego poziomu zabezpieczeń, 
będzie zagrożone możliwością nało-
żenia bardzo wysokich kar finanso-
wych. 

Drakońskie kary 
Naruszenie przepisów o ochronie 
danych osobowych to nie tylko stra-
ty wizerunkowe, lecz także wymier-
ne straty finansowe. RODO pozwala 
bowiem na nałożenie kary nawet do 
20 milionów euro bądź 4 proc. ob-
rotu światowego w związku z wycie-
kiem bądź incydentem związanym z 
ochroną danych osobowych. 
Na stronie ministerstwa cyfryzacji 
zamieszczone zostały filmiki instruk-
tażowe wraz z odpowiedziami na py-
tania. (https://www.gov.pl/cyfryzacja/
szukaj?query=RODO&page=1) 

dziennikzachodni.pl, pwc.pl, gov.pl

Fot.: www.canstockphoto.pl

godzin od wykrycia – do właściwego 
organu nadzoru, przypadków naru-
szeń, które mogą skutkować zagro-
żeniem praw i swobód osób, których 
dane zostały naruszone. Może także 
wystąpić konieczność zawiadomie-
nia konkretnej osoby, bez zbędnej 
zwłoki, o przypadku wystąpienia 
dużego ryzyka naruszenia jej praw 
lub swobód. 

3. Nowe i rozszerzone prawa 
obywateli 
Przepisami RODO wprowadzone 
zostaje: 
• „prawo do bycia zapomnianym” 
(skierowane do obywateli, którzy 
życzą sobie, by ich dane osobowe 
zostały usunięte), 
• uprawnienie do żądania przenie-
sienia danych, 
• oraz wzmocnione prawo dostępu i 
wglądu obywatela w jego dane. 

Osoby, których dane dotyczą, bę-
dą także miały rozszerzone prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania ich 
danych, w tym prawo do zakazania 
marketingu bezpośredniego z wyko-
rzystaniem danych osobowych, co 
ma niebagatelne znaczenie dla firm 
bazujących na analityce danych. 

4. Ograniczenia profilowania 
Wprowadzone zostały ograniczenia 
w zakresie profilowania włączając w 
to obowiązek otrzymania zgody na 
profilowanie przed rozpoczęciem 
zbierania danych, surowy obowiązek 
informowania o profilowaniu oraz 
konieczność akceptacji braku zgody 
na profilowanie. 



atlas w plenerze 22 czerwca 

Zapraszamy na imprezę towarzyską, która odbędzie się w piątek 22 czerwca na Placu 
Teatralnym (Theaterplein). Weź ze sobą całą rodzinę, przyjaciół, kolegów ze szkoły i 
sąsiadów.
Nasza impreza jest dla wszystkich mieszkanców Antwerpii - tych dużych i tych małych;  
tych co mieszkają tu od dawna, jak i tych, którzy dopiero co tu zawitali.

Program
• 16:30: kawiarnia językowa, gry towarzyskie, robótki ręczne, wspólne czytanie, gra:  
 “Znajdź swojego przyjaciela”, animacje dla dzieci...
• 18:15: aperitif po antwerpsku z frytkami
• 18:30 - 22:00: zabawa taneczna z Dj-em Barato i Dj-em Mystique

Kiedy?
Piątek 22 czerwca od 16:00 do 22:00

Cena?
Darmowy wstęp dla każdego.

Jesteś zainteresowany?
Przyjdź na Plac Teatralny (Theaterplein).

www.atlas-antwerpen.be 
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Zasada sumowania 
Instytucja państwa, w którym wy-
stępuje się z wnioskiem o przyzna-
nie renty inwalidzkiej, uwzględnia 
okresy ubezpieczenia we wszystkich 
innych państwach członkowskich. 
W przypadku niespełnienia warun-
ków do otrzymania renty polskiej, 
z uwagi na za krótki okres ubezpie-
czenia w Polsce, dolicza się również 
zagraniczne okresy ubezpieczenia 
we wszystkich innych państwach 
członkowskich – na przykład okres 
zatrudnienia lub prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w Belgii. 

Badania kontrolne 
Osoba uprawniona do renty inwa-
lidzkiej w jednym państwie EU, a 
mieszkająca lub przebywająca w 
innym państwie, będzie wzywana do 
kontroli przez instytucję miejsca za-
mieszkania – w Polsce ZUS, w Belgii 
kasę chorych. Może zaistnieć sytu-
acja wezwania osoby do przyjazdu 
na badania do państwa wypłacają-
cego świadczenia, jeśli stan zdrowia 
świadczeniobiorcy pozwala na prze-
mieszczanie się. 

Zbieg praw do renty inwa-
lidzkiej z Polski i Belgii 
Osoba ubezpieczona najpierw z 
Polsce – gdzie wysokość renty inwa-
lidzkiej zależy od długości okresów 
ubezpieczenia – a następnie w Belgii 
– w której nie ma takiej zależności 
– otrzyma dwie renty. 
Gdy pracownik lub osoba samoza-
trudniona po roku niezdolności do 
pracy otrzyma prawo do belgijskiej 

renty inwalidzkiej, kasa cho-
rych skon- taktuje się z wy-

działem realizacji umów 
międzynarodowych 

ZUS w celu przeka-
zania wniosku o 

przyznanie ren-
ty polskiej za 
okresy ubez-
pieczenia da-
nej osoby w 

Polsce. Po 
przyzna-
niu renty 
w Polsce 
r e n t a 
b e l g i j -
ska zo-
s t a n i e 

pomniejszona o wysokość renty 
polskiej. 
Wymiana informacji między obu 
krajami przebiega coraz lepiej i ka-
sa chorych ma prawo do roszczenia 
zwrotu świadczeń z mocą wsteczną 
w przypadku, gdy osoba nie zezna 
prawdziwych danych o okresach 
ubezpieczeniowych w Polsce. 

Osoba ubezpieczona najpierw w 
Belgii a później w Polsce otrzyma 
dwie osobne renty, obie zależne od 
długości okresów ubezpieczenia w 
tych państwach. 

Przykład: 
Pan Kowalski pracował najpierw 20 
lat w Polsce, a później podczas 3-go 
roku zatrudnienia w Belgii zacho-
rował i po roku choroby belgijska 
kasa chorych rozpoczęła procedurę 
przyznania mu renty inwalidzkiej w 
obu krajach. Polska wypłaci Panu K. 
rentę zgodną z jego stażem pracy w 
Polsce, a Belgia wypłaci stałą przy-
sługującą rentę belgijską bez wzglę-
du na krótki staż pracy w Belgii. 
Belgijska renta zostanie oczywiście 
pomniejszona o polską rentę. 

Wpływ polskiej emerytury na 
belgijską rentę inwalidzką 
Belgijska renta inwalidzka przysłu-
guje do 65 roku życia, czyli do osiąg-
nięcia ustawowego wieku emerytal-
nego w Belgii. Jeśli osoba otrzyma 
prawo do emerytury ustawowej w 
Polsce we wcześniejszym wieku (np. 
60 lat w przypadku kobiet), to eme-
rytura polska nie będzie odliczana 
od renty belgijskiej. 
Prawo belgijskie przewiduje w tym 
przypadku kumulację obu świad-
czeń w pełnym wymiarze. 

Dział ACV/CSC Dienst Grens-
arbeiders Nieuwe Europese 
Lidstaten zajmuje się pomocą dla 
członków ACV/CSC przy wypeł-
nianiu procedur w świetle prawa 
europejskiego. W celu uzyskania 
pomocy należy uprzednio umówić 
się na spotkanie tel. 03/222 71 64 lub 
poprzez e-mail: aldona.kuczynska@
acv-csc.be, iwona.cieszynska@acv-
-csc.be. 

Iwona Cieszyńska 

Przepisy Unii Europejskiej, do-
tyczące koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, nie 
zastępują lokalnych praw danego 
kraju Unii, tylko je koordynują. 
Każde państwo członkowskie ma 
osobne prawodawstwo dotyczące 
warunków przyznawania, nalicza-
nia i zachowania danego świadcze-
nia socjalnego. 

Systemy świadczeń z tytułu inwalidz-
twa w państwach członkowskich są 
bardzo zróżnicowane. 
W Belgii wysokość renty inwalidz-
kiej jest niezależna od długości okre-
sów ubezpieczenia. Wystarczy fakt, 
że osoba jest niezdolna do pracy w 
okresie zatrudnienia lub prowadze-
nia działalności gospodarczej, lub 
bezpośrednio po tym okresie. Dana 
osoba będzie otrzymywała taką samą 
kwotę renty niezależnie od tego, czy 
była ubezpieczona (pracowała lub 
prowadziła działalność gospodarczą 
lub rolniczą) 5, 10 czy 20 lat przed 
nabyciem inwalidztwa. 

W Polsce renta inwalidzka przyzna-
wana jest po spełnieniu określonych 
prawem warunków dotyczących mi-
nimalnych długości okresów ubez-
pieczenia. Wysokość renty oblicza-
na jest zgodnie z długością okresów 
ubezpieczenia: im dłużej było się 
ubezpieczonym przed nabyciem 
inwalidztwa, tym wyższa przyznana 
będzie renta. 
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Świadczenia z tytułu inwalidztwa w 
Polsce i Belgii w świetle prawa Unii 
Europejskiej 









Królewskie opowieści
Leopold I i Ludwika Maria Orleańska   

Był najmłodszym synem księcia 
Franciszka z Saksonii-Coburga-
Saalfeld i Augusty Reuss. W wieku 
zaledwie pięciu lat został mianowany 
pułkownikiem w Lejb-Gwardyjskim 
Pułku Izmaiłowskim. Kiedy w 1806 
oddziały Napoleona okupowały 
księstwo Sachsen-Coburg, Leopold 
wyjechał do Francji. Odmówił 
Napoleonowi, który zaproponował 
mu stanowisko swojego adiutanta i 
dołączył do rosyjskiej cesarskiej ka-
walerii. Walczył w armii rosyjskiej 
przeciwko Napoleonowi i wsławił się 
w bitwie pod Kulm. W 1815, w wieku 
25 lat uzyskał stopień generalski w 
armii rosyjskiej. 

Otrzymał propozycję zostania kró-
lem Grecji. Wydawała się interesu-
jąca, ale warunki postawione przez 
Leopolda okazały się zbyt surowe i 
nie do spełnienia przez ówczesne 
europejskie mocarstwa. Kolejne za-
proszenie do objęcia tronu przyszło z 
Belgii. Jedynym zastrzeżeniem było 

wyznanie przyszłego 
władcy. Był protestan-
tem. Dlatego musiał 
poślubić katolicką 
księżniczkę i w tej 
wierze wychowywać 
swoje dzieci. Kiedy 
Belgia uzyskała nie-
podległość, belgijski 
Kongres Narodowy 
spośród kilku kandy-
datur wybrał właśnie 
Leopolda i to jemu 
ofiarował tron nowe-
go królestwa. 21 lipca, 
przed wejściem do 
brukselskiego kościo-
ła Św. Jakuba, Leopold 
I złożył przysięgę na 
konstytucję (stąd 21 
lipca jest w Belgii świę-
tem państwowym). 

Królewskie małżonki 
i kochanki

Charlotta 
W 1816 roku Leopold poślubił księż-
niczkę Charlottę Augustę, jedyną 
córkę późniejszego angielskiego 
króla Jerzego IV i jego żony Karoliny 
Brunszwickiej. Małżeństwo było 
udane. Młoda para zamieszkała w 
Claremont Hause, podarowanym im 
przez naród. 

Charlotta zmarła rok później, 6 li-
stopada 1817 roku po tym, jak dzień 
wcześniej, po ciężkim porodzie 
urodziła martwego syna. Została 
pochowana w kaplicy św. Jerzego 
w Windsorze razem ze swoim sy-
nem. Jej śmierć spowodowała ża-
łobę narodową porównywalną do 
śmierci księżnej Diany w 1997 r. Dla 
Leopolda śmierć żony była szokiem, 
długo nie mógł się otrząsnąć. Ale jed-
nocześnie śmierć Charlotte uczyni-
ła go bardzo bogatym człowiekiem, 
otrzymał w spadku 50 000 funtów 
rocznie (obecnie ponad 6 milionów 
euro) i odziedziczył wszystkie rzeczy 
swojej zmarłej żony. 

Caroline 
2 lipca 1829 Leopold poznał piękną 
niemiecką aktorkę Caroline Bauer, 
kuzynkę swojego doradcy – barona 
Christiana Friedricha von Stockmar. 
Leopold oczarowany Caroline prosi 
ją o rękę. Według niektórych źródeł, 
podczas prywatnej ceremonii bez 
charakteru religijnego, para zawar-
ła związek małżeński, co pozostało 
tajemnicą. Caroline stała się hrabiną 
Montgomery. „Małżeństwo” zakoń-
czyło się rozwodem w 1831 roku. 
Obecnie małżeństwo między nimi 
uważa się za nieistniejące i nieważ-
ne. 

W wyniku postanowień Kongresu 
Wiedeńskiego z 1815 roku tereny 
obecnej Belgii, będącej wówczas 
częścią Francji, zostały włączo-
ne do nowo powstałego państwa 
Zjednoczonego Królestwa Ni-
derlandów. Władał nim król 
Wilhelm I, monarcha wyznania 
protestanckiego, nieudolny i krót-
kowzroczny politycznie. Za jego 
panowania największe wpływy w 
państwie mieli protestanci – bo-
gaci przedstawiciele północnych 
prowincji, co wywoływało nieza-
dowolenie katolickiej części spo-
łeczeństwa. Różnice religijne i 
kulturowe okazały się tak silne, 
że wspólne holendersko-belgijskie 
państwo rozpadło się już po 15 la-
tach. 

26 sierpnia 1830 roku, pod hasłem 
oderwania się od Holandii i obrony 
swobód obywatelskich, wybuchła w 
Belgii rewolucja. Holendrzy zdecy-
dowali się na interwencję zbrojną. 
Belgijskiej armii udało się wyprzeć 
Holendrów. Następstwem tych wyda-
rzeń było utworzenie Tymczasowego 
Rządu Belgii. Belgijski Kongres 
Narodowy 4 października 1830 pro-
klamował niepodległość tego kraju. 

Mimo to walki między Holandią a 
Belgią trwały do 1839 roku i dopie-
ro wtedy ostatecznie potwierdzo-
no niepodległość Belgii. Kongres 
Narodowy uznał kandydaturę 
Leopolda Koburga, który osadzony 
na tronie przez wielkie mocarstwa, 
26 czerwca 1831 roku przyjął tytuł 
Króla Belgów. Tego 
samego roku uchwa-
lono Konstytucję 
Królestwa. Leopold 
I sprawował rządy 
w kraju do swojej 
śmierci w 1865 roku. 

Leopold I
Leopold, Joris, 
Christiaan, Frederik 
urodził się 16 grud-
nia 1790 roku w 
Coburgu, zmarł 10 
grudnia 1865 roku 
w Laeken. Książę 
Saksonii-Coburga-
Gothy, pierwszy król 
Belgów z dynastii 
Koburgów w latach 
1831-1865. Ojciec 
króla Leopolda II. 
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W 1849 roku Arcadie 
udała się do klasztoru 
w Liege, gdzie na świat 
przyszło pierwsze dzie-
cko jej i Leopolda – syn 
Jerzy. Drugi syn, Artur, 
urodził się trzy lata póź-
niej. Król z Arcadie i ich 
dziećmi spędzał dużo 
czasu. Arcadie, która 
często towarzyszyła 
Leopoldowi w podró-
żach, otrzymała tytuł 
baronowej i dla zacho-
wania pozorów wyszła 
za mąż za Ferdynanda 
Meyera. Ojciec zadbał 
także o przyszłość swo-
ich synów. W ostatnich 

dniach 
ż y c i a 
Leopold 
był pod opieką 
Arcadie. Jego ostat-
nie słowo przed 
śmiercią brzmiało: 
„Charlotte”. 

Pierwszy król 
Belgów 
W De Pende, przy 
granicy francuskiej 
stoi pomnik pierw-
szego belgijskiego 
króla. To w tym 
miejscu, w 1831 roku 
Leopold po raz pierw-
szy postawił stopę na 
belgijskiej ziemi. 

Leopold I ocenia-
ny jest jako władca 

rozsądny i zdolny, który zadbał o 
neutralność swojego kraju. W 1848, 
kiedy we Francji zdetronizowano 
Ludwika Filipa I (teścia Leopolda), 
a przez całą Europę przetoczyła się 
rewolucja, ominęła ona neutralną 
Belgię – głównie dzięki zabiegom 
dyplomatycznym Leopolda. Król 
także pobudził do życia gospodar-
kę, stwarzając dobre warunki do 
rozwoju hutnictwa, górnictwa i ko-
lei. To właśnie w Belgii, 5 maja 1835 
roku została otwarta pierwsza linia 
kolejowa w Europie, która połączyła 
Brukselę z Mechelen. 

Ofiarą przemian gospodarczych, za-
inicjowanych przez króla, był prze-
mysł tkacki w wiejskiej Flandrii. 
Wieśniacy, którzy zajmowali się 
przędzeniem lnu i tkaniem płótna, 
nie mogli konkurować ze zmechani-
zowanymi tkalniami. Do ich zuboże-
nia przyczyniły się słabe zbiory zboża 
i kilkuletni nieurodzaj na ziemniaki. 
Polityka wewnętrzna kraju została 
z czasem zdominowana przez na-

rastające kon-
flikty pomiędzy 
Walonami a 
Flamandami. 
Chodziło prze-
de wszystkim 
o równoupraw-
nienie językowe, 
przy czym należy 
pamiętać, że to 
dyskryminowa-
ni Flamandowie 
stanowili więk-
szość populacji 
Belgii. 

W 1834 roku 
Leopold I na 
swoją letnią 
rezydencję wy-
brał Ostendę. 
Rozpoczęto mo-

dernizację miasta i połączono je linią 
kolejową z Brukselą. Rozbudowano 
przy okazji całe wybrzeże. Dzięki 
królowi Ostenda zyskała sławę naj-
modniejszego kąpieliska w Europie. 
Dzieło ojca kontynuował Leopold II.
W 1842 Leopold podjął bezskutecz-
ną próbę przeforsowania praw dzieci 
i kobiet. 

Pod koniec życia Leopold I zdołał 
uregulować ciągnący się od 1839 ro-
ku spór z Holandią w sprawie opłat 
żeglugowych, pobieranych przez 
Holendrów u ujścia Scheldy. Król 
zdołał przekonać Wielką Brytanię i 
inne państwa zainteresowane żeglu-
gą w tej części Europy do wspólnego 
wykupienia przyznanych Holandii 
uprawnień. Belgia wzięła na siebie 
jedną trzecią tych kosztów, czyli 12 
milionów franków belgijskich. 

Król zmarł w wieku 74 lat i został 
pochowany w krypcie królewskiej 
w Laeken.

„Dzień Króla” 
Na pamiątkę 21 lipca 1831 roku, 
kiedy na tron wstąpił Leopold I, 
Belgowie corocznie obchodzą Dzień 
Odzyskania Niepodległości zwany 
też potocznie „Dniem Króla”. Na 
pamiątkę tych wydarzeń w Brukseli 
organizowanych jest wiele uroczy-
stości. Ulicami miasta przechodzi 
parada wojskowa, odbywa się rów-
nież dziękczynna msza święta z 
udziałem pary królewskiej i jej rodzi-
ny w katedrze św. Michała i Guduli. 
Na zakończenie świętowania nad 
miastem rozbłyskają sztuczne ognie. 

Anna Janicka 
Źródła: monarchie.be, 

mowimyjak.se.pl
Fot.: www.plukdeliefde.nl

Ludwika Maria – królowa 
Belgów 
Ludwika Maria Orleańska (Louise-
Marie Thérèse Charlotte Isabelle 
d’Orléans), urodziła się 3 kwietnia 
1812 w Palermo na Sycylii, zmarła 
11 października 1850 w Ostendzie. 
Najstarsza córka przyszłego króla 
Francji – Ludwika Filipa I i jego żo-
ny księżniczki Marii Amelii Burbon. 
Francuska księżniczka, królowa 
Belgów, druga żona Leopolda. 
9 sierpnia 1832, w Compiègne, w 
obecności francuskiej rodziny kró-
lewskiej, Ludwika Maria poślubiła 
króla Leopolda I. Nie było to mał-
żeństwo z miłości, raczej polityczne 
zobowiązanie zawarte w imię racji 
stanu. 

Królewska para doczekała się czwor-
ga dzieci: 
• Ludwika Filipa (zmarł w wieku 
dziewięciu miesięcy) 
• Leopolda Ludwika, drugiego króla 
Belgów 
• Filipa Eugeniusza, hrabiego 
Flandrii 
• Marię Charlottę, żonę cesarza 
Meksyku 

Uczucia w tym związku nie było, ale 
królewska para miała ze sobą dobry 
kontakt. Ludwika Maria zmarła w 
1850, w Ostendzie w otoczeniu swo-
jej rodziny. Została pochowana w 
krypcie królewskiej na cmentarzu 
Laeken w Brukseli.

Arcadie 
Arcadie Claret była córką bruksel-
skiego wojskowego. Kiedy w 1843 
roku spotkała Leopolda, miała nie-
całe 18 lat. Stała się jego kochanką. 
Król wysyłał do Arcadie miłosne 
listy podpisane literą „L” i sercem. 
Ich związek trwał 20 lat. 



muje ponad 100 milionów dolarów 
od pracowników zza granicy. 

Ambasada Korei Północnej w 
Warszawie, pytana przez BBC o 
komentarz, podkreśliła, że jej oby-
watele pracują zgodnie z polskim 
prawem i regulacjami UE. Polski 
rząd z kolei zapewnił, że „prowadzo-
ne są regularne kontrole” i „nie ma 
dowodów na przymusową pracę”. 
Dodano też, że przestano wydawać 
pozwolenia na pracę dla obywateli 
Korei Północnej. 

wprost.pl

Obowiązkowe badania dla 
kierowców 60+ 
Rząd przygotowuje dla starszych kie-
rowców nowe przepisy. Zgodnie z ni-
mi osoby w wieku co najmniej 60 lat 
będą musiały odbywać dodatkowe 
badania lekarskie. Badania dla se-
niorów mają wyglądać podobnie, jak 
badania dla kandydatów na kierow-
ców. Zweryfikuje się więc między in-
nymi ostrość widzenia. W gabinecie 
będzie trzeba stawiać się regularnie, 
natomiast kto tego nie zrobi, ten po 
prostu straci uprawnienia. 

Nowe przepisy mają zmniejszyć 
ilość starszych osób, które od wiel-

kiego święta zasiadają za 
kierownicą. Wiele z nich 
może bowiem zrezygno-
wać z badań. Chce się 
też wyeliminować z dróg 
osoby, które stwarzają dla 
innych zagrożenie. 
Z drugiej strony, ustalenie 
granicy wieku na zaledwie 
60 latach może być kontro-
wersyjne. W końcu kie-
rowcy zawodowi muszą 
pracować do lat 67. 

40ton.net 

Grunt na własność 
Prawdopodobnie już od 
1 stycznia 2019 r. grunty 

pod blokami i domami oddane w 
użytkowanie wieczyste przekształcą 
się we własność. 

Chodzi o projekt ustawy o przekształ-
ceniu współużytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe we współwłasność 
gruntów. Termin wejścia tych prze-
pisów kilkakrotnie przekładano. 
Tymczasem czeka na nie kilka mi-
lionów właścicieli mieszkań oraz 
domów jednorodzinnych, a także 
same samorządy. 

Jednak nic nie jest za darmo. 
Właściciele mieszkań i domów jed-
norodzinnych będą wnosić opłatę 
przekształceniową przez 20 lat, a 
właściciele lokali użytkowych w blo-
kach, w tym garaży podziemnych – 
przez 33 lata. 

gazetaprawna.pl 

Dostęp do KRUS przez 
Internet 
Prawie 17,7 tys. kont dostępowych 
do portalu e-KRUS założyli rolnicy 
odprowadzający składki z tytułu 
ubezpieczenia społecznego i zdro-
wotnego. 

Mogą dzięki temu korzystać z e-
-składki KRUS, czyli narzędzia do-
stępnego w ramach  szybkich płat-
ności internetowych  Paybynet. 

Założenie konta dostępowego jest 
bardzo proste. Można tego dokonać 
na dwa sposoby – zgłaszając się do 
placówki terenowej, składając wnio-
sek i otrzymując login i hasło, oraz 
posiadając profil zaufany poprzez 
ePUAP. 

eKRUS jest innowacyjny, gdyż rol-
nik ma dostęp do swojego indywidu-
alnego konta, zarówno jako płatnika 
składek, jak również domowników i 
członków rodzin. 
E-składka jest efektem współpra-
cy Krajowej Izby Rozliczeniowej 
i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. 
Proces wnoszenia e-składki jest 
bardzo podobny do sposobu doko-
nywania zakupu towarów i usług w 
sklepach internetowych. 

polskieradio.pl 

Polacy coraz bardziej zadłu-
żeni 
W ciągu 4 lat trzykrotnie wzrosła 
wielkość długów Polaków w śred-
nim wieku. Osoby pomiędzy 36. a 
59. rokiem życia mają do oddania 
28,5 mld zł – wynika z najnowszych 
danych Krajowego Rejestru Długów. 
Dłużnikiem-rekordzistą jest mężczy-
zna, który ma do oddania aż 45,3 mln 
zł. 

Zadłużeniu sprzyja z jednej strony 
„życie ponad stan” i kupowanie na 
kredyt kosztownych rzeczy, które 
trudno potem spłacać. Z drugiej – 
perturbacje życiowe, jak „strata pra-
cy czy nagła choroba, powodujące, 
że zaczyna brakować pieniędzy na 
bieżące wydatki”. 
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Przegląd prasy polskiej
Zakaz sprzedaży alkoholu 
nocą 
Piotrków Trybunalski i Bytom to ko-
lejne miasta w Polsce, które wprowa-
dziły nocną prohibicję. Miejscy radni 
w Bytomiu przyjęli uchwałę mówią-
cą, że od 1 lipca nie będzie można w 
tym mieście kupić alkoholu między 
godz. 23 a 5 rano. 

O zakazie nocnej sprzedaży alkoho-
lu zadecydowali też radni Piotrkowa 
Trybunalskiego; tam nie będzie moż-
na kupić napojów wyskokowych od 
23 do 6 rano, a uchwała wejdzie w 
życie w pierwszych dniach wakacji. 
Lokalne władze tłumaczą to względa-
mi bezpieczeństwa i oczekiwaniami 
społecznymi. 

tvp.info 

„Niewolnicy” z Korei pracują 
w stoczniach 
Brytyjska telewizja BBC wyemito-
wała program „Panorama”, który 
opowiadał o „współczesnym nie-
wolnictwie” i wykorzystywaniu 
„przymusowych pracowników z 
Korei Północnej” w Polsce, Rosji i 
Chinach. Według dziennikarzy w 
Polsce pracuje około 800 obywate-
li kraju, w którym władzę sprawuje 
Kim Dzong Un. 

BBC pokazało materiały wideo 
nagrane z ukrycia m.in. z budo-
wy mieszkań Partner Stoczni w 
Szczecinie, w których Koreańczycy 
opowiadają o „niewolniczych” wa-
runkach, w których zmuszeni są 
pracować. Opowiadają, że do jedze-
nia dostają „śmieci” i muszą znosić 
wyczerpujące zmiany. 

Koreańczycy mówią w materiale, że 
praca za granicą to „obowiązek par-
tyjny” czy „rewolucyjny obowiązek”. 
Reżim Kim Dzong Una rocznie otrzy-

Stocznia w Gdyni, źródło: Wikimedia Commons / 
Ssawka/CC BY-SA 3.0
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w przypadku innych mięs i wyrobów 
mięsnych. W przypadku mięs i wy-
robów mięsnych uchybienia wyka-
zano w co piątej badanej partii. 

Zauważono również, że w przypadku 
produktów, w których występowa-

ły określenia „wiejski” i „chłopska” 
używano dodatków i gotowych pół-
produktów (np. jaj w proszku). 

W przypadku przypraw ziołowych 
wykryto obecność odchodów gry-
zoni, martwych szkodników i ich 
oprzędów, czy też liści nadgryzio-
nych przez szkodniki. Martwe szkod-
niki znaleziono również w przetwo-
rach owocowych i warzywnych. 

Soki zawiniły niezgodną z deklara-
cją producenta zawartością ekstrak-
tu i witaminy C oraz kwasowości. 
Stosowano również oznaczania typu 
„100% sok”, podczas gdy do produk-
tów dodano substancje dodatkowe 
np. przeciwutleniacze. Używano 
również określeń „świeży” lub „świe-
żo tłoczony” w przypadku soków pa-
steryzowanych. 

bankier.pl 

Polacy uczą Unię 
Manipulowanie licznikami w uży-
wanych samochodach stanowi 
problem w całej Unii. W badaniach 
oszacowano koszt takich oszustw 
na kwotę od 5,6 do 9,6 miliarda eu-
ro rocznie. PE przygotowuje się do 
wprowadzenia nowych przepisów, 
które ograniczą tę praktykę. 

W  Polsce nawet 90 procent kupo-
wanych z drugiej ręki samochodów 
może mieć przekręcone liczniki – 
wynika z raportu przedstawionego 
Parlamentowi Europejskiemu. Nic 
więc dziwnego, że to polskich eks-
pertów poproszono o przygotowanie 
propozycji prawa, które ma uregulo-
wać rynek używanych aut. 

Bruksela chce zwiększyć zaufanie do 
sprzedawców używanych aut, wpro-
wadzając regulacje o kontroli samo-

chodowych liczników. Zastosowany 
ma być system belgijski, gdzie przy 
każdym serwisie samochodu stan 
jego licznika przesyłany jest elektro-
nicznie do centralnej bazy danych. 
Odczyty liczników od mechaników, 
blacharzy samochodowych, wulka-
nizatorów i pomocy drogowej są 
przekazywane w Belgii do bazy da-
nych Car-Pass, co oznacza, że każdy 
pojazd, zarejestrowany w tym kraju, 
posiada czytelną dla potencjalnych 
nabywców historię odczytów prze-
biegu. 

Problem polega na tym, że importo-
wane samochody nie są zarejestro-
wane w bazie, co pozostawia obszer-
ny obszar na potencjalne oszustwa. 

Okazuje się, że w Polsce – najwięk-
szym unijnym rynku używanych 
samochodów – od 70 do 90 procent 
z 1 miliona samochodów importo-
wanych każdego roku ma przekręco-
ne liczniki odmierzające odległość 
przebytą przez samochód. Chodzi 
zwłaszcza o przekręcanie licznika 
w samochodach, którymi jeżdżono 
głównie po autostradach, a więc ich 
zużycie jest mniej widoczne niż w au-
tach jeżdżących po mieście. 

Parlament będzie głosował nad tym 
raportem 31 maja i jeśli go zatwier-
dzi, KE dostanie rok na przygotowa-
nie projektu legislacji. 

wiadomosci.onet.pl  

Obcokrajowcy a przestęp-
stwa 
O niemal 40 procent wzrosła w 2017 
roku liczba przestępstw popełnio-
nych przez cudzoziemców. W ubie-
głym roku obcokrajowcy popełnili 
w Polsce łącznie 6264 przestępstwa 
– czyli prawie o 1,7 tys. więcej niż w 
roku poprzednim. W porównaniu ze 
stanem sprzed dwóch lat to wzrost 
o 2,8 tys. 

W statystyce naruszeń prawa do-
minują Ukraińcy, którzy popełnili 
ponad połowę ze wszystkich prze-
stępstw obcokrajowców. Wynika 
to z faktu, że przybysze tej narodo-
wości dominują w Polsce. Kolejno, 
Białorusini popełnili 357 czynów. 

„Ponad 90 proc. wszystkich naru-
szeń prawa, których u nas dopuści-
li się obywatele Ukrainy, stanowiły 
przestępstwa drogowe oraz prowa-
dzenie w stanie nietrzeźwym” – 
mówi rzecznik Komendy Głównej 
Policji. 

fakty.interia.pl 

Opracowała: Katarzyna Frankowska

Polacy w wieku 50-59 lat mają więk-
szy odsetek niespłaconych zobowią-
zań wobec banków, firm pożyczko-
wych i ubezpieczycieli niż osoby w 
wieku 36-49 lat. Częściej zalegają też 
z czynszami, opłatami za prąd, wodę 
i gaz. 

Natomiast Polacy w wieku 36-49 
lat mają więcej długów za tele-
fon, Internet i telewizję w stosun-
ku do starszych. Wyprzedzają 
też 50-latków, jeśli chodzi o 
mandaty za jazdę bez biletu oraz 
grzywny sądowe. 

Największe problemy z zale-
głościami mają, w obu grupach 
wiekowych, mieszkańcy woje-
wództwa mazowieckiego, dru-
gie miejsce zajmują Ślązacy, 
na trzeciej pozycji znaleźli się 
mieszkańcy Dolnego Śląska. 

Polacy w wieku 36-49 lat nie spłaca-
ją kredytów hipotecznych, debetu 
z kart kredytowych, kredytów go-
tówkowych, ubezpieczeń OC, rat za 
sprzęt elektroniczny, RTV i AGD, 
pożyczek-chwilówek i abonamentów 
telefonicznych. Z kolei ci w wieku 
w wieku 50-59 lat zadłużają się naj-
częściej na iPhone’y i laptopy dla 
dorosłych dzieci, ale też komunie i 
rowery dla wnuków. Jest też grupa 
osób, które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej i biorą kredyt na 
leki w nagłej chorobie, czy węgiel 
na zimę. 

PAP 

Woda w mięsie, odchody w 
przyprawach 
Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych prze-
prowadziła kontrole artykułów spo-
żywczych w celu sprawdzenia, czy 
spełniały wymagania sanitarne oraz 
te zadeklarowane przez producenta. 

Kontrola obejmowała m.in. takie 
produkty jak: mięsa i wyroby mięs-
ne, ryby, sery, masła, jaja, makarony, 
owoce, warzywa, oleje, przyprawy, 
a badano cechy organoleptyczne 
(m.in. wygląd, smak i zapach), pa-
rametry fizykochemiczne (m.in. 
wilgotność, gęstość, ekstrakt, za-
wartość tłuszczu, białka, sacharozy, 
wody, soli, kwasowość, identyfikację 
surowców mięsnych i rybnych) oraz 
znakowanie produktów żywnościo-
wych. 

Wyniki wskazują na zawyżoną war-
tość wody w mięsie drobiowym i 
zaniżoną wartość mięsa oraz wystę-
powanie niezgodnej z deklaracją za-
wartości tłuszczu, białka, soli i wody 
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Tokaj Szamorodni 
Wytrawny bądź słodki, doskona-
ły jako aperitif. Ciekawostką jest, 
że ten węgierski przysmak nazwę 
Szamorodni zawdzięcza Polakom. 
W XVI i XVII wieku zapotrzebowanie 
w Polsce na to wino było tak duże, 
iż aby przyspieszyć dostawy, ustalo-
no, że niezbędny proces dojrzewa-
nia może odbywać się w trakcie jego 
transportu. Wino to niejako dojrze-
wało po drodze samo. – Samo się ro-
dziło. Słodkość Tokaju Szamorodni 
zależy od dojrzałości zbieranych do 
jego wytworzenia owoców. Z tych 
wcześniej zerwanych powstaje wy-
trawna odmiana „száraz”. Z tych 
przejrzałych, zbieranych później, 

słodka odmiana „édes”. 

Tokaj Aszú 
Naszym zdaniem to faworyt je-
śli idzie o wina węgierskie. Już 
sam proces jego powstawa-
nia jest niebanalny, ciekawy, 
bardzo czasochłonny i precy-

zyjnie ustalony. Zbiorów wi-
nogron dokonuje się z końcem paź-
dziernika albo nawet w listopadzie. 
Wtedy owoce są już przejrzałe, wy-
suszone i zaatakowane szlachetnym 
gatunkiem pleśni. Z tak zebranych 
i drobiazgowo wyselekcjonowanych 
winogron tworzy się „pastę aszu”, po 
czym zalewa się ją wysokiej jakości 
winem edes. Rozpoczyna się proces 
fermentacji, a dojrzewanie tego ga-
tunku wina trwa cztery lata. Tokaj 
Aszu charakteryzuje się bardzo słod-
kim, ale jednocześnie wielowymia-
rowym, nietuzinkowym i niepodra-
bialnym smakiem. W zależności od 
poziomu słodkości Aszu dzieli się na 
wina od trzech do sześciu putonów. 

Bycza krew 
Powstaje w regionie Eger. Jest to 
czerwone wino o mocnym kolorze, 
występujące w odmianach wytraw-
nych i półwytrawnych. Krainą czer-
wonych win jest południe Węgier i 
region Szekszard. 

Tradycje winiarskie Węgier sięgają 
średniowiecza. A pochodzące z re-
gionu Villany-Siklos, znane pod na-
zwą Villany Burgundy wina, dzięki 
wysokiej jakości swoich walorów 

osiągają najwyższe ceny wśród win 
węgierskich i konkurują z winami 
krajów śródziemnomorskich. 

Szanowni Państwo, 
historia obu narodów jest udekoro-
wana smakiem Tokaju, ale i budowa-
na od wieków po dziś dzień na wielu 
płaszczyznach relacji. W roku 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez 
Polskę dobrze pamiętać, że i w tym 
wydarzeniu jest wielka i pozytywna 
rola Węgier. Bo cud nad Wisłą stał 
się cudem również dzięki temu, że 
na prośbę polskiego dyplomaty, 
hrabiego Jana Szembeka, węgier-
ski admirał Miklos Horthy, regent 
Królestwa Węgier, w krytycznym 
momencie wojny polsko-bolszewi-
ckiej, przy braku przychylności in-
nych krajów europejskich, przekazał 
na rzecz Polaków 22 miliony sztuk 
amunicji. 

Po II Wojnie Światowej i czasie ra-
dzieckiej okupacji polsko-węgierskie 
relacje odrastają świetnością na no-
wo, złocąc się węgierskim tokajem. 
A za puentę tych kilku naszych spo-
strzeżeń tyczących Węgier, Polski, 
wina i życia niech posłużą słowa 
Pani Konsul Generalnej Węgier w 
Krakowie, Adrienne Kormendy: 

„Jest wiele inicjatyw, tak oficjalnych 
i dyplomatycznych, jak i tych oddol-
nych, społecznych, mających na ce-
lu przywracanie świetności dawnym 
relacjom Polski i Węgier. Spędziłam 
w Polsce, w Krakowie, wiele lat. 
Poznaję wiele osób, Polaków, z wiel-
ką sympatią odnoszących się do nas, 
Węgrów. I mam wrażenie, że źródło 
przyjaźni między naszymi narodami, 
jest źródłem, które wyczerpać się 
nie jest w stanie. To wielce istotne i 
ogromnie nas cieszy. Tym bardziej, 
że nie jest to sprawą jedynie senty-
mentów odnoszących się do naszych 
historii. Polska i Węgry potrzebują 
się nawzajem. Nasze relacje, mają-
ce piękne zaczepienie we wspólnej 
historii, odnoszą się, i odnosić się po-
winny, również do teraźniejszości i 
przyszłości”. 

Z poważaniem, 
Zespół Klubu Wine&Life 

Dwa kraje, dwie kultury, dwa na-
rody. Dwie ścieżki historii od wie-
ków po dziś dzień przecinające się 
i łączące. Jak w metaforze Worcella 
– dwa dęby, których korzenie w 
przyjaźni splątane są. Węgry i 
Polska. Pisząc o wina kulturze, 
nie sposób historii węgierskiego 
wina pominąć, historii obu Kultur 
i wpływów wzajemnych, smakiem 
Tokaju umacnianych. 

Zaraz po tym, jako chrzest na-
szego kraju do annałów wpisa-
no, związki między Węgrami 
a Polakami silnymi były. 
Węgierski książę Gejza swoją 
najstarszą córkę za syna Mieszka 
I, Bolesława Chrobrego za mąż 
wydał. 

Związki małżeńskie zawarli też: 
córka Mieszka II z Belą I, dwie 
córki Beli IV, Kinga i Jolanta 
z Bolesławem Wstydliwym i 
Bolesławem Pobożnym. W 1370 
roku tron Polski objął jego siostrze-
niec Ludwik Węgierski. W 1440 ro-
ku tron węgierski objął z kolei polski 
król Władysław Warneńczyk. 

Tymi szlakami wspólnych koliga-
cji dziejów podążając, w XVI wieku 
krwiobiegowi kultury polskiej zło-
ciste krople węgierskiego Tokaju 
zacności a innego dobra przydały; w 
połowie XVII stulecia nasz kraj naj-
większym importerem węgierskich 
win czyniąc. 

I tu, pokrótce, przybliżmy 
Czytelnikowi bogactwo winiarskiej 
kultury Węgier. Kultury bogatej w 
tradycje i winiarskie rody. Kultury 
dostojnie dojrzałej i wielopokolenio-
wej, choć z różnych względów mniej 
teraz w Polsce promowanej niż kul-
tura winiarska Europy Zachodniej. 

Węgry podzielić można na ponad 20 
regionów winiarskich. Powiedzmy 
tutaj o tych najbardziej popularnych. 
W północno-wschodniej części kra-
ju leży miejscowość Tokaj. Tę nazwę 
przyjmuje się również w klasyfikacji 
regionów winiarskich – Tokaj-Hegy. 
Region słynie z wytwarzania win bia-
łych. 

Z węgierskiej winnicy,              
z krakowskiej piwnicy.
Rzecz o relacji Węgrów z Pola-
kami. Nie tylko na winie opartej.
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rzeczy z drugiej ręki. Gdy zamieszka-
łam w Belgii, zauważyłam dziwne zja-
wisko. Otóż okazało się, że Belgowie 
nie tyle, że nie wstydzą się kupować 
rzeczy z drugiej ręki, u nich jest to 
wpisane w tradycję. Czasem odno-
szę wrażenie, że 2dehans to tutejszy 
sport narodowy. Badania przeprowa-
dzone w 2015 roku wykazały, że 4 na 
10 Flamandów kupiło w ciągu roku 
przynajmniej jedną rzecz z drugiej 
ręki. Najczęściej, używane ubrania, 
książki i dekoracje. 

Jednak dla Polaków mieszkających 
w Belgii kupowanie czy branie za dar-
mo rzeczy z drugiej ręki to WSTYD. 
Przekonałam się o tym wielokrotnie, 
obracając się wśród Polonii zarów-
no w realu, jak i w sieci. Kiedy ktoś 
napisze na grupie, że oddaje coś za 
darmo lub chce sprzedać coś używa-
nego, to od razu na niego i na po-
tencjalnych nabywców wylewane 
są pomyje. Do tego wyzywanie od 
polaczków-śmieciarzy, dusigroszów, 
kloszardów, a często i gorsze obelgi 
lecą. 

Coraz częściej dochodzę do wnio-
sku, że polskie poczucie przyzwoi-
tości i wstydu jest niekiedy co naj-
mniej dziwne, żeby nie powiedzieć 
wypaczone. Wstyd pracować w kon-
kretnych zawodach, nie wstyd być 
bezrobotnym. Wstyd nosić używane 
rzeczy – nie wstyd używać „k…a” ja-
ko przecinka, czy tłuc butelek pod 
domem po pijaku… (tak, w Belgii 
też). Nie dotyczy to na szczęście 
wszystkich rodaków, ale i tak węgiel 
w piwnicy kiełkuje, jak się słucha 

niektórych… Wszak przyje-
chaliśmy z tego samego kraju 
i przez bałwanów potem się 
dostaje normalnym ludziom. 

Wróćmy jednak do tematu. 
Jako się rzekło, Belgowie (i 
chyba wiele innych narodów) 
lubi zakupy z drugiej ręki i nie 
są one dla nikogo niczym nie-
przyzwoitym, i pewnie dlatego 
pod tym względem kraj ten da-
je masę różnych możliwości na 
tego typu zakupy. Dla mnie 
bomba, a inni niech mówią, 
co chcą. 

Pchle targi 
Rommelmarkten – bo tak właśnie 
nazywają się one w Belgii (vlooien-
markt, czyli pchli targ w Holandii) 
– należą do tutejszych tradycji. Te 
targi są dla Belgów nie tylko okazją 
do zakupu jakiejś tańszej rzeczy z 
drugiej ręki. Są także doskonałym 
sposobem na spędzanie wolnego 
czasu – jeżdżenie od targu do tar-
gu, poszukiwanie perełek, skarbów, 
cudeniek, targowanie się. Są ludzie, 
którzy uczestniczą w targach syste-
matycznie jeżdżąc po całym kraju 

W domu nauczono mnie, że trzeba 
szanować rzeczy, które się ma, nie 
wyrzucać bez potrzeby. Z rodziną 
bliższą i dalszą oraz znajomymi cią-
gle wymienialiśmy się ubraniami i 
butami, a także meblami, zabawka-
mi i wieloma innymi przedmiotami. 
Pamiętam, że niektóre ubrania czy 
zabawki, które komuś podarowali-
śmy, za jakiś czas wracały, gdy po-
jawiały się w rodzinie młodsze dzie-
ci. Przyjemnie było zawsze patrzeć, 
że jakieś inne dziecko najchętniej 
nosi ten sam sweterek co moja 
pociecha. 

Z czasem pojawiły się w Polsce 
ciucholandy z używaną odzieżą 
z zagranicy, później znowu skle-
py z różnymi rupieciami także 
przywiezionymi z zagranicy. Nie 
przewalało nam się z kasą i te 
zjawiska przyjęliśmy z wielką 
radością. Wreszcie można było 
się ubrać i kupić jakieś fajne 
rzeczy do domu. Jakże się dziwi-
łam, gdy w takim ciucholandzie 
spotykałam jakąś panią doktor 
czy innego bardziej zamożnego 
człowieka, bo przecież – myśla-
łam – tych ludzi stać na nowe ubra-
nia czy zabawki. 
Jeszcze bardziej jednak dziwiłam się 
tym, którzy nie mieli na chleb ani w 
ogóle na nic, ale uważali, że rzeczy z 
drugiej ręki to wstyd, już lepiej nosić 
jedną bluzkę zarówno do kościoła, 
jak i do stajni. 

Dziś sama jestem osobą, którą stać 
na kupowanie wielu nowych rzeczy 
i robię to z ogromną przyjemnością. 
Jednak nadal cieszą mnie wszelakie 
dary od znajomych oraz kupowanie 

Z bloga wesołej emigrantki
Rzeczy z drugiej ręki – belgijski sport 
narodowy 



Wyprzedaże garażowe i „wy-
stawki” przed domem 
Kiedyś wyprzedaże garażowe koja-
rzyły mi się głównie z amerykański-
mi filmami, gdzie to zjawisko mo-
głam obserwować. Zastanawiałam 
się wtedy (i zastanawiam do dziś – 
choć w/w podejście Polaków ponie-
kąd to wyjaśnia), dlaczego w Polsce 
nie ma czegoś takiego? Przecież to 
fajna sprawa, tutaj właśnie również 
znana. 
 
Co ciekawe, w sąsiedniej gminie 
zaobserwowałam, że tu wyprzedaż 
garażowa jest organizowana przez 
gminę czy jakąś tam organizację. 
Jest strona internetowa, gdzie po-
dana jest data, i tam każdy, kto ma 
coś do sprzedania, może się zgłosić 
podając swój adres. W wyznaczony 
dzień ludzie sprzedający używane 
rzeczy otwierają garaż albo wysta-
wiają kram przy drodze i zawieszają 
specjalne baloniki, tabliczki, żeby by-
ło z daleka widać, gdzie jest wyprze-
daż. Gdy dom jest daleko od głównej 
drogi, to baloniki wiszą przy drodze 
wraz ze strzałkami, za którymi trze-
ba podążać, by znaleźć dany garaż. 
Dobry pomysł, bo jednego dnia moż-
na od razu objechać kilka garaży i 
upolować jakąś super okazję. 
Inna popularna metoda na pozbycie 
się niepotrzebnych rzeczy i kupienie 
czegoś okazyjnie to wystawienie rze-
czy przed dom z numerem telefonu a 
czasem i ceną lub napisem „gratis”. 
W ten sposób kupiliśmy kiedyś córce 

świetny rower za 50€. Najczęściej 
przed dom wystawiane są właśnie 
rowery, motory no i samochody z 
kartką, ale często widzę też opony 
samochodowe czy jakieś meble. 
Te rzeczy oczywiście (poza samo-
chodami i motorami) wystawiane 
są na dzień a na noc chowane do 
domu. Ta forma sprzedaży bar-
dziej popularna jest na wsi, bo w 
niektórych miastach za wystawie-
nie czegoś przed dom nawet z na-
pisem „gratis” grozi otrzymaniem 

poważnego mandatu za zaśmiecanie 
albo blokowanie chodnika. W Belgii 
głupich przepisów też nie brakuje. 

Sklepy z rzeczami z drugiej 
ręki. 
Najpopularniejsze sklepy to sieci 
Kringwinkel i Troc

Kringloopwinkel, kringloopcen-
trum, kringwinkel to organizacja, 
która dba, by używane przedmioty 
dostały swoje drugie życie. To zjawi-
sko pojawiło się gdzieś w latach 80’ 
XX wieku i miało na celu zmniejsze-
nia fali zalewających kraj śmieci. 

Krinwinkel zbiera za darmo używa-
ne rzeczy od ludzi, sortuje je, napra-
wia, czyści i sprzedaje w korzystnej 
cenie, przy okazji tworząc miejsca 
pracy dla ludzi z niskimi kwalifika-
cjami. Pracuje tam m.in. wielu ob-
cokrajowców nieznających jeszcze 
dobrze języka. 
W Belgii ta organizacja ma około 120 
sklepów, w Holandii jest ich grubo 
ponad 1000. Działanie tej organizacji 
wspierane jest przez państwo. 

Kringwinkel w najbliższej okolicy 
można znaleźć na stronie interne-
towej: https://www.dekringwinkel.
be/zoeken/index.html 
Wystarczy podać nazwę swojej gmi-
ny i w jakim promieniu (w km) ma 
komputer szukać. Tylko trzeba wie-
dzieć, że w każdym kringu znajdzie 
się co innego. Odwiedziłam ich już 
sporo  w bliższej i dalszej okolicy 
i tak np. w Opwijk jest mały kring 
i jest tam wszystkiego po trochu 
– książki, zabawki, ciuchy, deko-
racje, kilka mebli. W Londerzeel 
jest mnóstwo ubrań i różnych dro-
biazgów do kuchni czy dekoracji 
(kieliszki, talerze, wazony, figurki). 
W Dendermonde jest mały kring 
ale można tam kupić świetne rze-
czy – zabawki, rowery, meble, jest 
też trochę ubrań. W Vilvoorde jest 
duży kring i tam można znaleźć 
wszystko. Świetny kring jest też w 
Hamme. Widziałam tam cudne meb-
le i masę fantastycznych dekoracji 
czy kuchennych drobiazgów. 

– jedni kupują, drudzy sprze-
dają. W każdej okolicy znaj-
dziemy jakieś stałe targi sta-
roci odbywające się zawsze 
w tych samych miejscach 
– jedne organizowane są co 
tydzień, inne raz miesiącu. 

Na pchlich targach można 
kupić prawie wszystko – uży-
wane ubrania, buty, zabawki, 
książki, płyty, meble, obrazy, 
rzeźby, żyrandole, różne urzą-
dzenia, narzędzia, przyrządy, 
dywany, doniczki i dziesiątki 
innych przedmiotów. Są to nie tylko 
rzeczy używane w ostatnich latach. 
Na takim targu można też kupić rze-
czy pamiętające nawet pierwszą woj-
nę światową, a bywa, że i starsze. Po 
co to komu? Do kolekcji, jako deko-
racja domu czy ogrodu, żeby przero-
bić na coś innego. – Możliwości tyle, 
na ile fantazja pozwoli. 
 
Nieodłączną częścią wszelakich tar-
gów są oczywiście stanowiska z gorą-
cymi goframi i kawą, frytkami, ham-
burgerami, pieczonymi kurczakami, 
lodami, piwem. Od czasu do czasu 
towarzyszą im też różne drobne para-
dy, pokazy lokalnych organizacji itp. 
Stałe pchle targi w Belgii: http://
www.brocante-belgium.be/vaste-
-rommelmarkten.html

Na niektórych targach można ku-
pić i sprzedać wszystko, na innych 
zaś znajdziemy rzeczy z konkretnej 
kategorii. Mamy więc np. targi an-
tyków, gdzie znajdziemy najdziw-
niejsze starocie, częstokroć bardzo 
wartościowe, które jednak na takim 
targu można czasem kupić za kilka 
centów. Największy antiek- en bro-
cantemarkt w Beneluksie odbywa 
się co tydzień w Tongeren. W każ-
dą niedzielę od 6 rano do 13 można 
szukać prawdziwych skarbów u 350 
handlarzy. 

Kolejnym gatunkiem są kinder-
rommelmarkt, czyli targi artyku-
łów dla dzieci – ubrania, zabawki, 
gry, rowerki, akcesoria, mebelki i 
wszystko inne co pod tą kategorię 
da się wcisnąć. Na takich targach 
starszaki, przy pomocy rodziców 
lub dziadków, czasem rozstają się 
w końcu ze swoimi ulubionymi za-
bawkami, z których już wyrosły, ale 
których zawsze żal. 

Interesującymi zjawiskami są też 
ruilbeurs czy verzamelmarkt, czy-
li targi kolekcjonerów. Znajdziemy 
tam m.in. znaczki, monety, pocztów-
ki, płyty i masę innych rzeczy, które 
ludzie lubią kolekcjonować. 
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Wyprzedaż garażowa, źródło: www.invlaanderen.be

wystawka przed domem
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dyś była i zrobiła z butelki i innych 
„śmieci” kręcącą się ośmiornicę na 
baterie. 

Internet 
Belgowie kupują i sprzedają też 
mnóstwo rzeczy przez Internet. 
Najpopularniejsze strony z przed-
miotami z drugiej ręki to 2dehans 
i kapaza: 
www.2dehands.be, 
www.kapaza.be
Inne to: 
www.koopjeskrant.
be, www.hebbes.be, 
www.aanbod.be
Popularny jest po-
noć też e-bay: www.e-
-bay.be

Na temat zjawiska 
nie ma co opowia-
dać, każdy z nas 
pewnie choć raz ko-
rzystał z polskiego 
allegro. 

Ale opowiem o tym, 
jak kupowaliśmy papugę, bo ubaw 
mieliśmy przedni i zastanawialiśmy 
się, czy gość chce faktycznie tego 
ptaka sprzedać, czy tylko mu się 
wydaje, że chce. 
Młoda, po długich rozważaniach 
i przeczytaniu połowy Internetu, 
zdecydowała się w końcu na doku-
pienie przyjaciela dla Summer. Do 
sklepu, skąd mamy Summer, jest ze 
30 kilometrów, więc postanowiłam 
poszukać, czy ktoś na 2dehans się 
nie ogłasza. Ogłaszał się. No i dobra. 
Napisałam do gościa z najbliższej 
okolicy na czacie: 
– Dzień dobry, czy ma Pan nadal te 
papużki do sprzedania? 
Po dwóch dniach, gdy już miałam 
zagaić do następnego sprzedawcy, 
dostałam wielce wyczerpującą odpo-
wiedź – Tak, mam. 

Spoko. Mając na uwadze, że gość 
odpowiada bardzo rzeczowo na pyta-
nia, zadałam pytanie trochę bardziej 
skomplikowane. Mniej więcej w ten 
deseń, ino po niderlandzku – Fajnie, 
no to kiedy i gdzie mogłabym przy-
jechać, by kupić jednego ptaszka? 
– Dodałam też od razu swój numer 
telefonu i podałam w jakiej miejsco-
wości mieszkam. 
Po dwóch dniach odpowiedź na 
czacie – Świetnie. To ja do Pani za-
dzwonię. 

Czekałam 2 dni na ten telefon i 
pomyślałam, że chyba trzeba po-
twierdzić, że zgadzam się by do 
mnie zadzwonił. Napisałam znów 
na czacie, że czekam na telefon. 

Po dwóch dniach faktycznie facet 
zadzwonił. SMS-a z adresem nawet 
dość szybko dostałam. Umówiliśmy 
się na sobotę. Pan zapytał też, koło 
której godziny będziemy. Odpisałam 
natychmiast pytając, czy 11.00 mu 
odpowiada. Rychło, na drugi dzień 
odpisał, że „świetnie”. 

Już myślałam, że papuga się 
zestarzeje i zdechnie, zanim 
dojdzie do tej transakcji. No 
ale w końcu się udało. Szare 
puchate nazwane Snowflake 
jest już w pełni zaprzyjaźnio-
ne z Summerem i już go na-
wet zdążyło różnych głupich 
rzeczy nauczyć, bo jakiś łobuz 
się trafił, ale o tym innym ra-
zem. 

Inspiracje 
Gdy pierwszy raz zajrzeliśmy 
do sklepów ze starociami czy 
na pchle targi, zachodziliśmy 
w głowę, po co ludziom te 
wszystkie stare rzeczy. No bo 
wiecie, oni tu sprzedają np. 

stare grabie, motyki, lalki prababci, 
rozwalające się wózki dla dzieci pa-
miętające na oko I wojnę światową, 
czy inne – wydawałoby się – nie-
przydatne rupiecie. Odkąd łażę po 
różnych domach i ogródkach i od-
kąd bliżej zapoznaję się z belgijską 
stroną Internetu, zaczęłam jarzyć o 
co kaman. 

Po pierwsze, Belgowie lubią otaczać 
się starociami. Nie wszyscy oczywi-
ście, ale tutaj starocie to nie powód 
do wstydu. Ludzie lubią mieć w do-
mu szafy po prababci i zabawki, któ-
rymi bawił się dziadziuś czy tato. A 
jeśli już wybiorą starocie do dekoro-
wania domu, to logiczne, że trzymają 
się tego stylu. Nawet ci, którzy mają 
domy w jakimś nowoczesnym stylu, 
lubią poustawiać tu i ówdzie jakieś 
chińskie wazy, zabytkowe świeczni-
ki czy inne duperelki. 

Po drugie, tutaj – podobnie jak w 
Polsce – ludziom nie brakuje po-
mysłów na przerabianie śmieci na 
coś przydatnego. Wyżej wymienio-
ne sklepy częstokroć same się tym 
zajmują i potem sprzedają gotowe 
przedmioty, którym nadali nowe 
życie. 

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

Magdalena B-P

Oczywiście, jest jedna zasada – nigdy 
nie ma tego, czego w danym momen-
cie szukasz, ale zawsze jest coś, co 
wcale potrzebne ci nie jest, ale po 
prostu czujesz, że musisz to kupić. 
To samo dotyczy rommelmarktów – 
jak już tam pójdziesz to nie wrócisz 
z pustymi rękoma. 
Niektóre rzeczy można licytować 
przez Internet i potem odebrać w 
danym sklepie 
www.uwkringding.be/nl/2-veilingen 

Troc to francuska sieć sklepów z uży-
wanymi rzeczami. Funkcjonują one 
bardziej na zasadzie komisu, czyli 
nie zbierają „śmieci” za darmo, tylko 
zwyczajnie skupują używane przed-
mioty od ludzi. Rzeczy są wycenia-
ne przez trocowych ekspertów. Gdy 
przedmiot nie sprzeda się w danej 
cenie przez 2 miesiące, zostaje prze-
ceniony o 10% i potem ewentualnie 
co miesiąc o kolejne 10%. 
W Trocu znajdziemy zarówno rzeczy 
używane wczoraj, jak i 30 lat temu, 
a także całkiem nowe, np. końcówki 
serii. 
www.troc.com/be 
www.facebook.com/trocbelgium

Kolejna sieć sklepów kupujących 
i sprzedających używane rzeczy to 
Ecoshop. 
W Belgii znajdziemy też sklepy au-
stralijskiej sieci Cash Converters, 
z tym że większość znajduje się w 
Walonii i Brukseli, czyli terenie dla 
mnie kompletnie nieznanym. 

We Flandrii istnieje tylko kilka skle-
pów, np. w Antwerpii i Gandawie. 
Nie odwiedziłam jak dotąd żadnego, 
więc nie będę zachwalać. Z tego, co 
widzę w necie, zajmują się tam bar-
dziej handlem elektroniką, grami, 
AGD, biżuterią, zegarkami i tym po-
dobnym rzeczami. 
www.cashconverters.be 

Poza wyżej wymienionymi jest jesz-
cze mnóstwo innych placówek. W 
dużych miastach są sklepy jeszcze 
innych zagranicznych sieci, są też 
małe pojedyncze sklepiki w małych 
gminach. 

U nas w gminie jest np. bardzo inte-
resujący dom – Świat Alicji (Wereld 
van Alice). Na dole w salonie mieści 
się restauracja, może raczej kawiar-
nia, gdzie można wypić kawę i prze-
kąsić coś dobrego. Z salonu wchodzi 
się do pokoju, w którym można kupić 
używane ubrania dla milusińskich. 
Na piętrze zaś jest pokój artystyczny, 
gdzie można np. zrobić urodziny dla 
dzieci, w trakcie których dzieci będą 
tworzyć jakieś cuda. Młoda tam kie-

Źródło: www.facebook.
com/trocbelgium



Część dzieci mieszkających ze swoimi rodzicami w Belgii zna Polskę  tylko z opowieści najbliż-
szych, ale spora grupa młodej Polonii spędza w Polsce wakacje. Niektóre dzieci żyjące na emigracji 
uczęszczają do polskiej szkoły lub na inne dodatkowe zajęcia prowadzone w języku polskim, co 
pomaga zachować tożsamość narodową. Bardzo nas cieszy, że rodzice dbają o to, by duch polskości  
rozwijał się również u ich potomstwa. 

Idąc za ciosem, postanowiłyśmy same sprawdzić, jak to jest z tą wiedzą o naszym ojczystym kraju. 
Oto efekt tej pogadanki.
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- Witajcie Kochani!  Mamy do Was kilka prostych 
pytań o kraj „mlekiem i miodem płynący” czyli oczy-
wiście o Polskę. Wiemy, że bardzo lubicie jeździć 
na wakacje do Polski ale czy wiecie może kto jest 
prezydentem naszego kraju?  

• Andrzej Duda - Julka Z. (l.9)
• Oczywiście, że Andrzej Duda – Sandra B. (l.9)

- OK. Widzę, że te informacje są Wam bardzo dobrze 
znane. 

- I tu kolejne pytanie do Was. 

Czy wiecie, co takiego robi prezydent, jakie ma obo-
wiazki?

• Musi reprezentować Polskę na imprezach w in-
nych krajach. Julka Z. (l.9)
• Jego praca to rządzenie krajem i ludźmi. Julka 
Z. (l.9)
• Występuje w telewizji. Matylda P. (l.10)
• Pomaga innym politykom porozumieć  się w spor-
nych  kwestiach. Marcel C. (l.12)
• Prezydent lata do innych krajów i reklamuje 
Polskę. Julka S. (l.9)

- Świetnie, czyli robi same przyjemne rzeczy. 
Obawiam się jednak, że w rzeczywistosci ma dużo 
więcej obowiązków,  ale przede wszystkim dba o 
interesy Polaków i Polski. 

- To powiedzcie, o co byście zapytały/zapytali pre-
zydenta Andrzeja Dudę, gdybyście miały/mieli 
możliwość stanąć z nim „oko w oko”?

• Jak się mieszka w pałacu prezydenckim? Julka 
Z. (l.9)
• Ile pokoi ma pałac ? Matylda P. (l.10)
• Czy prezydent ma kogoś do sprzątania, czy 
może sam robi porządki? Sandra B. (l.9)
• Czy może zwiększyć emeryturę moim dziad-
kom? Marcel C. (l.12)
• Co robi w wolnym czasie? Czy można zwiedzić 
jego pałac? Julia S. (l.9)
• Co trzeba zrobić, żeby zostać prezydentem? 
Marcel C. (l.12)
• Czy prezydent ma psa lub chomika? Julka Z. 
(l.9)
• Ile lat ma prezydent ? Martynka M. (l.9)

- Naprawdę dużo chcecie się dowiedzieć od na-
szego prezydenta. Ma ciekawe życie - to fakt, ale 
też funkcja, którą pełni, to bardzo ciężka praca. 

O prezydencie, królu i Polsce 
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- Na pewno wiecie, że w Belgii w pałacu mieszka król.  W  Polsce nie mamy króla, mamy, jak już 
wspominaliśmy, prezydenta. 

Jak myślicie, czym się różni belgijski król od polskiego prezydenta?

• Król ma koronę, a prezydent nie. Julka S. (l.9)
• Król mówi po francusku, a prezydent po polsku. Matylda P.(l.10)
• Król jeździ karocą, a prezydent tylko BMW. Martyna M. (l.9)
• Prezydent musi chodzić w garniturze, a król nie. Marcel C. (l.12)
-
Rzeczywiście, różnice są widoczne, szczególnie w pojazdach, którymi - według Was - poruszają się 
obie głowy państw. Różny jest także sposób dochodzenia do władzy. Król  dziedziczy tron po swoim 
poprzedniku, a prezydent wybierany jest w demokratycznych wyborach. 

Na zakończenie najprzyjemniejsze pytanie.  

Z czym lub z kim kojarzy Wam się Polska? 

• Z ruskimi pierogami u babci. Sandra B.(l.9)
• Z wakacjami na wsi u babci i dziadka,  gdzie jest dużo   
zwierząt, górka i rzeczka. Matylda P. (l.10)
• Z rolnictwem i smacznym jedzeniem. Marcel C. (l.12)
• Z wakacjami u babci, spotkaniami z kuzynami, ładnymi 
piosenkami i tańcem w kolorowych strojach. Julia Z. (l.9)
• Z jeziorami, górami, galeriami handlowymi. Julia S. (l.9) 

- Widzę, że macie z Polską same cudowne skojarzenia. 
Bardzo  mnie to cieszy i zdradzę Wam dobrą wiadomość. 
Już tylko  miesiąc dzieli nas od upragnionych wakacji. 

Dziękujemy za przemiłą i wielce pouczającą rozmowę. 
Mamy nadzieję, że przed nami jest jeszcze wiele cieka-
wych spotkań.

Rozmawiały: 
Justyna Baran-Zawadzka, Magda Pytel

Na pytania odpowiadały dzieci z polonijnej 
grupy tanecznej  „Let`s Dance” w Antwerpii

Fot.: prace dzieci wykonane 
na zajęciach plastycznych
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Światowy Dzień Polonii i Flagi RP
W niedzielę 6 maja 2018 roku w 
Królestwie Belgii odbył się Światowy 
Dzień Polonii i Flagi RP. Uroczystości 
zaszczycili swoją obecnością licz-
ni goście, m.in. delegacja z Senatu, 
której przewodniczył Pan Marszałek 
Stanisław Karczewski oraz repre-
zentant MSZ - Pan Minister Andrzej 
Papierz. Wzięli w nich udział również 
przedstawiciele społeczności szkolej z 
SPK w Antwerpii.
Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w 
kościele Notre Dame de la Chapelle i 
były kontynuowane podczas uroczystej 
gali w Teatrze Saint Michel, w czasie 
której wręczono odznaki senackie za działalność na rzecz Polonii 
zasłużonym jej przedstawicielom, w trzech kategoriach: kultura, 
działalność społeczna i edukacja. W dziedzinie edukacji odznaczo-
na została Pani Monika Pruska – kierująca Szkołą polską  - SPK w 
Antwerpii. 

Podczas uroczystości Panu Marszałkowi Senatu asystowali nasi 
uczniowie - Patrycja Herda i Vincent Doggen, wielki to zaszczyt i 
uznanie nie tylko dla nich, ale całej społeczności naszej szkoły.

Konkurs Być Polakiem
Jak co roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Być Polakiem”, organizowanym przez Fundację 
„Świat na TAK”, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polską Macierz Szkolną w Wielkiej Brytanii. Przygotowali 
niezwykle interesujące, przemyślane i oryginalne prace.
Niezwykle miło nam, iż aż trzy z dzieł naszych uczniów zostały docenione przez jury konkursu. Spośród prac w 5 
grupie pierwsze miejsce zajął Bartosz Kryczka, który przygotował niezwykle ciekawą projekcję multimedialną 
w kategorii „Program np. TV, internetowy, radiowy o odzyskaniu niepodległości w 1918 r.”, zaś wyróżnienia za 
swoje okolicznościowe gazetki o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. otrzymali Julia Chochulska 
i Gabriel Bajorek.

Autorzy zwycięskich prac będą zaproszeni na Galę w Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie otrzymają nagrody 
oraz będą uczestniczyć w okolicznościowych wycieczkach.
Wszystkim laureatom składamy raz jeszcze serdeczne gratulacje.

Dyktando Polonijne
21 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczysta Gala Dyktanda Polonijnego, które 
tym razem swoim zasięgiem objęło cały Beneluks. Jesteśmy dumni, że 
wśród laureatów tego prestiżowego konkursu znalazło się dwoje naszych 

uczniów: Paulina Janiszkiewicz 
i Wiktor Giedroyć – Juraha. 
Podczas gali odebrali oni piękne 
nagrody oraz otrzymali pamiątko-
wy dyplom z podpisem Małżonki 
Prezydenta RP, która w tym roku 
objęła konkurs ortograficzny swo-
im patronatem.

Uroczystość tę poprowadzili ab-
solwenci naszej szkoły - Patrycja 
Herda i Vincent Doggen.

Laureatom raz jeszcze serdecznie gratulujemy!



 

Dni Polskie w Antwerpii 
22 – 23 czerwca 2018 r. 

 
Promujemy Polskę 

20-lecie Szkoły Polskiej -  SPK im gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli 
z siedzibą w Antwerpii. 

 

 

  
Program: 
22 czerwca br. od godz. 18.30 do godz. 19.40 
Koncert światowej sławy, polskiego kwartetu Grupa MoCarta 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy spk.antwerpia@gmail.com 
Liczba miejsc ograniczona. Wejścia za okazanym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. 
 
23 czerwca br. od godz. 10.00 do godz. 14.00  
Wystawy i prezentacje firm polskich o zasięgu światowym  

Wstęp wolny.  
Adres: Antwerp Management School, Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen 
 
Unikalne wystawy: 
* Wystawa monet „ My Polacy” - Narodowy Bank Polski  
* Wystawa fotograficzna – Stanisław Składanowski – Gdańsk. Polska Organizacja  
Turystyczna 
* Wystawa kolekcji akwarel  Stefana Szmaja – Muzeum w Gdyni, właściciel - Port Gdynia 
 
 Prezentację: 
* Port Gdynia  
* GCT- Gdynia Container Terminal 
* Sunreef Yacht  
 
 
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i prosimy o rozpropagowanie zaproszenia. 
 
Organizatorzy: 
 

       
  
 
 





Chcesz pomagać innym? 
Jesteś zainteresowany lub zainteresowana pracą w Van Osta? 

Oferujemy: 
• 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 

• 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! 

Wyślij swoje CV na: 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



Świat wrażliwego człowieka
Wysoka wrażliwość obejmu-
je cztery aspekty: 
 

1 Głębokie przetwarzanie infor-
macji 

Układ nerwowy osób wysoko reak-
tywnych jest bardzo wrażliwy i czuły, 
co oznacza, że wszelkie informacje, 
które do niego docierają, docierają 
niejako ze zdwojoną siłą. Wrażliwcy 
wiele rozmyślają nad tym, co się aku-
rat w danej chwili dzieje, analizują, 
rozważają, intensywnie poszukują 
rozwiązania lub odpowiedzi na nur-
tujące ich pytania. Ich umysł jest w 
zasadzie nieustannie zajęty analizo-
waniem i rozważaniem, czasem tak-
że intensywnym zamartwianiem się. 

2 Nadmierne przeładowanie bodź-
cami 

Często intensywność pracy „twar-
dego dysku”, jak nazywam umysł, 

doprowadza osoby 
wysoko wrażliwe 
do jego przegrza-
nia, co z kolei 
powoduje w naj-
lepszym wypadku 
uczucie znużenia 
czy zmęczenia, 
a w najgorszym 
kompletnego wy-
czerpania zarów-
no emocjonalnego 
jak i fizycznego. 
Wrażliwiec w krót-
kim czasie zostaje 
zbombardowany 
najpierw rzeczy-
wistym proble-
mem, a następne 
intensywnym jego 
analizowaniem i 
próbą znalezienia 
optymalnego roz-
wiązania. 

3 Reaktywność 
emocjonalna i 

empatia 
Wysoka wraż-
liwość idzie w 
parze z wysoką 
empatią, czyli 
współodczuwa-
niem, umiejętnoś-
cią stawiania sie-
bie w pozycji innej 
osoby. Wrażliwcy 
bardzo źle znoszą 
krzywdę drugiego 
człowieka, zwie-
rząt, dzieci, są na 
tym punkcie nieby-

wale czuli. Bywa, że są podatni na 
krytykę i łatwo ulegają innym. To, 
co dla bardziej przebojowej osoby 
jest błahostką, dla osoby wrażliwej 
może stanowić poważny problem. 
Osoby wysoko wrażliwe często też 
przyjmują na siebie odpowiedzial-
ność za wszystkie krzywdy tego 
świata. Robią to niejako bezwiednie, 
niekoniecznie zdając sobie sprawę 
z emocjonalnego obciążenia, jakie 
biorą na swoje barki. 

4 Dostrzeganie najsubtelniejszych 
detali 

Mózg osoby wrażliwej jest tak skon-
struowany, że dostrzega zdecydowa-
nie więcej szczegółów, niuansów niż 
mózg osoby o mniejszej wrażliwości, 
osoby nisko reaktywnej. Wrażliwcy 
widzą różnice, które dla innych są 
niedostrzegalne. Większe pobudze-
nie mózgu związane jest z analizowa-
niem danych na głębszym poziomie. 

Wysoka wrażliwość była i jest czło-
wiekowi ewolucyjnie niezbędna ja-
ko jedna ze strategii przetrwania. 
Dostrzegając bowiem więcej i bar-
dziej precyzyjnie, analizując dane 
na głębszym poziomie niż osoby 
nisko reaktywne, osoby wysoko re-
aktywne są lepiej przygotowane do 
radzenia sobie z nieznanymi, trud-
nymi sytuacjami. Wrażliwi ludzie 
ponoszą jednak pewną cenę, o któ-
rej należy wspomnieć. Wyzwaniem 
bywają sytuacje społeczne, które 
wiążą się z dużą stymulacją, czy też 
z intensywną ekspozycją społeczną. 
Wrażliwcy często unikają spotkań 
z ludźmi których nie znają, dużych 
spędów czy nawet czasami spotkań 
w większym gronie. Bywa, że do-
świadczają także pewnych trudno-
ści w pracy, która niejednokrotnie 
bywa dla nich źródłem ogromnego 
stresu i permanentnego napięcia. 

Często i od bardzo różnych osób, z 
odmiennymi życiowymi doświad-
czeniami, słyszę w swoim gabinecie 
takie mniej więcej zdania: „wraż-
liwość przeszkadza mi w życiu”, 
„gdybym nie była taka wrażliwa, 
to byłoby mi łatwiej”, „czy muszę 
tak bardzo się wszystkim przejmo-
wać?”. Czy wysoka wrażliwość mo-
że nam w życiu przeszkadzać? Czy 
może utrudnić osiągnięcie emocjo-
nalnego komfortu przy jednoczes-
nej realizacji zamierzonych celów? 
Tak, może, ale tylko wtedy, kiedy 
się z nią źle obchodzimy, kiedy 
nie respektujemy tego, iż jesteśmy 
wrażliwcami, którzy w codziennym 
świecie funkcjonują nieco inaczej. 
Przyjrzyjmy się zatem, czym owa 
wrażliwość jest, jak ją u siebie roz-
poznać i jak z nią żyć w taki sposób, 
aby była naszym sprzymierzeńcem 
i źródłem mocy, a nie słabości. 

Szacuje się, że osoby wysoko wrażli-
we, czy innymi słowy wysoko reak-
tywne, stanową około 20% populacji, 
tak więc dobra wiadomość jest taka, 
iż nie są to odosobnione przypadki, 
ale tak naprawdę całkiem liczne 
grono osób, o których z powodu ich 
emocjonalnej delikatności, uczucio-
wości mówimy, iż „słyszą jak rośnie 
trawa”. Warto przy tym nadmienić, iż 
wrażliwość jest cechą temperamen-
talną, a więc dziedziczną. Możemy 
zatem powiedzieć, iż 20% populacji 
otrzymuje ją w „pakiecie startowym” 
wraz z kolorem oczu i włosów w 
momencie przyjścia na świat. No 
dobrze… skoro zatem urodziliśmy 
się wrażliwcami, co z tego dla nas 
wynika? 
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Oczekiwania niektórych pra-
codawców pełnej dyspozycyj-
ności 24 godziny na dobę 7 
dni w tygodniu są w stanie ze-
stresować przeciętnie wrażli-
wego człowieka, a co dopiero 
osobę wysoko wrażliwą, któ-
ra wszystkim przejmuje się o 
wiele bardziej. 

Co zatem zrobić, aby 
ze swojej wrażliwości 
czerpać moc i siłę? 

1 Zadbać o komfort codzien-
nego funkcjonowania 

Wysoko reaktywne osoby powinny 
znaleźć każdego dnia czas na to, aby 
dać swojemu twardemu dyskowi od-
począć. Takie osoby bowiem szyb-
ciej się męczą i dłużej regenerują, 
co wynika z odmiennej budowy ich 
systemu nerwowego. Świadomość 
bycia wrażliwcem jest już połową 
sukcesu. Wystarczająca ilość snu 
i odpowiednie rozplanowanie co-
dziennych obowiązków są absolut-
nie niezbędne, aby zachować we-
wnętrzną harmonię. Asertywność, 
umiejętność powiedzenia „nie” też 
się zdecydowanie przydaje i chroni 

wrażliwców przed przyjmowaniem 
na swoje barki zadań przekraczają-
cych ich możliwości. 

2 Uleczyć rany z przeszłości jeśli 
przeszłość była trudna 

Wrażliwcy często mają za sobą cięż-
kie przeżycia, trudne dzieciństwo, 
czy też skomplikowaną sytuację 
rodzinną, w której jest im trudno 
i czasem samotnie. Warto aby dla 
zwiększenia komfortu funkcjono-
wania zrobili z tą bolesną częścią 
swojego życia porządek i jeśli tylko 
mają taką potrzebę i możliwość, 
udali się do psychologa czy psycho-

terapeuty, który pomoże im na-
uczyć się dbać o siebie. Ludzie 
delikatni i uczuciowi czerpią z 
reguły wielkie korzyści z udzia-
łu w psychoterapii wzmacniając 
samoocenę, a co za tym idzie mi-
łość, szacunek i zrozumienie dla 
siebie samego. 

3 Potraktować wrażliwość ja-
ko wielki dar i super moc 

Osoby wysoko wrażliwe znako-
micie odnajdują się zawodowo 
jako wysokiej klasy specjaliści 
niezwykle skupieni na swojej 

materii. Często lubią pracować in-
dywidualnie i bez presji. Wnikliwe, 
głębokie obserwacje i umiejętność 
oszacowania sytuacji przez wraż-
liwców są czasami nieocenione. 
Wszelkie zawody związane z pomo-
cą drugiemu człowiekowi, zawody 
wysokiego zaufania społecznego, są 
jak najbardziej dla nich. A poza tym 
mieć osobę wrażliwą za przyjaciela 
to wielki skarb, ponieważ nikt inny 
nie okaże takiej empatii, współczu-
cia i zrozumienia jak wrażliwiec. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog
Fot. dreamstime.com
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Samotność jest nauczycielem             
– część II 

sobą. Nie musisz mieć w zanadrzu 
żadnych tajnych metod rozwoju 
osobistego. Wystarczy Ci kartka 
papieru i długopis, lub jeśli wolisz 
– dyktafon. Zapisuj wszystkie swoje 
obserwacje. 

Zwróć uwagę na to, jakie uczucia 
się pojawiają oraz jakie myśli prze-
pływają przez Twoją głowę, gdy je-
steś naprawdę sam. Pozwól sobie 
doświadczyć wszystko to, co do 
Ciebie przychodzi. Nie walcz z żad-
nymi uczuciami, nie próbuj od ni-
czego uciekać. Jeśli chce Ci się pła-

kać, płacz. Rób to całym sobą. Jeśli 
odczuwasz złość, bądź zły. Całym 
sobą. Gdy pozwolisz sobie na to, 
co się w Tobie spontanicznie dzie-
je – zaczniesz budować fundament 
lepszej relacji ze sobą. Fundament, 
który stanie się bazą do dalszej pracy 
nad sobą. 

Samotność też sprawia, że od tego, 
co już w sobie odnajdziemy, trudniej 
jest uciec poprzez przerzucanie od-
powiedzialności na zewnątrz – nie 
ma bowiem obok partnera, którego 
możemy za to obwiniać. Zaczynamy 
rozumieć, jak nasze myśli i postawy 
wpływają na nasze emocje i reakcje. 
Stajemy się bardziej samodzielni i 
wewnątrzsterowni. 

Ucząc się bycia z samym sobą sta-
jemy się więc mniej zależni od in-

nych ludzi i przygotowujemy się na 
wchodzenie w relacje, w których 
„bez Ciebie sobie nie poradzę” za-
stępujemy „czuję się dobrze sam 
ze sobą, a z Tobą czuję się jeszcze 
lepiej”. Wtedy już nie jesteśmy uzu-
pełniającymi się połówkami tego 
samego jabłka (które bez siebie są 
niepełne i wybrakowane), ale… dwo-
ma pięknymi i dojrzałymi jabłkami 
(które czują się pełne nawet, gdy nie 
są razem). 

Poziomy samotności 
Podróżując po Flores zrozumiałem 

jeszcze jedną rzecz. 
Uświadomiłem so-
bie, że istnieją różne 
poziomy samotno-
ści. Czym innym jest 
doświadczanie sa-
motności przez dwa 
dni, gdy nasz partner 
gdzieś wyjedzie (i gdy 
wiemy, że niebawem 
wróci). Czym innym 
jest kilkudniowa po-
dróż z daleka od do-
mu, podczas której 
nie spotykamy niko-
go z naszego kręgu 
kulturowego. Czym 
innym jest też kro-
czenie przez życie bez 
partnera i bez przyja-
ciół, nie mając z kim 
podzielić się trudnoś-
ciami, których na co 
dzień doświadczamy. 

Ja mam to szczęście, 
że nie doświadczyłem w swoim życiu 
naprawdę głębokiej, długotrwałej sa-
motności. Wiem jednak, że niejedna 
z osób czytających ten artykuł jest 
obecnie w takiej sytuacji i choć „ła-
two powiedzieć, trudniej zrobić” – 
chciałbym zachęcić takie osoby do 
tego, aby nadać swojej samotności 
znaczenie i potraktować ją jako czas 
głębokiej pracy nad sobą i przygoto-
wania się do stworzenia wartościo-
wej i satysfakcjonującej sieci relacji 
międzyludzkich. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że powodem, dla którego ta samot-
ność trwa już tyle czasu, jest właśnie 
ten zestaw lęków i emocjonalnych 
blokad, które w sobie takie osoby 
noszą. Drogą do wyjścia z tego sta-
nu jest skierowanie swojej uwagi 
właśnie na te lęki, bo to w nich tkwi 

W samotności mamy dużo więcej 
przestrzeni na zaglądanie w głąb 
siebie. Uzyskujemy wtedy dostęp 
do tych części naszej osobowości, 
które w innych sytuacjach byłyby 
uśpione i ukryte. Jednak, pomimo 
swojego ukrycia, te części na nas 
stale wpływają, motywując nas do 
wycofania, braku zaufania czy na-
bierania dystansu do innych ludzi. 
Są to tak subtelne uczucia i sygna-
ły, że często ich nawet nie dostrze-
gamy. Mówimy sobie, że jesteśmy 
nieśmiali lub że po prostu lubimy 
być sami ze sobą. 

Gdy wokół nie ma 
nikogo, te uczucia 
przybierają na si-
le, dzięki czemu 
możemy się im 
naprawdę dobrze 
przyjrzeć. Dlatego 
właśnie uważam, 
że samotność 
może być dla nas 
świetnym nauczy-
cielem. To stan, 
w którym uczymy 
się o tych odrzu-
conych, wystra-
szonych częściach 
naszej osobowo-
ści, które muszą 
zostać uleczone, 
abyśmy mogli sze-
roko otworzyć swo-
je serce na innych 
ludzi. Abyśmy mo-
gli tworzyć pełne 
zaufania, bliskości 
i intymności relacje, które będą źród-
łem naszego szczęścia i spełnienia 
w życiu. 

Samotność to również czas, w któ-
rym możemy oswoić się ze swoim 
własnym towarzystwem. Tak, aby-
śmy nie czuli się samotnie, gdy je-
steśmy sami. Czasami taki proces 
uczenia się – czucia się dobrze we 
własnym towarzystwie – trwa długo i 
jest nieprzyjemny. Co możesz zrobić, 
aby to osiągnąć? 

Wejdź w swoją samotność w pełni, 
zupełnie tak, jakbyś miał zanurzyć 
się w głębokim basenie. Wyjedź na 
3 dni gdzieś, gdzie nie będziesz miał 
kontaktu z żadnymi ludźmi. To duże 
wyzwanie, ale to może być jedna z 
najlepszych rzeczy, jakie dla siebie 
zrobisz. Pobądź tylko i wyłącznie ze 
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Oczywiście nic nie stoi na przeszko-
dzie do tego, aby jednocześnie pra-
cować nad sobą i nawiązywać nowe 
relacje (lub pogłębiać te, które już są 
obecne w naszym życiu). Warto wte-
dy najpierw, w samotności, zidentyfi-
kować konkretne przekonania, lęki 
czy inne emocje, które wypływają 
na powierzchnię wtedy, gdy jeste-
śmy sami. 

Chciałbym tu jeszcze zaznaczyć, że 
wrzucanie siebie na głęboką wodę 
samotności na przykład poprzez sa-
motny wyjazd na kilka dni nie jest 
dla każdego. To spore wyzwanie, dla-
tego osoby, które nie mają pewnego 
poziomu samoakceptacji, otwartości 
na siebie i gotowości do wglądu, po-
winny najpierw się do takiego eks-
perymentu przygotować (dobrym 
pomysłem na takie przygotowanie 
byłaby psychoterapia). Warto znać 
swoje możliwości i nie wchodzić do 
świata wewnętrznego, gdy jeszcze 

nie jesteśmy na to gotowi. 
Jedno jest pewne: samotność nie jest 
łatwym orzechem do zgryzienia i nie 
sądzę, abyśmy mogli pozbyć się tego 
uczucia, jeśli brakuje nam w życiu 
znaczących, bliskich i satysfakcjonu-
jących relacji. 

Jednak gdy już jej doświadczamy, 
zawsze możemy nadać jej znacze-

nie i potraktować ją jako okazję do 
głębszej pracy nad sobą. To ważne, 
ponieważ dzięki temu każda następ-
na relacja, którą będziemy tworzyć, 
będzie bogatsza o wszystko, co od-
ważysz się do niej wnieść. A im bar-
dziej poradzisz sobie z lękiem przed 
samotnością, tym więcej odwagi bę-
dziesz mieć do otworzenia swojego 
serca na drugiego człowieka. 

Michał Pasterski

Fot.: www.dreamstime.com

klucz do uwolnienia się od więzów, 
które powstrzymują nas przed otwo-
rzeniem swojego serca na innych. 

Po czym możemy poznać, kiedy 
doświadczamy uczucia samotności 
i tęsknoty będącego zdrowym i na-
turalnym głosem odzywającej się 
potrzeby przynależności, a kiedy od-
czuwamy destrukcyjny lęk i strach, 
nad którym warto pracować? 

W pierwszym przypadku nasza 
uwaga będzie kierowana w głównej 
mierze na to, czego potrzebujemy, 
aby zaspokoić swoją potrzebę. Na 
ekranie naszego umysłu będzie po-
jawiać się pozytywny obraz naszego 
dążenia. Tęsknota będzie nas moty-
wować do zaspokojenia tego dąże-
nia, w tym przypadku – do wyjścia 
do ludzi. Nasze pragnienie może się 
więc objawiać na przykład w postaci 
wyobrażeń na temat tego, jak by to 
było spotkać się z ludźmi i spędzać 
z nimi wartościowy czas. 

W drugim przypadku nasz umysł 
będzie bardziej skoncentrowany na 
negatywnej wizji. Nasze myśli będą 
krążyć wokół tego, od czego chce-
my uciec i czego chcemy uniknąć. 
Lęk będzie napędzany przez wyob-
rażenia o tym, że pozostaniemy zu-
pełnie sami, bez żadnego oparcia. 
Doświadczenie strachu jest więc 
wskazówką mówiącą o tym, że ma-
my do czynienia z destrukcyjnymi 
wzorcami mentalnymi i emocjonal-
nymi. 

W obu przypadkach doświadcze-
nie samotności nie jest przyjemne 
i będziemy czuli silną potrzebę, aby 
sobie z nim poradzić. Jednak w sytu-
acji, w której głównym motorem na-
szych działań jest lęk, warto najpierw 
zająć się tym uczuciem, a dopiero po-
tem „wyjść do ludzi”. Traktowanie 
innych jako sposobu na ucieczkę od 
swoich demonów może nie pozwolić 
nam zbudować zdrowej, silnej i bli-
skiej relacji. A wtedy, nawet mając 
rozwiniętą sieć znajomych i przyja-
ciół – nadal możemy czuć się samot-
ni. Nikt nie jest w stanie bez końca 
wypełniać naszych emocjonalnych 
dziur. Tylko my je możemy załatać. 

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.







wielbić, akceptować, aprobować, 
opowiadać się za czymś, uznawać, 
wyrażać się o kimś z uznaniem, 
zalecać, sławić, wyrażać się z sza-
cunkiem, wyrażać się z uznaniem, 
zachwycać się, doceniać. 

Ludzka natura, czyli jakie po-
trzeby ma każdy z nas 
Abraham Maslow stworzył model 
ludzkiej natury. Jego zdaniem ist-
nieją uniwersalne potrzeby, które 
każdy człowiek stara się zaspokoić. 
Według jego teorii prawie wszystko, 
co robią ludzie, można wyjaśnić za 
pomocą potrzeb. Maslow uporząd-
kował te potrzeby w sposób hierar-
chiczny. Najważniejsze są potrzeby, 
które znajdują się najwyżej w hierar-
chii. Potrzeba znajdująca się wyżej 
jest ważna tylko wówczas, kiedy 
zaspokojone zostały potrzeby znaj-
dujące się na niższych poziomach.  
 
Hierarchia potrzeb ludzkich 
Potrzeba szacunku i uznania zaj-
muje wysoką pozycję w hierar-
chii potrzeb. Jeżeli ta potrzeba 
jest zaspokojona, czujemy się 
pewni siebie, zadowoleni, 
wierzymy w siebie i sza-
nujemy siebie, jesteśmy 
gotowi podejmować 
ryzyko i próbować 
nowych rzeczy, je-
steśmy chętni do 
współpracy, hoj-
ni, uprzejmi, 
mamy mniej-
szą potrzebę 
szacunku, 
jej miej-
sce zaj-
mują 

bowiem wyższe potrzeby. Aby ta po-
trzeba została zaspokojona, a co za 
tym idzie – nasze sukcesy, wysiłki 
zostały docenione przez nas samych, 
potrzebujemy uznania, pochwały ze 
strony innych ludzi. 

Uwaga bliźnich ma dla nas ogrom-
ne znaczenie, ma decydujący wpływ 
na to, jak sami siebie postrzegamy. 
Nasze poczucie tożsamości jest w 
pewnym sensie zakładnikiem opi-
nii ludzi, wśród których żyjemy. Jeśli 

śmieszą ich nasze żarty, nabieramy 
przekonania, że potrafimy rozśmie-
szać. Jeśli nas chwalą, czujemy się 
pełni wszelkich cnót. Mamy mnó-
stwo rozbieżnych przekonań na 
swój temat. Dysponujemy dowoda-
mi zarówno własnej mądrości, jak i 
głupoty, tego, że jesteśmy zabawni i 
nudni, ważni i niepotrzebni. W tych 
chwiejnych warunkach ważną rolę 
w rozstrzygnięciu kwestii naszego 
znaczenia odgrywa zwykle postawa 
otoczenia. Mamy tendencję do sku-
piania się głównie na słabościach 
ludzi. Zapominamy o tym, jak ważne 
jest również wzmacnianie mocnych 
stron, bo właśnie to buduje poczucie 
siły. Widzę dwie drogi do tego, by 
człowiek poczynił większy wysiłek: 
chwalenie go w odpowiedni sposób 
za to, co już osiągnął oraz pobudza-
nie go do dalszych aktywności. 

Krytyczne uwagi są głównie źród-
łem złości i żalu. Co gorsza, re-

gularne krytykowanie sprawia, 
że zaczynamy potępiać siebie. 

Zaczynamy wątpić we własną 
wartość i podważamy war-

tość innych osób, stajemy 
się podejrzliwi i skazu-

jemy siebie na poraż-
kę. Jeśli chcemy, aby 

ludzie wokół nas 
w przyszłości byli 

pewni siebie, war-
to wykorzystać 

każdą okazję 
do podkreśla-

nia ich zalet 
i unikać 

poniża-
jących 

k o -

mentarzy. Jeżeli musimy coś skry-
tykować, należy pamiętać, aby robić 
to w odpowiedni sposób, tak aby nie 
ranić godności drugiego człowieka. 

Chwalenie a samoocena 
Chwalenie wywiera wpływ na sa-
moocenę, czyli na poczucie własnej 
wartości. Niska samoocena sprzyja 
atakom agresji, łamaniu prawa, 
uzależnieniom, kłopotom w nauce, 
przemocy, depresji itp. Niektórzy 
politycy i działacze oświaty zapro-

Magia słów 
Mój  artykuł chciałbym zacząć od 
cytatu jednego z moich ulubionych 
pisarzy – Wiesława Myśliwskiego. 
Fragment powieści „Kamień na ka-
mieniu” traktuje o słowach, języku i 
wielkiej mocy języka, który pojawił 
się około 75 tysięcy lat temu: „Słowa 
same poprowadzą. Słowa wszystko 
na wierzch wywleką. Słowa i z naj-
głębszej głębi wydrą, co gdzieś boli 
i skowycze. Słowa krwi upuszczą i 
od razu lżej się robi (...). Bo słowa to 
wielka łaska. Cóż ma człowiek tak 
naprawdę więcej prócz słów dane? 
I tak nas wszystkich czeka kiedyś 
wieczne milczenie, to się jeszcze 
namilczymy. Może przyjdzie nam 
ściany z bólu drapać za najmniej-
szym słowem. I każdego słowa nie-
wypowiedzianego na tym świecie 
do siebie będziemy, jak grzechów 
żałować (...). A ileż takich słów nie-
wypowiedzianych zostaje w każdym 
człowieku i umiera razem z nim i 
gnije z nim, i ani mu potem w cier-
pieniu nie służy ani w pamięci. To 
po co jeszcze sami sobie zadajemy 
milczenie?”. 

Język jako narzędzie, przywi-
lej i dar 
Język to przywilej ludzi, wielki dar, 
dzięki któremu opisujemy rzeczy-
wistość. Język to także narzędzie do 
komunikacji. Dzięki językowi mo-
żemy dzielić się wiedzą, uczuciami, 
doświadczeniami, przemyśleniami. 
To potencjał, z którego umiejętne 
korzystanie uławia nam życie. 
Zauważyłam jednak, że jeżeli chce-
my kogoś pochwalić, często się po-
wstrzymujemy, nie używamy języka. 
Dlaczego tak się dzieje? Powodów 
jest wiele. Między innymi uważamy, 
że nie ma za co chwalić, nie wiemy, 
jak chwalić, boimy się, że się innym 
w głowach przewróci od naszych po-
chwał lub że spoczną na laurach. To, 
i wiele innych czynników sprawiło, 
że postanowiłam napisać o tym, jak 
ważna w życiu każdego człowieka 
jest pochwała oraz szczerość i swo-
boda w jej wyrażaniu. 

Pochwała i jej liczne oblicza 
Pochwała to wypowiedź, w której mó-
wiący wyraża się dobrze o kimś lub o 
czymś. Chwalić to  inaczej: komple-
mentować, pochlebiać, oddawać cze-
muś cześć, otaczać kogoś wielkim 
szacunkiem, ubóstwiać, uwielbiać, 
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Dodaj im skrzydeł, czyli sztuka 
chwalenia  
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rozwiązałeś zadanie, musiałeś cięż-
ko nad nim pracować”. 

Następnie uczniowie dostali do 
wypełnienia kwestionariusz do ba-
dania ich nastawienia do własnej 
inteligencji i zdolności. Okazało 
się, że uczniowie chwaleni za bycie 
inteligentnym sta-
tystycznie częś-
ciej wybierali 
odpowiedzi 
w s k a z u j ą -
ce na to, że 
postrzegają 
inteligencję, 
jako cechę 
stałą i nie-

zmienną (nastawienie na trwałość). 
Uczniowie chwaleni za swój wysiłek 
w rozwiązywanie zadań, częściej 
wskazywali, że inteligencję można 
rozwijać i zwiększać poprzez ucze-
nie i pracę (nastawienie na rozwój). 
Pokazuje to, jak wielką moc mają na-
sze słowa, które kierujemy w stronę 
dziecka. 

Jak pochwały wpływają na 
ambicję i chęć podejmowania 
wyzwań? 
W kolejnym etapie eksperymentu, 
uczniowie mogli wybrać, czy wolą 
pracować nad trudniejszym zada-
niem, czy wolą raczej zadanie na 
podobnym poziomie trudności, co 
zadania poprzednie. Nie jest dużym 
zaskoczeniem, że uczniowie z nasta-
wieniem na trwałość chcieli unik-
nąć wyzwań i wybierali najczęściej 
zadanie łatwiejsze. Z kolei dzieci z 
nastawieniem na rozwój, częściej 
wolały zmierzyć się z trudniejszym 
zadaniem, ponieważ traktowały je 
jako wyzwanie i okazję do nauki 
czegoś nowego. 

Eksperyment pokazał również, że 
gdy uczniowie z obu grup zostali 
skonfrontowani z rozwiązaniem 
bardzo trudnego zadania, dzieci z 
nastawieniem na trwałość szybko 
zniechęcały się w obliczu napot-

kanych trudności. Napotykając na 
przeszkody, uczniowie z nastawie-
niem na trwałość tracili całą pew-
ność siebie i zachwiana została ich 
wiara w bycie inteligentnym, zdol-
nym. Zupełnie inaczej trudności 
w czasie mierzenia się z trudnym 
zadaniem zadziałały na uczniów z 
nastawieniem na rozwój. Te dzieci 
potraktowały trudności jako wy-
zwania i podeszły do nich z jeszcze 
większą motywacją, jak do zadań na 
łatwiejszym poziomie. Co ciekawe, 
efekt zniechęcenia do rozwiązywa-
nia zadań, utrzymał się u dzieci z 
nastawieniem na trwałość również 
wtedy, gdy otrzymały znowu łatwe 
zadania. Wydaje się, że wcześniejsze 
doznane porażki „podkopały” zupeł-
nie wiarę we własne zdolności tych 
uczniów („Nie umiem rozwiązać te-
go zadania, co oznacza, że nie jestem 
dość inteligentny”). 

Nastawienie na rozwój a na-
stawienie na trwałość 
Badania  prowadzone na 
Uniwersytecie Stanford pokazują, 
że uczniowie z nastawieniem na 
rozwój wierzą, że poprzez wysiłek i 
pracę mogą rozwijać swoje zasoby 
intelektualne. Lepiej sobie radzą z 
nauką, mniej się zniechęcają w obli-
czu trudności, a przeszkody traktują 
jako ciekawe wyzwania, które mogą 
pomóc im w rozwoju. Uczniowie z 
nastawieniem na trwałość postrze-
gają swoją inteligencję jako coś trwa-
łego i niezmiennego. Wierzą, że to 
dzięki swojej inteligencji i zdolnoś-
ciom osiągają sukcesy. 

Niestety, skutkuje to tym, że ucznio-
wie zaczynają traktować naukę, jako 
sposób na udowodnienie i potwier-
dzenie własnej inteligencji. Dlatego, 
gdy tylko napotykają pierwsze trud-
ności, ich samoocena gwałtownie 
się obniża: „Nie umiem rozwiązać 
tego zdania, co oznacza, że nie je-
stem wystarczająco inteligentny”. 
Uczniowie ci szybko się zniechęcają 
i poddają. Boją się wyzwań i kryty-
ki, które mogą „podkopać” ich sa-
moocenę. Przed ochroną własnego 
obrazu samego siebie, jako osoby 
inteligentnej i zdolnej, będą nawet 
w stanie uciec się do kłamstwa. 

Komunikat zwrotny – klucz 
do sukcesu? 
Badania profesor Dweck pokaza-
ły, jak wielki wpływ na powstanie 
danego nastawienia miały komu-
nikaty zwrotne, jakie otrzymywały 
dzieci w czasie rozwiązywania za-
dań. Niestety, rodzice i nauczyciele 
najczęściej bezwiednie posługują 
się pochwałami, które wzmacniają 

ponowali więc, aby szkoły pomagały 
podnosić samoocenę. Osoby z niską 
samooceną są zazwyczaj pełne lęku. 
Niską samoocenę można zdefinio-
wać jako uczucie wstydu wynikające 
z przekonania o braku umiejętności, 
zdolności cenionych przez bliskich 
nam ludzi. Samoocena ukształtowa-
na w dzieciństwie może z czasem 
ulec zmianie. Jednak praca nad sa-
mooceną wymaga wiele czasu. 
„Wysoka samoocena to duma z sie-
bie, dzięki której, mając świadomość 
własnych słabości, hołubimy swoją 
wewnętrzną siłę, zalety” (definicja 
Lezarusa). Głównym elementem tej 
definicji jest duma. Czujemy ją, kie-
dy możemy sobie przypisać wartoś-
ciowe działania lub to, że jesteśmy 
akceptowani przez innych. Duma 
sprzyja wyłanianiu się cech takich 
jak niezależność, ciekawość i przed-
siębiorczość. Dzięki odczuwaniu du-
my, ludzie mają poczucie własnej 
siły i swoich zdolności sprawczych. 
Powala ona wierzyć w to, że możemy 
wpływać na rzeczywistość, że sobie 
poradzimy w każdej sytuacji. Duma 
pozwala też na wytrwałe dążenie do 
wyznaczonych sobie celów. U pod-
staw wytrwałości tkwi wiara w to, 
że na dłuższą metę nasze zdolności 
wezmą górę i uda się zrealizować wy-
znaczone zadania. Osoby o wysokiej 
samoocenie często myślą o swoich 
mocnych stronach, natomiast osoby 
o niskiej samoocenie przeciwnie. 

Chwalenie jako część składo-
wa wychowania 
Szczególnie dzieci potrzebują pozy-
tywnych wzmocnień (chwalenia), 
ponieważ to właśnie w dzieciństwie 
kształtuje się ich samoocena. To ro-
dzice i nauczyciele odgrywają pod-
stawową rolę w procesie jej kształ-
towania. Do rozwoju samooceny 
przyczyniają się czynniki takie jak: 
akceptacja ze strony rodziców, czy-
telne granice, możliwość eksploro-
wania (pozwalanie na rozwijanie 
samodzielności) oraz pozytywne 
wzmocnienia (docenianie). To daje 
dzieciom pewność, która pozwoli 
stawić czoła wyzwaniom życia do-
rosłego. 

Eksperyment – chwalić czy 
nie chwalić? 
Co na temat chwalenia mówią ba-
dania naukowe? W jednym z eks-
perymentów, przeprowadzonych 
na Uniwersytecie Stanford, ucznio-
wie mieli za zadanie rozwiązać cykl 
ćwiczeń. Po rozwiązywaniu ekspery-
mentator chwalił niektórych z nich, 
mówiąc: „Dobrze rozwiązałeś zada-
nia, musisz być bardzo inteligentny”. 
Inni uczniowie usłyszeli zaś: „Dobrze 
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Zmień „muszę” na „chcę” 
Chwaleniu nie sprzyja również języ-
kowa konstrukcja wzmacniających 
słów. Używane są one bowiem z 
przymusem, czyli: „Muszę cię po-
chwalić”, „Muszę ci pogratulować”, 
„Muszę przyznać ci rację”. Zamiana 
„muszę” na „chcę” nadaje lekkości 
pochwale: „Chcę ci pogratulować”, 
Chcę ci podziękować”, „Chcę przy-
znać ci rację”. Warto więc zamienić 
„muszę” na „chcę”. 

Pochwała w jasny sposób powinna 
stwierdzać to, co nam się w danej 
osobie podoba i co chcemy doce-
nić, biorąc pod uwagę wysiłek, jego 
pomoc, pracę, troskę, osiągnięcia 
czy efekt pracy twórczej. Nasze sło-
wa powinny być dobrane w taki 
sposób, żeby osoba jednoznacznie 
wyciągnęła z nich prawdziwe wnio-
ski na temat własnej osobowości. 
Zazwyczaj chwalimy, aby ludzie o 
sobie lepiej myśleli, aby budowa-
li pozytywny obraz swojej osoby. 
Chwaląc, musimy sobie zadać trud 
opisu sytuacji. W ten sposób przeka-
zujemy innym informacje oraz oka-
zujemy im uznanie zamiast oceniać 
charakter, na przykład: „Dziękuję, 
za umycie auta, wygląda jakby było 
nowe” (prawdopodobny wniosek od-
biorcy – „Dobrze wykonałem zada-
nie. Moja praca został doceniona”). 
Tego rodzaju zdania opisujące rze-
czywistość oraz pozytywne wnioski, 
jakie dane osoby z nich wyciągają, 
są podstawą zdrowia psychicznego. 
To, co inni wywnioskują z naszych 
słów, później powtarzają sobie w głę-
bi ducha sami do siebie. Prawdziwe, 
pozytywne zdania powtarzane w du-
chu w znacznym stopniu wpływają 

na kształtowanie się pozytywnej opi-
nii o samym sobie i otaczającym nas 
świecie. Dobra pochwała to taka, po 
której możemy wyciągnąć wnioski o 
sobie. W komunikatach zwrotnych 
(pochwałach) warto kłaść nacisk na 
wysiłek, który dane osoba włożyła 
w pracę, wytrwałość, zastosowaną 
strategię, zaangażowanie, uzyskaną 
poprawę, postawę. 

Jak chwalić, aby budować re-
alne poczucie własnej warto-
ści? 
Poniżej przedstawiam sześć kro-
ków do tego, by umieć chwalić, a 

co za tym idzie – doceniać innych. 
Prawdziwe, szczere pochwały ma-
ją ogromny wpływ na budowa-
nie poczucia własnej wartości 
u osoby, która jest chwalona. 
Warto więc zapoznać się z ty-
mi krokami. 

1 Opisz, co widzisz, słyszysz 
bez ocen. 
„Widzę odkurzony dywan, czy-
ste meble i złożone ubrania”. 
 2. Opisz, co czujesz. 
„Miło jest wejść do takiego 
pokoju”. 
3. Podsumuj godne pochwa-

ły zachowanie dziecka. 
„Ułożyłeś książki i zeszy-
ty na jednej półce, roz-
dzieliłeś płyty z filmami 
i grami. To się nazywa 
porządek”.  

4.  Pytaj (zadając pytania, poznajmy 
ludzi i wspieramy ich w poznawa-
niu samego siebie). „Długo praco-
wałeś, porządkując pokój?”, „Czy 
Tobie podoba się Twój rysunek?”, 
„Jakie składniki dodałeś do tej sa-
łatki?”, „Co takiego lubisz w swojej 
nowej przyjaciółce?”, „A Ty jesteś 
zadowolona ze swojej pracy?”. 
5. Stosuj komplementy pośrednie. 
„Jak na to wpadłaś?”, „Jak to zrobi-
łaś?”. 
6. Stosuje komplementy bezpośred-
nie. 
„Doceniam to, że jesteś, że zdecydo-
wałeś się wejść, mimo tego, że miałeś 
ochotę zrezygnować”, „Doceniam 
Twoją zaradność w przygotowaniu 
się do wyjazdu”, „Widzę, że wykaza-
łaś się dużą wiedzą na temat muzyki 
poważnej”, „Widzę, że wykazałeś się 
dużą odwagą, podejmując decyzję o 
pomocy koledze”. 

Słowa jako część komunika-
cji 
Słowa to tylko część komunikacji. 
Ważny jest również ton głosu oraz 
mowa ciała. Przytulanie, czułe ge-
sty, uśmiech, przyjazne spojrzenie, 
to również forma uznania. 

w dzieciach nastawienie na trwa-
łość: „Jesteś taki mądry”, „To taki 
inteligentny uczeń”, „Ona ma talent 
matematyczny”, „Urodzony muzyk!”. 
Kierują się najlepszymi intencjami, 
wierząc, że dzięki tym pochwałom, 
dziecko zyska wysoką samoocenę, 
będzie lepiej zmotywowane do dzia-
łania. Jednak taka pochwała nie 
buduje u dziecka poczucia własnej 
wartości. 

Jeśli rodzice i otoczenie zachowują 
się tak, jakby dziecko był mistrzem 
świata we wszystkim, to kiedy dzie-
cko znajdzie się w prawdziwym 
świecie, może doznać szoku. Bo 
tam przecież znajduje się mnóstwo 
innych mistrzów świata. Nagle 
dziecko otacza tłum ludzi, którzy 
w swoich rodzinach byli nume-
rem jeden. Rodzice, nauczyciele, 
którzy w ten sposób „hodują” 
dzieci, oddają im niedźwie-
dzią przysłu- gę. 
Zamiast budo-
wać w dziecku 
wiarę we włas-
ne możliwości, 
sztucznie roz-
dmuchują jego 
samoocenę, która 
przy pierwszych, 
większych 
n a p o t k a -
nych trud-
nościach pę-
ka niczym 
balon. 

Jak prawidłowo zbudować 
komunikat zwrotny? 
Przestawienie się na informacje 
zwrotne, które budują nastawienie 
na rozwój, w praktyce wcale nie jest 
łatwe. Pochwały typu: „Jesteś taki 
mądry”, „Masz do tego talent”, są w 
nas bardzo silnie zakorzenione i wy-
powiadamy je bez większego namy-
słu, nawykowo. Pochwały muszą być 
uzasadnione. Nieumiejętne chwal-
nie może doprowadzić do sytuacji, 
w której pomyślimy: „Zawsze byłem 
chwalony i nadal chcę być, a jak już 
mnie nie chwalą, to się dziwnie z tym 
czuję”. 

Dziecko staje się uzależnione od 
pochwały, pozytywnej oceny, co 
ma wpływ na jego dorosłe życie. 
Niepochwalone, czuje się „do nicze-
go”. Kiedy coś robi, to nie zastanawia 
się, czy daje mu to satysfakcję, tylko 
nad tym, czy ktoś doceni i pochwali. 
Taki człowiek żyje w ciągłym lęku, 
ponieważ cały czas musi być super, 
bo inaczej będzie „do niczego”. Boi 
się, że nie sprosta swojemu super 
wizerunkowi. 
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M a r i a  M o n i k a 
Młodzianowska, psycholog 
kliniczny, pedagog, coach 
rodzicielski,  terapeutka 
pracująca w  nurcie Terapii 
S k o n c e n t r o w a n e j  n a 
Rozwiązaniach - Solution 
Focused Brief Therapy 
(ukończony I i II stopień 
), trenerka metody KIDS’ 
SKILLS oraz porozumienia 
bez przemocy (NVC)
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dowolony?”, „A Tobie się podoba?”). 
4. Lepiej unikać komunikatów 
„Wiedziałam, że sobie poradzisz” 
– wtedy bowiem dajemy wyraz 
własnej pewności siebie niż chwa-
limy daną osobę. Lepiej powiedzieć 
„To był trudny test, wygląda na to, że 
jesteś z siebie zadowolony”. 

Słowa w naszych domach 
Słowa mogą w sposób zdecydowa-
ny wpłynąć na atmosferę panującą 
w waszych domach. Zastanówcie 
się, jak wiele różnorodności, zaba-
wy, uśmiechu, budujących słów 
wnosicie do waszych 
domów? Warto kie-
rować naszą uwagę 
na to, co dobre w dru-
gim człowieku. Dobre 
słowo i uznanie, któ-
rym podzielimy się z 
najbliższymi na pew-
no przyczyni się do 
rozwoju naszych re-
lacji. Każdemu z Was 
pozostał jakiś czas. 
Jaki, tego nie wiemy. 
Nikt nie będzie Was 
pamiętał za wasze 

myśli sekretne, niewypowiedziane 
słowa. Powiedzcie swoim bliskim, 
jak bardzo są wam potrzebni i po-
dziękujcie im za wielkie czyny, jaki 
i za zwyczajne, oczywiste rzeczy. 
Chwaląc, wzbogacamy drugiego 
człowieka, wzmacniamy poczucie 
jego istnienia, jednocześnie wzmac-
niając poczucie własnego istnienia. 
Możecie jeszcze dziś podziękować 
Waszym bliskim, zaczynając od 
słów: „Wiesz, uświadomiłam sobie, 
że nigdy dotychczas nie podzięko-
wałam ci za to, że…”. 

Pułapki pochwały, czyli jak 
NIE chwalić 

1. Najlepszą pochwałę rujnuje wy-
raz „ale”. 
„Cieszę się ze posprzątałeś łazienkę, 
ale szkoda że wanna jest źle umyta”, 
„Cieszę się, że upiekłaś ciasto, ale 
zrobiłaś przy tym bałagan w kuchni”
2. Warto unikać takiej pochwały, 
w której ukryte jest przypomnie-
nie wcześniejszego niepowodzenia 
danej osoby. 
„No widzisz, jak chcesz, to potrafisz, 
tak się postarać, aby dostać czwór-
kę”, „Dziś dobrze czułam się z tobą 
na imieninach u cioci Ani, szkoda 
że nie zachowywałaś się tak tydzień 
temu”, „Cieszę się ze przyniosłeś mi 
kwiaty, szkoda że dostaję je tylko na 
urodziny”. 
3. Dzieci przyzwyczajone przez 
długi czas do ocen (dobrze, źle) i 
etykiet (jesteś wspaniały, jesteś 
grzecznym chłopcem) początkowo 
słysząc tylko nową formę pochwały 
(opis), dopominają się o ocenę („Ale 
podoba ci się? „Ale jesteś zadowolo-
na?”). Warto wtedy odpowiedzieć na 
to pytanie pytaniem („A Ty jesteś za-



Czy alkoholizm musi być 
przekleństwem? 
Część 1. “BESTIA“ (Odcinek 8).

innymi, że „emocje często 
bywają definiowane ja-
ko reakcje na wy-
darzenia” (Lewis, 
Haviland-Jones  2005, 
s. 99). 
...

Jak działa z 
kolei ten trze-
ci mechanizm – 
System Rozdwajania 
i  R o z p r a s z a n i a 
Struktury Ja? Otóż 
każdy człowiek 
zbiera doświadcze-
nia życiowe, co 
można przed-
stawić jako 
worek, do które-
go zbiera się doświad-
czenia. Efekt jest taki, że 
człowiek wie, jakie posia-
da zdolności, wartości, ale 
też wady, jest 
świadom 
swoich 
m o c -
n y c h 
i sła-
b y c h 
stron, 
w i e , 
co po-
trafi, w 
czym jest 
naprawdę do-
bry, a w czym kiep-
ski. Dzięki temu nie pakuje się w 
sytuacje, w których mógłby sobie nie 
poradzić, a chętnie podejmuje się za-
dań, w odniesieniu do których ma 
potrzebne kompetencje. Człowiek 
wiedząc, kim jest, bierze odpowie-
dzialność za role społeczne, które 
są na niego społecznie nakładane i 
które on podejmuje. Nie ucieka od 
zadań życiowych, stara się być do-
brym ojcem, mężem, pracownikiem, 
ale też synem czy przyjacielem. 
Podejmuje wyzwania, stawia czoła 
problemom. Sięga do swojego wor-
ka z doświadczeniami i wybiera to, 
co jest mu akurat potrzebne. 

Pierwszy wypity alkohol przynosi 
nowe doświadczenie, umówmy się, 
że człowiek odkłada je do drugiego 
worka. Co to oznacza? Otóż to, że np. 
kobieta ma nowe doświadczenie by-

cia bardziej zalotną, piękniejszą, sek-
sowniejszą – wkłada je do drugiego 
worka. Mężczyzna może odczuć, że 
kiedy wypił alkohol, jest, nazwijmy 
to, bardziej męski, szarmancki, od-
ważniejszy – te nowe doświadczenia 
lądują w drugim worku. Kobieta i 
mężczyzna z naszego przykładu już 
wiedzą, że aby stać się na chwilę kim 
innym, muszą sięgnąć do drugiego 
worka. Z czym to się jednak wiąże? 
Oczywiście z napiciem się alkoholu! 
Jednak kiedy mija uniesienie alko-
holowe (a osoby te piją, rzecz jasna, 
kontrolowanie), każde z nich wraca 
do swojej struktury Ja i ma pełną 
świadomość tego, kim jest, jaki jest 
i co może. Oddziela Ja trzeźwe od 
Ja pijanego. Wie, że alkohol zmienia 
go, jest to przyjemne, ale nie może 
być jego normą, musi wrócić z tego 
stanu haju do stanu racjonalnego. 
I wraca. 

Kolejną tarczą należącą do psy-
chologicznych mechanizmów uza-
leżnienia jest System Nałogowego 
Regulowania Uczuć. Mówiłam już o 
nim dość dużo wcześniej, ale spróbu-
ję to jeszcze raz określić, używając 
innych słów i przykładów. Nałogowe 
regulowanie uczuć jest, najprościej 
mówiąc, emocjonalnym przywiąza-
niem do alkoholu. Mechanizm ten 
nazywany jest szkieletem choroby al-
koholowej. System Iluzji i Zaprzeczeń 
kręgosłupem, a System Nałogowego 
Regulowanie Uczuć – szkieletem. 
Patologiczne picie alkoholu prowa-
dzi do głębokich zaburzeń w sferze 
emocjonalnej, zostaje ona zdomino-
wana przez cierpienie i alkoholowe 
próby jego złagodzenia. Reakcjami 
emocjonalnymi zaczynają sterować 
nałogowe stereotypy, ponieważ 
zdolność do wywoływania i zmiany 
uczuć innymi niż alkohol środkami 
zostaje ograniczona. Podstawowym 
źródłem osiągania przyjemności 
staje się alkohol. Z czasem alkoho-
lik doświadcza przyjemnych uczuć 
głównie z uśmierzania przykrości, 
a czyni to – pijąc. Jego stany emo-
cjonalne oscylują między bieguna-
mi emocjonalnymi: cierpienie-ulga, 
lęk-uspokojenie, przygnębienie-po-
budzenie. Z czasem jego życie emo-
cjonalne coraz bardziej ubożeje, co 
z kolei powoduje, że alkoholik nie 
ma możliwości kontaktowania się 
ze swoimi uczuciami. Utrwala się 
doświadczenie huśtawki emocjonal-
nej. Pojawia się i utrwala potrzeba 
manipulowania swoimi własnymi 
uczuciami. Alkoholika przestaje już 
obchodzić, jakie uczucie się pojawi, 
ważne, żeby dokonała się jakaś od-
miana. 

Uczucia są nieodłączną częścią każ-
dego człowieka. Działanie Systemu 
Nałogowego Regulowania Uczuć 
powoduje, że człowiek staje się nie-
zrozumiały i nieczytelny zarówno dla 
siebie samego, jak i dla innych ludzi. 
Nie potrafi wyrażać swoich uczuć 
oraz powiązać ich z konkretnymi 
wydarzeniami, które je wzbudzają. A 
przecież uczucia to subiektywna re-
akcja człowieka na sytuacje, zdarze-
nia, zjawiska, rzeczy, innych ludzi, a 
także na siebie samego, swój orga-
nizm i postępowanie. W Psychologia 
emocji możemy przeczytać między 
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sobie życie. Po pierwsze, dlatego, że 
już dłużej nie daje rady pić wódki 
jak wody bez efektu, a po drugie, 
na trzeźwo nie potrafi sobie z tym 
poradzić i tak żyć. 
Trzy mechanizmy napędzają się wza-
jemnie jak tarcze zębate w zegarku. 
Serce Bestii bije, mocno i głośno, 
słychać je w każdym szlochu alko-
holika, w każdym jego tragicznym 
wołaniu do Boga i w każdym geście, 
który budzi u innych ludzi litość i 
współczucie. 

Jedna z Mądrości AA gło-
si: „Wszyscy kiedyś prze-
staną pić, nielicznym uda-
je się to za życia”. 
Cd n. 

Pragnę zaprosić Państwa 
do drugiej części książki 
pt.: „Czy alkoholizm musi 
być przekleństwem”, któ-
ra nosi tytuł „Anioł”. 

„Anioł” to książka bazu-
jąca na ok 40 pozycjach 
bibliograficznych, ok 50 

netograficznych oraz kilku czaso-
pismach. To artykuły autorytetów 
w dziedzinie filozofii, teologii oraz 
pracy społecznej. ANIOŁ to cztery 
świadectwa trzeźwego życia i jeden 
opis funkcjonowania człowieka w 
mechanizmie wyuczonej bezradno-
ści. „Anioł” to propozycje, koncepcje 
dobrego życia, z których można za-
czerpnąć w celu własnego wzrasta-
nia. „Anioł” to myśli, pytania i odpo-
wiedzi o wartości, szczęście, dobro, 
wolność. Polecam każdemu. 

Ewa Jasik-Wardalińska

Wraz z rozwojem uzależnienia poja-
wia się niebezpieczeństwo, że czło-
wiek zaczyna wiązać się coraz moc-
niej z nowym wizerunkiem swojej 
osoby. Chce być taki fajny! Nie chce 
wracać „do siebie”, chce tu zostać. 
Strona „pijana” staje się zdecydowa-
nie atrakcyjniejsza, coraz częściej 
na nią przechodzi, a kiedy po stro-
nie „trzeźwej” robi 
się trudno, zawsze 
można się napić i 
znów poczuć się w 
sposób przez siebie 
pożądany. W tym mo-
mencie widać wy-
raźnie, jak włą-
czają się dwa 
pozostałe 
m e c h a -
n i z m y . 
System 
I l u z j i 
szepcze: 
„ N a p i j 
się, co 
tam, w 
k o ń c u 
zasłużyłeś 
sobie  na 
małego drin-
ka”, a Nałogowe 
Regulowanie Uczuć 
podpowiada: „Hej, po co masz cier-
pieć, napij się, obiecuję ci, że zaraz 
poczujesz się lepiej”, z kolei System 
Rozdwajania Ja uzupełnia historię, 
dając człowiekowi odczucie spełnie-
nia się w roli i w skórze kogoś, kto 
jest teraz subiektywnie bardziej dla 
niego atrakcyjny. Pijący chętnie za-
krzyknie: „Jestem Królem! Jestem 
Prezesem! Jestem Milionerem! 
Sędzią, Czarodziejem, Głównym 
Specjalistą” itp. Bardzo jasno i bez 
niepotrzebnych słów, podsumował 
swój stan z tamtego czasu Rysiek: 
„Byłem wtedy Jaśnie Pan Alkoholik”. 

Zdrowa struktura Ja zaczyna się 
chwiać, człowiek zatraca świado-
mość samego siebie, gubi się w 
swojej tożsamości, poczuciu własnej 
wartości i w poczuciu mocy i spraw-
stwa. Z jednej strony, kiedy się tylko 
napije, myśli o sobie wielkościowo, 
a kiedy wytrzeźwieje, to ma wyrzuty 
sumienia, wstydzi się i gardzi sobą, 
więc pije znowu, żeby poczuć tego 
drugiego siebie. Jednak kiedy na 
trzeźwo dochodzą do niego skutki 
picia, a alkohol nie przynosi już tych 
upragnionych, atrakcyjnych stanów 
emocjonalnych, pijany zaczyna uża-
lać się i rozczulać nad sobą. Później 
trzeźwieje i jest jeszcze gorzej, więc 
pije, licząc na to, że alkohol przywró-
ci mu siłę, wigor i entuzjazm, a gdy 
to się nie dzieje, jest gotów odebrać 



Ale się narobiło! 
Więc zamiast np. wątróbki z surów-
ką zajadamy furę makaronu z so-
sem-gotowcem. Gdy już się najemy 
i – o zgrozo – popijemy to obficie, 
mamy wypchany żołądek, a ośrodek 
sytości informuje: Stop, wystarczy. 
Teraz się nie schylaj! 

Niestety, cały mechanizm, który 
nam bezgranicznie ufa, perfidnie 
oszukaliśmy, bo organizm myśli, że 
dostał to, o co prosił. 

Na domiar tego kwasy żołądkowe, 
rozcieńczone przez popijanie, nie tra-
wią pośpiesznie łykanego pokarmu, 
który organizm zaczyna zwalczać jak 
obce ciało, bo nie wie, co ma z tym 
począć. – Istny hojoj! 

W zasadzie, gdyby to zjeść powoli, 
w połowie tej ilości żołądek powie-
działby: „już wystarczy”. Niestety, nie 
zdąży z informacją, bo już najedliśmy 
się ponad miarę. Dlatego pośpiech 
podczas jedzenia zwyczajnie nam 
szkodzi. 

Ale co tam! Wątroba i cały układ 

ledwie dyszy i upycha ten bajzel 
gdzie się da,  także w falbankach 
(zwałach tłuszczu). Organizm w za-
sadzie niczego, oprócz kalorii i nie-
przetrawionej masy pokarmowej nie 
dostał, na domiar tego znowu mówi: 
„ciągle nie mam witamin!”. – Głodu 
ciąg dalszy. 

Więc człek pochłania coś na 
deser przyprawiony wyrzu-
tami sumienia. Wieczorem 
kładzie się spać, śni mu się 
wielkie łoże z cukrowej waty, 
lecz w najlepszym momencie 
budzi go sygnał organizmu: 
„Gdzie, do nagłej, są moje 
witaminy?!”. 
– Lunatykujemy więc po ci-
chu do lodówki. 

Dlaczego? 
Nie umiemy słuchać głosu 
własnego organizmu. Ten 
mechanizm ciągle jeszcze 
działa  u kobiety w ciąży: 
„zjadłabym śledzia w occie, 
teraz koniecznie muszę na-
pić się śmietany, a za chwilę 
pora na kiszonego ogórka z 
cukrem. To nic innego, jak za-
kodowana lista składników, 
których potrzebuje przyszła, 
a raczej już – Matka. 

Apetyt 
Jest to nagła zachcianka: 
mam wewnętrzną potrzebę, 
aby zjeść orzechowe ciastko. 
Powodem nie jest zwykłe za-
potrzebowanie organizmu na 
codzienne „paliwo”. Podłoże 
jest psychologiczne lub emo-
cjonalne. Np. pomyśleliśmy o 

naszej przyjaciółce, a to nam się sko-
jarzyło z sobotnią kawką i ciastecz-
kiem w ulubionej kawiarni. Może 
być też sygnałem na brak konkret-
nego składnika w pożywieniu (po-
dobnie jak w mechanizmie głodu). 
 
Taktyka 
Oba odczucia, choć nie oznaczają 
tego samego, są do siebie trochę po-
dobne, dlatego mylone, trzeba więc 
umieć je u siebie rozpoznawać. 

Rozpoznanie głodu: 
- pojawia się 2-3 godziny po posiłku 
lub nieregularnie, 
- narasta stopniowo, 
- można go odczuwać dłużej, bez 
konieczności natychmiastowego 
zaspokojenia, 
- mamy burczenie w żołądku, skur-

Nie będziemy udawać, że wszyscy 
jesteśmy szczupli jak kolejna se-
rialowa spadająca gwiazda. To by 
było nie fair wobec rosnącej liczby 
pań i panów, z różnych powodów 
chcących pozbyć się swoich nie-
chcianych falbanek. 

Nie będzie tu mowy o tab-
letkach za marne x euro, 
w opakowaniach po 200 
sztuk, które wystarczą na 
dwa tygodnie, ani o nowej 
diecie-cud. Przedstawię 
raczej kilka spostrzeżeń, 
bo nie ma to jak wielu 
doradców i własne wnio-
ski na koniec. Niektóre 
informacje pochodzą z 
www.poradnikzdrowie. 
Niemniej zachęcam do 
własnych poszukiwań 
własnej drogi do szczup-
łości, gdyż materiałów, 
często sprzecznych, w 
Internecie jest coraz wię-
cej. 

Oczywiście, zanim za-
czniesz majstrować przy 
własnym zdrowiu, skon-
sultuj się z lekarzem lub 
farmaceutą. 

Rozpoznanie wroga 
Nasz wróg ma dwie twa-
rze: głód i apetyt. – STOP! 
To my sami – a raczej 
nasza niewiedza – powo-
dujemy, że z tych dwóch 
przyjaciół robimy sobie 
wrogów. Ale kiedy już 
są wrogami, nie należy 
bezkrytycznie ufać ani 
jednej, ani drugiej twarzy, raczej je 
poznać. Dopiero wtedy nasz wróg 
przestanie być groźny. 

Głód 
Inaczej łaknienie, jest uczuciem fi-
zjologicznym. W mózgu, w podwzgó-
rzu, są dwa ośrodki: sytości i głodu. 
Działa to tak: 
Jeśli brakuje nam kalorii, sprawa jest 
oczywista. Ale jeśli organizm potrze-
buje np. witamin, wtedy też produku-
je hormon – grelinę, uruchamiając 
w ten sposób ośrodek głodu, który 
robi larum: „potrzebuję witamin!”. 
Niestety, ten głos rozumiemy jako 
zwyczajne „jeeeść!”. 
Wtedy rusza cały mechanizm: układ 
trawienny jest gotów do działania, 
produkuje enzymy, kwasy żołądko-
we. Aż burczy i ssie w brzuchu. 
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Głód jest często in-
formacją nie o po-
trzebach kalorii, 
lecz z innej półki: 
białka, witaminy, 
mikroelementy, 
itd., 
Ale nasze falban-
ki to żywe ciało 
składające się z 
komórek, które 
też domagają się… 
pokarmu (!). 

Jak pozbyć się 
głodu? 
Pardon, ale głód 
trzeba zaspoko-
ić. Chyba że go 
uśmiercimy jaki-
miś tabletkami. 
Ale jak go zaspo-
koić? Po prostu 
coś zjeść. Coś, co 
da zajęcie nasze-
mu żołądkowi. 
Niech to będzie sa-
łatka z marchew-
ki, cokolwiek. W 
Internecie aż roi 
się od przepisów. 
Bilans jedzenia 
powinien zmuszać 
nas do spalania za-
pasów. – Prawda, 
że jest to wielce 
odkrywcze? 

Obecnie coraz trudniej jest nam zna-
leźć czas na ułożenie przemyślanej 

diety. Niezłym wyj-
ściem jest po prostu 
spożywanie jak naj-
bardziej zróżnicowa-
nych pokarmów. W 
ten sposób losowo i 
na wyrywki dostar-
czymy sobie wielu 
różnych potrzebnych 
składników. 

I co z tego? 
Otyłość ściśle wiąże 
się z odżywianiem. 
Wyszczuplających 
życiowych stresów 
jakoś ciągle nam nie 
brakuje, ale to osob-
ny kawałek tortu, ja-
kim jest życie. 

Uwaga: za żyw-
ność uważam tutaj 
wszystko, co dostaje 
nasz organizm. Jeśli 
spojrzymy na obec-
nie spożywane przez 
panie tabletki „anty” 
po których czasem 

wręcz puchnie się w oczach, lub 
listę gotowców zalegających mie-
siącami w magazynach: makarony 
z taśmy, „serki”, smarowidła w pla-
stikach… całe galerie kolorowych 
napojów słodszych niż cukier… a tu 
nawet pestki dyni pochodzą z Chin. 
– Orzeszku! 

Dlatego odchudzanie jest trudniej-
sze, niż rzucenie palenia: przestaję 
to robić.– Nie kupuję, nie palę. Ale 
nie da się rzucić jedzenia… trzeba 
dokonywać wyborów, podejmować 
działanie, wybierać żywnościowe 
mniejsze zło. Jeśli ktoś naprawdę 
chce, da radę. – „Tak, damy radę!”. 

Bo cóż da zaduma nad nadwagą, po-
pijana małymi łyczkami soft drinka, 
za przeproszeniem „diet” lub „ze-
ro”, o smaku aroniowo-pistacjowo-
-jakimśtam – i niewinnie opuszczony 
z poczuciem winy wzrok, mówiący: 
„przecież to nie tuczy”. – Ale kano-
ny mody się zmieniają: „Wiesz, zu-
pełnie ci do twarzy z tymi nowymi 
falbankami”. 

Michał Nowacki 

cze jelit, złe samopoczucie, które 
ustępują po najedzeniu się, potem 
ogarnia nas spokój i błoga sytość. 

Rozpoznanie apetytu: 
- pojawia się nagle, nawet kwadrans 
po posiłku, 
- domaga się natychmiastowego za-
spokojenia, 
- apetyt na coś może być spowodo-
wany zapachem, który dobiegł z mi-
janej restauracji, może być efektem 
reklamy TV, 
- może być skutkiem depresji lub 
zmiany nastroju, 
- nie ustępuje pomimo wrażenia sy-
tości, 
- po nasyceniu apetytu czujesz się 
ociężały, przejedzony. 

Skąd się biorą falbanki? 
Są one zapasami tłuszczu „na zaś”, 
biorą się z nadmiaru kalorii, które 
niepotrzebnie spożywamy wtedy, 
kiedy organizm głodem informuje 
nas: „Potrzebuję witamin!”, a my 
mu dajemy schabowego ze śmieta-
ną i makaronem, pomimo że mamy 
przecież zapasy energii w tłuszczu. 
Hmm… 

Jak się ich pozbyć? 
Apetyty na cosik, to dość wątły wróg. 
Ale głód jest trudniejszy do zwycię-
żenia. W obu przypadkach warto 
pamiętać, że w falbankach jest do-
syć zmagazynowanej energii, należy 
więc pozwolić organizmowi te kalo-
rie spalić. A jeśli nie pozwolić, to go 
do tego zmusić. 

Źródło: www.zdrowie.wp.pl



Jak nosić najmodniejsze buty tego 
sezonu 

Niestety, często są to też modele 
poszerzone, mało zgrabne, niepro-
porcjonalnie powiększające naszą 
stopę, szczególnie w przypadku bu-
tów sportowych, pantofli lub klapek. 
Dlatego też, zanim zdecydujesz się 
na jakiś model, pomyśl o tym, jak 
będzie prezentowała się w nich twoja 
sylwetka, czy nie powinnaś np. użyć 
kilku dodatkowych trików stylistycz-
nych, aby nie wyglądać jak kaszta-
nowy ludzik. 

Zatem prawie w każdym przypadku 
noszenia najmodniejszych obecnie 
fasonów obuwia warto zastanowić 
się nad skomponowaniem ich np. 
ze spodniami typu boot-cut, czyli tzw. 
„dzwonami”, lub po prostu z szeroki-
mi nogawkami, które nawiązują do 
mody lat 90-tych. 

Przy koturnach świetnie sprawdzi 
się również długość ¾ spodni, spód-
nic, jak i sukienek. W przypadku 
tych ostatnich idealne będą także 
fasony typu maxi z dodatkowym roz-
cięciem z przodu, które nie skrócą 
optycznie sylwetki. Łatwo je znaleźć 
pośród eterycznych, zwiewnych faso-
nów, modnych każdego lata.
Szeroka nogawka niekoniecznie 
poszerza, w odpowiednim wydaniu 
sprawia, że sylwetka prezentuje się 
„dostojnie” i sprawia wrażenie smu-
klejszej oraz lżejszej w trakcie poru-
szania się. Jeśli jednak wystrzegasz 
się tego fasonu jak ognia, pomyśl o 
luźnej oversize’owej górze, np. szero-
kiej koszuli, luźnej, 
zwiewnej bluzce, 
włożonej w dopa-
sowane dżinsy, mi-
niówkę lub leginsy. 

Kolejnym łatwym sposobem, który 
pozwala zachować proporcje sylwet-
ki przy noszeniu „wielkich butów”, 
są równie duże i charakterystyczne 
akcesoria tj. bi-
żuteria, okulary, 
torebki, które my 
kobiety – obok 
butów – kocha-
my najbardziej! 

W tym sezonie modele butów robią 
większe wrażenie w porównaniu z 
pojawiającymi się fasonami ubrań. 
Niewątpliwie, odzież zmierza w kie-
runku klasyki i prostoty, obuwie 
natomiast (podobnie jak biżuteria) 
wręcz przeciwnie – zaskakuje, za-
dziwia a niekiedy nawet śmieszy. 

Już od kilku lat moda czerpie inspi-
racje głównie z lat 80/90’. Niemniej 
jednak w każdym rodzaju obuwia, 
czy to sportowe, casualowe czy ele-
ganckie, odnajdziemy kilka elemen-
tów przewodnich – koturny, platfor-
my, masywne obcasy, wydłużone 
czubki butów. Jest to bardzo dobra 
wiadomość dla niezbyt wysokich 
dziewczyn, które zawsze mogą sobie 
dodać kilka centymetrów wzrostu. 
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Kiedysiś jechalim do jego familyji 
na weselicho, bo młodej już kieca 
za ciasno była, a łoni to tych mor-
gów mieli jak stąd do boży mynki, a 
mój godoł, że łona niby na te morgi 
polecioła. A jo na to, że pewnikiem 
nie, bo mu gleba za twardo była i za 
szybko za robote się zabroł, co by od-
łogiem nie leżoła. No i potymu zaś 
trza było dać na zapowiedzi. 

Jadymy, a jo mu godom, mojemu 
znaczy sie, co mom wykrochmalo-
nom zapaske po mojej babce i ko-
rale czerwone. A łon nawet na mnie 
nie weźrzoł, chocia usta żem miała 
pokraszone tyż na czerwono. No i 
jakosiś ckliwo mi sie zrobiło, a łon 
ino Kasztanke lejcami szturcho i nic. 

No to pokłócilim się ło tego jurnego 
krewniaka i bidnom kobiecine, a łon 
na to godo, że to wszystko baby wina, 
i że „baba z woza, koniom lżyj”, a jak 
nie, to tero niech weselnom okowit-
ke pije. To jo ino smyrkneła z woza 
i poszła za drzewko. A kasztanka ja-
ko wryto się zatrzymuje i ani kroka 
naprzód dać nie kce. Stary wziun 
batożka i dalij jom z lewa i z prawa, 
ale Kasztanka jako stoła, tako i stoi. 

Tedy łon do mnie woło i godo, co to 
na zaślubiny nie dojedziem i kce, 

co by jo na kozła wlozła. A 
jo sie wzieła pod boki i rze-
kom. Godoj zdrów. Mnie ni 
ma na wozie, to pewnikiem 
Kasztance lżyj bedzie, to se 
jedźta z Panem Bogiem, a jo 
tutej się łostane, może jaki 
gładki pocztylion bedzie ja-
choł. 
Stary zeźlił się okrutnie, bo 
pewnikiem okowitka już 
weselnikom się dymi, a łon 
o suchym pysku z babą się 
spiero. Potem się napraszoł, 
ale jo godom: pierwej wyplo-
waj to, co rzekałeś, że baba z 
woza koniom lżyj, bo to nie 
po mojemu je. 

Spoźrzał spode łba i godo: 
no, to dobra, wypluwom, 
com rzekł, a w miejsce tego 
godom: „Bez baby jazdy ni 
mosz ani na wozie, ani pod 
wozem, ani nawet za drzew-
kiem”. No i zaro tyż smyrnął 
na glebe i ku mnie zmierzo, 
a wąsa podkrynco.  
A że my wtedyk młode byli, 
to i krew inaczy pod skórą 
sie gotowała. Tako śmy sie 

godzili, że tam młodzi to już pewni-
kiem nad chlebem i solą sie kłaniali. 
O okowitce nie wspomna. Cicho się 
zrobiło, ino zazule słychać i bzyka-
nie. A komarów to żem ze dwa tuzina 
klapneła to i bzykanie się skończyło. 

No i jo na kozła wlozła, a łon zaś 
batożka schowoł, bo nie będzie ta-
ki jeden szkapiny boków smagać. 
Kasztanka ino się obeźrzała i jako 
by nico sie nie wydarzyło, raźno na 
weselisko pojechalim. 

Tako to bywało, a nie to, co tero. – 
Taaak… 

Tero to jo se na przyzbie siadne i 
wspominki to jak z dziurawego sa-
gana lecom. A że jo to nie za bardzo 
piśmienna, no i ołówek kopiowy co 
roz to krótszy i krótszy, to ten zapi-
sek kończyć bede, ale nie tero. 

Jako se siadne na przyzbie i podu-
mom co nieco, to nie je tak, że mi 
lepij kiedysiś bywało. Była żem mło-
do, ale tego rozumu żem nie mioła, 
co teroz. 
No i co żem przeżyła, to nijak sma-
kować żem nie umiała, bo kiej kto 
ino kawiar żre, to dla niego zaś nie 
cymes. A jak różności sie w życiu po-
najada, to se przyrówno to z tamtym. 

Pewnego słonecznego dnia 
moja wyobraźnia wybrała 
się z niezapowiedzianą wizy-
tą do znanej już niektórym 
Czytelnikom wioski o wdzięcz-
nej nazwie Kacze łapy. 

Byłem zmęczony i czułem się 
przytłoczony dusznym powie-
trzem przesyconym wszech-
obecnymi spalinami, które za 
nic sobie mają podział miasta 
na strefy o takiej czy innej inten-
sywności emisji. Może Homo 
Urbanus wdycha je do płuc z 
powodu tęsknych westchnień 
za rześkością pozamiejskiego 
powietrza? 

Tak więc szybciej niż w oka-
mgnieniu znalazłem się przy 
furtce prowadzącej do obejścia 
Baby. Nie chciałem robić ha-
łasu otwieraniem, więc wyob-
raźnia natychmiast przeniosła 
mnie na trawę w cieniu dużej 
jabłoni. W kolejnej wizualizacji 
z lubością zaciągnąłem się hau-
stem krystalicznie czystego po-
wietrza. Z każdym oddechem 
rozpoznawałem różne zapachy 
natury, których nie uświadczysz ni-
gdzie indziej, jak tylko na wsi. Czegóż 
tam nie było! Zapach suchej słomy, 
kwitnących kwiatów bzu, sosnowych 
szyszek schowanych pod igliwiem 
przez zapobiegliwe wiewiórki, i zapa-
chy całego cyklu życia przyrody, po-
łączone w nieśpiesznie następujące 
po sobie akordy jak dźwięki olbrzy-
miej orkiestry. Takiego koncertu nie 
uświadczysz nigdzie indziej. Tylko 
na wsi. 

Kiedy już nasyciłem się ucztą zapa-
chów natury, zaciekawiło mnie, co 
też porabia teraz Baba. Okazało się, 
że siedzi na przyzbie i mozolnie, lite-
ra po literze,  pisze coś w pomiętym 
zeszycie… 

Kiedysiś, za komuny, to my 
Kasztanke mieli. Poczciwe konisko 
to było, że ino w chrapy całować. 
Kiej mój stary do powózki jom za-
przungoł, to łona jakosiś wiedzioła, 
że do gminy jechalim, do kościuła, 
abo co. A tako za mnom była, że jak 
mój stary lejcami ruszył, a mnie na 
koźle nie było, to nijak jechoć nie 
chcioła. Dopiro kiej jo była na koźle, 
to się obeźrzoła, co by mnie zoczyć, 
i dopiro wtedyk moglim pojachoć. 
Ale tak, to nie. 
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To jo se wyimaginowy… ee tam – se 
wydumom, że tero wielka pani jez-
dem i do województwa jade. A tam 
automobile, paniusie wypachnione 
a chłopy biegajom za czymsiś a nikto 
nie wi, po kiego grzyba. A te paniusie 
to samopas chodzom i cosik im się 
ckni, ale jo tam nie wim. To jo na 
niby do miasta na trocha pojade, ale 

nie, co by nie wim za czym się wyści-
gać, ino co by trocha brode wysoko 
ponosić. Ale tak, to nie. 

Bo wszystko dobre je, a złego to pod 
słońcem ni mosz. Ino ludziska jakieś 
takie… 

Michał Nowacki 

Bo to tako człeka natura. Czego sam 
nie posmakuje, to mu godać możesz, 
a łon i tak nie wi co dobre, a co lep-
szejsze. 
Bo wszystko dobre je, a złego to pod 
słońcem ni mosz. Ino ludziska jakieś 
takie… 

Kiedysiś to jo se dumała: poczymu 
stare ludziska to takie spokojne 
som, a dobrotliwe, a czasu nie po-
ganiajom, chocia im za wiela już 
nie łostało. 

To jo tero powim, że łone som spo-
kojne a dobrotliwe, bo na dwa światy 
żyjom. Jeden to je tyn, co go powoli 
chyba wszytkie ludziska dosyć już 
majom, a drugi świat to je tyn, co 
to pozostaje po tym, jak tyn pierw-
szy imaginacyją skasujesz. Wtedyk 
imaginacyja daje to, co chcesz, żeby 
trocha szczynścio człek na stare lata 
se zaznoł. 

Bo co widać, słychać i czuć, to do 
głowy idzie jakimi żyłami od łoka i 
nosa, a głowie to nie różnica, jako 
się dowiedzioła, co już wi. Jak głowa 
już wi, że cosik je kradwatowe, to po 
kiego mo się przez gapienie i żyły do-
wiadywać. Przecie już to wi. – Taak, 
powiadom. 

Źródło: www.potrawyregionalne.pl

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne 
wysyłając e-mail na adres 

antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie proszę wpisać “ogłoszenie drobne“)

• Młot udarowy Hitachi, stan idealny, mało używany, sprzedam 350 euro. Kontakt: 
0489369103.

• Zamienie Playstation 3 na dobre wygodne krzeslo biurowe obrotowe, nie 
materialowe . Kontakt: 0489369103, e-mail: romangorny3@gmail.com

• Mixer Denon, profesjonalny do muzyki i video, wraz z mikrofonem nowy oraz 
listwy decybelowej, cena 550 euro, stan idealny. Kontakt: 0489369103, e-mail: 
romangorny3@gmail.com

• 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.



Głównymi bohaterami Millenium 
są Mikael Blomkvist i Lisbeth 
Salander. Blomkvist to bezkom-
promisowy dziennikarz śledczy, 
cieszący się dobrą marką w swoim 
zawodzie, zarazem wydawca szano-
wanej, choć nieco kontrowersyjnej 
i niszowej gazety Millenium. 

Lisbeth Salander jest drobną, nie-
wyglądającą na swoje dwadzieścia 
kilka lat dziewczyną, z ufarbowany-
mi na czarno włosami, fryzurą na 
punka i mnóstwem tatuaży na ciele. 
Jest córką Aleksandra Zalachenki, 
byłego radzieckiego szpiega – oto-
czonego opieką przez szwedzkie 
służby – który znęcał się psychicz-
nie i fizycznie nad swoją rodziną, 
zwłaszcza nad matką Lisbeth. Ani 
policja, ani opieka społeczna nie 
wierzyły dziewczynce, kiedy opowia-
dała o tym, co działo się w jej domu. 
Aż mała Lisbeth postanowiła sama 
bronić matki i spalić ojca żywcem 
w samochodzie. Zamiar nie do koń-
ca się udał, ojciec mimo poparzeń 
przeżył. Dziewczynce nikt nie okazał 
zrozumienia, nikt nie pomógł, za to 
zamknięto ją w szpitalu psychia-
trycznym o zaostrzonym rygorze, 
gdzie znęcał się nad nią 

lekarz. 

Dorosła 
Lisbeth jest ubezwłasnowolniona 
i pod opieką kuratora. Po tym, co 

przeżyła, trudno się dziwić, że jest zu-
pełnie aspołeczna, nie zaprzyjaźnia 
się z ludźmi. Nie ufa nikomu, liczy 
tylko na siebie. Potrafi sama stanąć 
we własnej obronie i sama wymierza 
sprawiedliwość. Nie wierzy w prawo 
i nie ufa państwu, które nie raz ją 
skrzywdziło. 

Zamknięta we własnym świecie, któ-
rego granicami stały się jej obciąże-
nia emocjonalne, Lisbeth, prowadzi 
drugie, wirtualne życie w Internecie. 
Dzięki nieprzeciętnej inteligencji i 
fotograficznej pamięci staje się ge-
nialną hakerką znaną pod nickiem 
Wasp. Nie stanowi dla niej proble-
mu włamanie się na czyjś komputer 
i skopiowanie wszystkich danych. 
Sama dla siebie ustanawia reguły, 
których przestrzega, niechętnie 
idzie na kompromisy, ma zdecydo-
wane poglądy i potrafi być lojalna. 

W Millenium, Stieg Larsson, obok 
dwojga barwnych i wyrazistych głów-
nych postaci, z wielką starannością 
przedstawił pozostałych bohate-
rów: ojciec Lisbeth – Zalachenko, 
brat przyrodni Lisbeth – Ronald 
Niedermann, opiekun prawny 
Lisbeth – Nils Bjurmann, bokser i 
przyjaciel Lisbeth – Paolo Roberto, 

detektyw Bublanski, czy zaginiona 
siostra-bliźniaczka Lisbeth – 
Camilla – czarny charakter 
opowieści. Każda z tych po-
staci ma swoje postrzeganie 
świata, własną historię, moty-
wy działania, słabości i cele. 

O czym opowiadają poszcze-
gólne części Millenium? 

Mężczyźni, którzy nie-
nawidzą kobiet. 

Mikael Blomkvist, skazany w 
głośnym procesie o zniesła-
wienie, przechodzi kryzys i 
rezygnuje z obowiązków zawo-
dowych. Opuszcza Sztokholm 
i osiada w niewielkiej wiosce 
na północy kraju. Ma przyjrzeć 
się starej sprawie kryminalnej 
sprzed lat, kiedy to zniknęła 
bez śladu Harriet Vanger. W 
pewnym momencie dostaje 

do pomocy genialną researcher-
kę Lisbeth Salander. Blomkvist i 
Salander tworzą niezwykły duet i 
wspólnie rozwiązują mroczną ro-
dzinną historię. 

Millennium to seria bestsellero-
wych, misternie skonstruowanych 
powieści z pogranicza kryminału 
i sensacji, składająca się z pięciu 
części. Autorem pierwszych trzech 
tomów: Mężczyźni, którzy nienawi-
dzą kobiet, Dziewczyna, która igra-
ła z ogniem i Zamek z piasku, który 
runął, jest Stieg Larsson, urodzony 
w 1954 roku szwedzki dziennikarz 
i autor powieści kryminalnych. 
Zmarł nagle na atak serca w listo-
padzie 2004 roku tuż przed ukaza-
niem się drukiem pierwszej części 
Millennium. 

Trylogia Larssona, wydana 
w latach 2005-2007 – ponad 
82 miliony egzemplarzy 
sprzedanych w 50 krajach 
świata – osiągnęła status 
bestsellera. W 2008 roku 
Larsson był drugim naj-
lepiej sprzedającym się 
autorem na świecie. Jego 
książki doczekały się wer-
sji filmowych; amerykań-
skiej i szwedzkiej. 

Pozostałe dwie części cy-
klu: Co nas nie zabije oraz 
Mężczyzna, który gonił 
swój cień, zostały napisane 
na zlecenie spadkobierców 
Stiega Larssona. Na pod-
stawie pozostawionych 
przez niego notatek doko-
nał tego David Lagercrantz, 
szwedzki dziennikarz śled-
czy i uznany pisarz, autor 
głośnej bio¬grafii Zlatana 
Ibrahimovica – Ja, Ibra, któ-
ra została uznana w Szwecji 
za jeden z największych sukcesów 
literackich ostatnich lat. 
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Stieg Larsson, źródło: www.wikipedia.org,

Książka na dziś
Millennium
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ce informacje na temat działalności 
amerykańskich służb specjalnych. 
Mikael bez wahania zaczyna zbierać 
materiały do sensacyjnego tekstu, 
który może uratować jego karierę. 
Drogi Lisbeth i Mikaela znowu się 
zbiegają. 

Mężczyzna który gonił swój 
cień 
Lisbeth odbywa karę w więzieniu dla 
kobiet i stara się nie wchodzić w żad-
ne konflikty. Ale pewnego dnia staje 
w obronie prześladowanej dziew-
czyny z Bangladeszu i ściera się z 
przywódczynią więziennego gangu. 
Tymczasem odnajdują się dokumen-
ty, które rzucają nowe światło na wy-
darzenia z jej dzieciństwa. Hakerka 
prosi o pomoc Mikaela. Śledztwo do-
prowadza ich do Leo Mannheimera, 
bogatego maklera giełdowego. 

Millenium pokazuje Szwecję daw-
ną i współczesną. Wśród zwykłych 
spraw kryją się mroczne tajemnice 
i śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Są mężczyźni, którzy nienawidzą 
kobiet, zbrodnie popełniane w sza-
nowanych rodzinach, ciemne inte-
resy, sympatie faszystowskie ciągle 
kryjące się w szwedzkim społeczeń-
stwie, jest przestępcza działalność 
instytucji publicznych i powiązania 
państwa z mafią. 

Każdy tom bestsellerowej sagi 
Millennium trzyma w napięciu do 
ostatniej strony.  Zachęcam do dołą-
czenia do grona zachwyconych czy-
telników i do poznania niesamowitej 
historii Lisbeth i Mikaela.

Polecam
Agnieszka B.

Dziewczyna, która igrała z 
ogniem. 
Lisbeth, na skutek niefortunnego 
zbiegu okoliczności, jest podejrzana 
o popełnienie morderstwa i ścigana 
przez policję. Mikael nie wierzy w jej 
winę i rozpoczyna własne śledztwo. 

Zamek z piasku, który runął. 
Życiu Lisbeth znów zagraża śmiertel-
ne niebezpieczeństwo. Mikael sięga 
w mroczną przeszłość Salander i ru-
sza w pogoń za prawdą, wywołując 
trzęsienie ziemi w rządzie i służbach 
bezpieczeństwa. 

Co nas nie zabije 
Mikael przechodzi kryzys i rozważa 
rezygnację z zawodu dziennikarza 
śledczego. Ale kontaktuje się z nim 
profesor Balder, ekspert w dziedzi-
nie badań nad sztuczną inteligencją i 
prosi o pomoc. Profesor ma szokują-








