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Co słychać w Antwerpii 
Feesten in het Stadspark 
Z okazji przypadającego 11 lipca Vlaamse Feestdag 
władze miasta organizują największą darmową impre-
zę plenerową w samym sercu Antwerpii. Miejski park 
zostanie przekształcony w letnią zieloną oazę. Podczas 
festiwalu będzie można bawić się, tańczyć, jeść i napić 
się doskonałego belgijskiego piwa. Na trawie, w słońcu, 
z muzyką – w Antwerpii. 

Sobota, 7 lipca od godz. 13 do 24 
Niedziela, 8 lipca od godz. 9 do 22 

https://www.facebook.com/events/398385803962821/ 

Zomer in Antwerpen 
Do 2 września miasto tętni muzyką, teatralnymi spek-
taklami, cyrkowymi przedstawieniami i doskonałym 
jedzeniem. Mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i 
dla dorosłych. 
Szczegóły: https://www.zva.be/  

Barokjaar 
W Antwerpii trwa Rok Baroku – nowy miejski festi-
wal. W lipcu i w sierpniu, w całym mieście odbędzie 
się mnóstwo ciekawych i godnych obejrzenia imprez 
artystycznych: wystawy, konkursy, animacje, występy 
artystyczne, koncerty i dużo atrakcji dla dzieci. 
Szczegóły: 
https://www.visitantwerpen.be/nl/barok/openingsweek-
end-barok 

gva.be, 

Z Antwerpii do Disneylandu 
W przyszłym roku Thalys uruchamia bezpośrednie połą-
czenie kolejowe z Antwerpii do paryskiego Disneylandu. 
Przewoźnik obiecuje tanie bilety kolejowe dla dzieci. 
Ale to niejedyne nowe połącznie. W 2019 roku, oprócz 
bezpośredniego dojazdu do Marne-la-Vallée, z Antwerpii 
(bez przesiadki) dojechać będzie można także na lotni-
sko w Paryżu i Bordeaux. 

nieuws.vtm.be 

Zakaz wjazdu dla ciężarówek w niektórych 
dzielnicach 
Rada miejska w Antwerpii zatwierdziła pilotażowy pro-
jekt mający na celu wprowadzenie ograniczenia wjazdu 
na rozległym obszarze w Borgerhout dla samochodów 
ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej masie ponad 
3,5 tony. Ograniczenie zacznie obowiązywać we wrześ-
niu, w godzinach, w których uczniowie udają się do 
szkoły, i po zakończeniu zajęć. Zakaz nie będzie dotyczył 
głównych pasów ruchu w tej okolicy, a także autobusów 
i służb ratunkowych. 

Ciężarówki nie będą już mogły wjeżdżać na tereny po-
między Plantin en Moretuslei i Turnhoutsebaan nawet w 
celu załadunku lub rozładunku – w poniedziałki, wtorki, 
czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 9.00 i od 15 do 
17, a także w środy od 7.30 do 9.00 i od 11.30 do 13.00. 

Ten pilotażowy projekt, który ma na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, potrwa sześć 
miesięcy, następnie zostanie poddany ocenie i ewentu-
alnie wdrożony w innych dzielnicach miasta. 

gva.be 

Taniec nad Scheldą
Od 3 lipca do 30 sierpnia, w każdy wtorek i czwartek, 
Kattendijksluis, Waagnatie, Antwerpen.
Tego lata znów można tańczyć na Scheldą. We wtorek 
i w czwartek. Tango, salsa i inne rodzaje muzyki.
Szczegóły: 
http://www.kattendijktango.be/home_frameset.html

„Antwerpia jest niczym bez Brukseli” 
Brukselski minister finansów Guy Vanhengel (Open 
Vld) poskarżył się gazecie „De Zondag” na burmistrza 
Antwerpii. Powiedział, że Bart de Wever i N-VA „zabie-
rają wszystkie flamandzkie i federalne pieniądze dla 
Antwerpii” ze szkodą dla Brukseli i innych miast. 

Brukselski polityk dodaje, że nie widzi koalicji z N-VA w 
Brukseli „ze względu na sposób, w jaki ta partia patrzy 
na Brukselę”. 

Według ministra, dwa największe belgijskie miasta 
potrzebują siebie nawzajem. „Czym jest Antwerpia bez 
Brukseli? Niczym”. Burmistrz Antwerpii Bart De Wever 
odrzuca krytykę swojego brukselskiego kolegi. 

atv.be 



dla części swoich samochodów. Dotyczy to w szczegól-
ności pojazdów służbowych, które nie są wykorzysty-
wane do priorytetowych zadań. Samochody służbowe 
wydziału dochodzeniowo-śledczego – także stare zanie-
czyszczające diesle – mogą wjechać do miasta, ponieważ 
znajdują się na tzw. „białej liście”. 
Policja federalna zastanawia się, czy pojazdy zanieczysz-
czające powietrze mogłyby być używane w jednostkach 
daleko od stref niskiej emisji. 

 nieuwsblad.be 

Joga i tai chi dla wszystkich 
W czasie wakacji można brać udział w sesjach joga i 
tai chi. Bezpłatne zajęcia zorganizowane są w różnych 
dzielnicach miasta. Doświadczenie i wiek nie mają zna-
czenia, ćwiczyć może każdy. Nie trzeba się wcześniej 
rejestrować. 
Szczegóły: 
https://www.antwerpen.be/nl/info/5afae0842d2a3cb-
-9f443b06d/zen-in-de-zomer-yoga-en-tai-chi-voor-iedereen 

Kamery na Bredabaan 
Bredabaan w Merksem wkrótce będzie monitorowa-
na przez technologicznie najnowsze kamery. Do tej 
pory Merksem było „ślepym punktem” w sieci ka-
mer miejskich, ale to się zmieni. Łącznie zainstalo-
wanych zostanie 20 kamer w Merksem i na terenie 
Tentoonstellingswijk w Kiel. 

atv.be 
 

Strefy LEZ pomogły 
Od czasu wprowadzenia w mieście stref niskiej emisji 
spalin poziom zanieczyszczeń powietrza w Antwerpii 
znacznie spadł. Dane, dotyczące poprawy jakości po-
wietrza, pochodzą z Flamandzkiej Agencji Środowiska, 
która posiada w Antwerpii swoje stacje do pomiarów 
zanieczyszczeń. 

Największą poprawę jakości powietrza odnotowano w 
stacjach pomiarowych zlokalizowanych na ruchliwych 
skrzyżowaniach lub w ich pobliżu. 

W Antwerpii poziom czarnego węgla w powietrzu 
spadł nawet do 19,2% (na jednej stacji pomiarowej w 
Borgerhout). Od czasu wprowadzenia stref niskiej emi-
sji zmniejszył się również poziom dwutlenku azotu – aż 
o 27,6%. W związku z tym prognozy są, po raz pierwszy 
od dawna, bardzo optymistyczne. 

niedziela.be 

Spacer po Operaplein 
Od 16 lipca piesi i rowerzyści będą mogli poruszać się 
po nowym Operaplein. Nie będzie samochodów, za to 
dużo drzew i nowe oświetlenie. Nowy plac stanie się 
miejscem wielu imprez i koncertów. Z powodu rocznego 
opóźnienia prace podziemne trwać będą do 2020 roku. 

gva.be 

Darmowe Wi-Fi na stacjach 
Od 11 czerwca, na stacjach Antwerpia Centralna i 
Antwerpia Berchem, już jest bezpłatny bezprzewodowy 
dostęp do Internetu. Darmowe Wi-Fi dobrze działa w 
budynkach dworców oraz na platformach. W pociągach 
nie ma Wi-Fi. To zbyt kosztowne dla firmy kolejowej. 
Sieć Wi-Fi nosi nazwę ‘FreeWifi-NmbsSncb’. 

gva.be 

Opracowała:
Barbara Kamińska

Mniejsze wsparcie od OCMW 
Liczba osób, w rodzinie otrzymującej dodatkowe wspar-
cie z antwerpskiego OCMW, spadła o 45 procent w la-
tach 2012-2017 – pokazują dane z rady miasta. Opozycja 
twierdzi, że wsparcie drastycznie się zmniejszyło, chociaż 
potrzeby pozostały takie same. „Rozmyślnie oszczędzają 
na najsłabszych i tym samym przyczyniają się do dalsze-
go zubożenia miasta”. 

Przewodniczący OCMW Fons Duchateau potwierdza licz-
by, ale stwierdza, że jest to świadomy wybór dla zapew-
nienia bardziej ukierunkowanej pomocy. „W przeszłości 
wszyscy otrzymywali takie samo wsparcie, teraz jest to 
wsparcie bardziej spersonalizowane” – mówi Duchateau. 
„Patrzymy na to, kto dokładnie potrzebuje pomocy i po-
magamy mu wyjść z trudnej sytuacji”. 

Wsparcie z OCMW może obejmować pomoc w gwarancji 
najmu, koszty medyczne lub duże zakupy. Mogą z niego 
korzystać ludzie o ograniczonych dochodach. 

gva.be 

Maritiem Museum 
Po MAS i Red Star Line Museum, Eilandje otrzyma 
nowe Muzeum Morskie, które będzie usytuowane w 
Droogdokkenpark. Będzie to nie tylko muzeum, opo-
wiadające o morskiej przeszłości Antwerpii, ale i miej-
sce aktywnego wypoczynku oraz port dla Doelse Kogge 
– średniowiecznego statku. Otwarcie nowego obiektu 
planowane jest na 2023 rok. 

mas.be 

Grzywny dla policji 
Niezwykła sytuacja ma miejsce w Antwerpii. Policja fe-
deralna dostaje mandaty, ponieważ jej funkcjonariusze 
wjeżdżają do strefy niskiej emisji starymi samochodami. 
„Nie wiemy, jak duży jest odsetek przestarzałych samo-
chodów we flocie federalnej policji. Nie mogę powiedzieć, 
ile samochodów nie spełnia standardów LEZ”, mówi 
rzecznik prasowy odpowiadając na pytania dziennikarzy. 
Ile kar otrzymała już policja za wjazd do antwerpskiej 
strefy LEZ? „Nie mogę na to pytanie odpowiedzieć” – 
mówi rzecznik. 

Federalna policja prowadzi obecnie negocjacje z władza-
mi Antwerpii, aby uzyskać zgodę na wjazd do strefy LEZ 
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Źródło: www.mas.be
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Wchodzi w życie nowa ustawa 
chroniąca turystów 

problemowy powrót do kraju, ale 
również możliwość kontynuacji 
wypoczynku. 

Biura podróży będą też musia-
ły informować w swojej ofercie 
o wszystkich kosztach, inaczej 
klienci nie będą musieli płacić. 
Opis musi być szczegółowy i 
dobrze widoczny, tak żeby 
turysta nie miał wątpliwo-
ści, czy np. za wypożyczenie 
leżaka na plaży musi płacić, 
albo czy oferta minibaru w 
pokoju jest ujęta w opcji all 
inclusive. Jeśli w umowie 
nie będzie mowy o dodatko-
wych kosztach, to będzie je 
ponosił organizator wyjazdu. 

Najważniejsza zmiana to 
możliwość dochodzenia od-
szkodowania nie tylko od 
biur podróży, ale także od 
podmiotów, które ułatwiają 
nabycie powiązanych usług 
turystycznych. Na przykład: 
zakup w Internecie biletu lotni-
czego, a zaraz potem przekierowa-
nie do zakupu usługi hotelarskiej 
czy wynajmu samochodu, to już w 
tym momencie jest to usługa tury-
styczna, w przypadku której klient 
jest chroniony. 

Jakie jeszcze korzyści daje nam 
nowa ustawa? 
Oto najważniejsze z nich: 

• Umowa zawarta z organizatorem 
turystyki będzie musiała zawierać 
informacje o wewnętrznej procedu-
rze reklamacyjnej w danym biurze 
podróży, oraz o metodach pozasądo-
wego rozwiązywania sporów konsu-
menckich. 
• Podróżny będzie mógł kierować 
wiadomości, żądania lub skargi bez-
pośrednio do agenta turystycznego, 
za pośrednictwem którego wyciecz-

ka została nabyta, a nie do orga-
nizatora turystyki. 
• 30-dniowy termin na reklama-
cje zostaje zniesiony, a roszczenia 
będą się przedawniać dopiero po 
upływie 3 lat. 
• Ustawa wprowadza termin 
„powiązane usługi turystyczne”. 
Chodzi m.in. o firmy czy serwisy 
internetowe, oferujące sprzedaż 
biletów lotniczych, a przy okazji 
umożliwiające wykup noclegu 
w hotelu czy wynajęcie auta. Od 

1 lipca br. będą one zobowiązane 
do posiadania zabezpieczenia na 
wypadek niewypłacalności. Dzięki 
temu ochroną Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego zostanie 
objętych więcej osób. 
Wchodzące w życie przepisy są 

najważniejszym ak-
tem prawnym regu-
lującym działalność 
organizatorów tury-
styki, pośredników 
turystycznych i 
agentów. Dlatego 
nie musimy się 
obawiać, że organi-
zatorzy wyjazdów 
nie będą chcieli 
się do nich dosto-
sować. Nawet jeżeli 
nie będą się z nimi 
zgadzać, będą mu-
sieli ich przestrze-

gać. 

Zmiany w prawie nie 
będą dotyczyć organizato-

rów jednodniowych wycie-
czek. Jeśli zamkną się one w 24 go-
dzinach i będą bez noclegu, to takie 
wyjazdy faktycznie będą wyłączone 
spod paragrafów nowej ustawy. 

Nowa ustawa jest odpowiedzią na 
potrzeby rynku. „Przede wszystkim 
kupujemy wycieczki nie tylko w 
stacjonarnych biurach podróży, ale 
dostęp do Internetu spowodował, że 
samodzielnie szukamy usług, które 
nam odpowiadają. Przy tym zmie-
niającym się rynku i przy – czasa-
mi – przypadkowych rezerwacjach, 
dokonywanych w sieci, turysta nie 
miał żadnej ochrony. Teraz będzie 
miał, bo organizatorem turystyki jest 
każdy podmiot, który sprzedaje usłu-
gi, na przykład nocleg, czy transport, 
czy też kilka usług powiązanych ze 
sobą, a nie tylko biuro podróży” – 
mówi Ewa Kubaczyk, rzeczniczka 
Polskiej Izby Turystyki. 

Zmiany przepisów w branży tury-
stycznej są wprowadzane we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej. 
Wymaga tego unijna dyrektywa. 

turystyka.wp.pl, inwestycje.pl 
Fot. dreamstime.com

Artykuł nie jest wykładnią prawa, 
pełni tylko funkcję informacyjną. 

 Od 1 lipca, w całej Unii Europejskiej, 
zacznie obowiązywać prawo przy-
chylne turystom. Wchodzi w życie 
ustawa o imprezach turystycznych 
i usługach powiązanych. Dla całej 
branży turystycznej to ogromna 
zmiana, która będzie się wiąza-
ła m.in. ze zmianami wszystkich 
umów i ogólnych warunków po-
dróży. 

Bardzo na tym skorzystamy. Nowe 
prawo uchroni nas przed bankru-
ctwem biura podróży, przed prob-
lemami z odzyskaniem pieniędzy, 
lub zamianą wycieczki na inną o 
podobnym standardzie, czy przed 
dodatkowymi kosztami, o których 
biuro podróży nas nie poinformowa-
ło. Lepiej będą chronione nasze inte-
resy i portfele. Nowe przepisy będą 
w pełni regulować prawa i obowiązki 
przedsiębiorców oferujących usługi 
turystyczne i hotelarskie. 

Wraz z wejściem w życie nowej 
ustawy nic nie przeszkodzi nam w 
spokojnym odpoczynku na urlopie. 
Oferta będzie musiała być jasna i kla-
rowna. Do tego stopnia, że uwzględni 
np. kwestie leżaka, czy korzystania z 
minibaru. Ważną regulacją jest rów-
nież możliwość odstąpienia przez 
konsumenta od umowy, zawartej 
poza lokalem przedsiębiorstwa w 
terminie 14 dni od jej zawarcia, bez 
podania przyczyny. 

Zmiany przepisów mają zwiększyć 
ochronę konsumentów wyjeżdżają-
cych na wypoczynek na własną rękę, 
łącząc samodzielnie usługi np. lot i 
hotel, oraz tych, dla których wakacje 
wiążą się z zawarciem umowy z or-
ganizatorem turystyki. 

Dzięki wprowadzonym zmianom 
konsumenci będą objęci ochroną 
na wypadek niewypłacalności biu-
ra, co może oznaczać nie tylko bez-





Wybory samorządowe w Belgii - 14 X
Nie musisz mieć belgijskiego 
obywatelstwa żeby móc głosować

Jak się zapisać?

1Należy poprosić o formularz 
wpisowy w urzędzie gminy 

lub pobrać odpowiedni formu-
larz ze strony internetowej www.
elections.fgov.be (w zakładce: 
Gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober 2018). 

2Wypełniony formularz należy 
przed 31 lipca 2018 r. dostarczyć 

lub przesłać do urzędu gminy, w któ-
rej jest się zameldowanym. 

3Oficjalne zaproszenie (oproeping)  
do wyborów, zawierające wszyst-

kie informacje o miejscu głosowania 
itp., przysłane zostanie drogą pocz-
tową we wrześniu. Należy się z nim 
zgłosić w dniu wyborów. 

Ważne! 

1Biorąc udział w wyborach w Belgii, 
w żaden sposób nie traci się prawa 

do udziału w wyborach w Polsce. 

2Jednokrotny wpis na listę wy-
borców do gmin belgijskich wy-

starczy, by brać udział w kolejnych 
wyborach. 

3W Belgii udział w wyborach jest 
obowiązkowy. Jeżeli więc otrzy-

mamy 
kartę wybor-
czą, mamy obowiązek 
głosowania pod karą mandatu. 
Jeżeli jednak nie będziemy chcieli 
w nich uczestniczyć, wystarczy wy-
stąpić o skreślenie z listy wyborców. 

4Jeśli nie możemy uczestniczyć w 
wyborach z ważnego powodu (np. 

wyjazd zagraniczny, ciężka choroba), 
możemy poprosić zaufaną osobę do 
zagłosowania w naszym imieniu 
(tzw. stemmen met volmacht). Może 
to być ktoś z rodziny lub przyjaciel 
– osoba ta nie musi mieszkać w tej 
samej gminie. 

Szczegółowe informacje o wybo-
rach można uzyskać w każdym 
urzędzie gminy oraz na stronach: 
• Bruksela: https://elections2018.
brussels/ 
• Flandria: https://vlaanderenkiest.
be/ 
• Walonia: http://electionslocales.
wallonie.be/ 

Co należy zrobić, aby wziąć 
udział w wyborach samorzą-
dowych?
By wziąć udział w wyborach gmin-
nych w Belgii, obywatele UE muszą 
spełnić cztery poniższe warunki: 

1Być obywatelami kraju człon-
kowskiego UE 

Obywatele, pochodzący z kraju 
członkowskiego UE, którzy miesz-
kają oficjalnie w Belgii, poprzez 
zapisanie się na listę wyborców 
otrzymują automatycznie prawo do 
głosowania. Ci, którzy zapisali się 
na listę wyborców w wyborach sa-
morządowych w roku 2000, 2006 lub 
2012, nie muszą odnawiać swojego 
zapisu i mają obowiązek głosowania. 
(Uwaga, zapisanie się do wyborów 
do Parlamentu Europejskiego z 2014 
r. nie daje prawa do głosowania w 
wyborach samorządowych). 

2Najpóźniej w dniu 14 październi-
ka 2018 r. osiągnąć wiek 18 lat. 

3Mieszkać w Belgii i być wpisa-
nym do rejestru mieszkańców 

danej gminy. 

4Wpisać się na listę wyborców 
przed 31 lipca 2018 r. 
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jest miastem dla każdego z 
nas. To tu ludzie rozmawiają 
w 177 językach. To tu w każ-
dym zakątku rozbrzmiewa in-
na muzyka. To tu nasze dzieci 
kształcą się na odpowiedzial-
nych ludzi. 

Przez wiele lat bacznie obser-
wowałam to, co dzieje się wo-
kół mnie. Nauczyłam się języ-
ka, zintegrowałam się. Teraz 
nie chcę już stać z boku i jako 
bierny obserwator godzić się 
na podejmowanie bez mojego 
udziału decyzji, które dotyczą 
mnie. Dlatego postanowiłam 
zaangażować się społecznie. 
Wybrałam najlepiej, jak potra-
fiłam. 

Przeanalizowałam programy 
wyborcze różnych partii. Po 
przeczytaniu programu N-VA 
nie miałam już żadnych wąt-
pliwości. To dzięki naszemu 
burmistrzowi, którym jest 
Bart De Wever, Antwerpia z 
dnia na dzień staje się mia-
stem bardziej nowoczesnym i 
bezpiecznym. Dodatkowe pa-
trole policyjne i zainstalowane 
kamery na ulicach sprawiły, 
że przestępczość i handel nar-
kotykami bardzo spadły. Ten 
spadek nie wziął się znikąd. 
Zarówno walka z przestępczoś-
cią, jak i zlikwidowanie w mie-
ście problemu narkomanii, są 
podstawowymi działaniami 
partii N-VA w Antwerpii. 

Antwerpia, której burmistrzem 
jest szef N-VA, staje się miej-
scem atrakcyjnym i przyja-

znym zarówno dla mieszkańców, 
jak i turystów. Budowane są nowe 
osiedla, które będą służyć rodzinom 
z klasy średniej. Dzieci uczęszczają 
do szkół, w których wykwalifikowa-
ni nauczyciele dbają o ich rozwój, 
pasje, talenty i odpowiednie wy-
kształcenie. To prawda, że miasto 
jest teraz niemożliwie rozkopane. 
Na każdym kroku budowy, moder-
nizacje, remonty. Taka sytuacja nie 
sprzyja komfortowi mieszkańców, 
ale ktoś wreszcie musiał to zro-
bić. Zmodernizowane drogi i 
obiekty będą prze-
cież służyć nam 
wszystkim. 

Często słyszę 
zarzuty, że 

N-VA zagraża nam, Polakom, że 
jest przeciwko imigrantom. Tak, 
partia sprzeciwia się nielegalne-
mu i niekontrolowanemu napły-
wowi imigrantów z Afryki, ale nie 
ma nic przeciwko osiedlaniu się w 
Belgii Polaków. Wręcz przeciwnie. 
Uważani jesteśmy za naród kulturo-
wo i religijnie bliski Belgom, postrze-
gani jako osoby ciężko i uczciwie 
pracujące, kształcące swoje dzieci i 
płacące podatki. Dlatego powinni-
śmy być dumni z tego, że w końcu 
zostaliśmy zauważeni i docenieni. 
Nie tylko jako tania siła robocza, nie 
tylko jako budowlańcy, sprzątaczki i 
opiekunki, ale także jako naród inte-
grujący się, wyznający podobne jak 
Belgowie wartości i religię. 

Uważam, że my, Polacy, powinniśmy 
się zaangażować w to, co dzieje się 
wokół nas. Nie stójmy obojętnie! Tu 
jest nasz drugi Dom. Dla niektórych 
tylko tymczasowy, dla innych ten 
jedyny. Dlatego zadbajmy o lepsze 
jutro, swoje i naszych dzieci, bo to 
my tworzymy to Miasto. 

Chciałabym reprezentować polską 
społeczność w Antwerpii. Moja kan-
dydatura została zgłoszona z listy 
N-VA. Oficjalnie jestem kandyda-
tem do gemeenteraad Antwerpia na 
miejscu 35 i Districtraad Deurne na 
miejscu 16. Głosować może każdy 
mieszkaniec Antwerpii. Zapisy trwa-
ją do 31 lipca w gemente a także na 
stronie internetowej. 

Apeluję do wszystkich Polaków – 
głosujcie! 
Bez waszego wsparcia i motywa-
cji nie dam rady. W jedności siła i 
tylko razem zadbamy o bezpieczną 
i spokojną przyszłość dla siebie i 
naszych dzieci. 

Małgorzata Zgnilec 

Nazywam się Małgorzata Zgnilec, 
mam 37 lat. Pochodzę z Sokółki, 
małego miasteczka na Podlasiu. 
Do Belgii przyjechałam razem z 
mężem w 2006 roku. Tu urodzi-
ły się nasze dzieci: Bartek (9 lat) 
i Bianca (5 lat). Mieszkam razem 
z moją rodziną w Deurne. Od sa-
mego początku pracuję w Belgii w 
systemie dienstencheques, obecnie 
w AZ MONICA Deurne. 

Życie mojej rodziny, jak i wielu in-
nych polskich rodzin, toczy się na 
obczyźnie. Niektórzy z nas wyjecha-
li z kraju w poszukiwaniu lepszego 
życia, inni w poszukiwaniu nowych 
doświadczeń. Nie sądziłam, że w 
Antwerpii znajdę swój drugi dom, 
uczciwą pracę, godne życie i dobre 
szkoły dla moich dzieci. Antwerpia 

Polska kandydatka z list N-VA 
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Theo Francken, źródło: www.n-va.be

Przegląd prasy belgijskiej
„Jeśli teraz nie rozwiąże-
my kryzysu migracyjne-
go, to będzie koniec Unii 
Europejskiej” 
Theo Francken, sekretarz Stanu 
ds. Azylu i Migracji (N-VA), pod-
czas debaty na temat imigracji do 
Unii Europejskiej zaalarmował, 
że nowy kryzys migracyjny może 
oznaczać koniec Unii Europejskiej. 
Rozporządzenie dublińskie, określa-
jące, które państwo członkowskie 
jest odpowiedzialne za rozpatrzenie 
wniosku o azyl, jest „martwe” – po-
wiedział Francken. „Nie ma żadnych 
podstaw do kontynuowania negocja-
cji”. 

Obecne prawo stanowi, że państwo 
członkowskie UE, w którym znala-
zła się osoba ubiegająca się o azyl, 
musi rozpatrzyć ten wniosek. Kryzys 
azylowy, który wybuchł w 2015 r., po-
kazał jednak, że ten system się nie 
sprawdza. Dlatego Austria, która 
przejmuje przewodnictwo w Radzie 
Europejskiej 1 lipca, nie będzie da-
lej pracować nad reformą dublińską. 
Chce rozmawiać o wzmocnieniu 
europejskich granic zewnętrznych 
i walce z nielegalną migracją. 

Theo Francken zaapelował o natych-
miastowe zatrzymanie nielegalnej 
migracji. „W Unii Europejskiej panu-
je ogromny brak zaufania. Od trzech 
lat rozmawiamy o tym, kto co powi-
nien robić w europejskim domu. Ale 
o wiele ważniejsze jest, aby najpierw 
naprawić frontowe i tylne drzwi i je 
zamknąć. A potem możemy szukać 
kompromisu w sprawie tego, kto co 
w europejskim domu ma zrobić”. 

Francken chce takiego prawa, jakie 
obowiązuje w Australii, gdzie łodzie z 
nielegalnymi imigrantami odsyłane 
są z powrotem do wybrzeży Afryki. 
„Musimy powiedzieć imigrantom, że 
Europa nie stanie się ich domem”. 
„Jeśli Europa nie rozwiąże szybko 
problemu migracji, w ciągu pięciu 

lat nie będzie Unii Europejskiej ani 
strefy Schengen. To takie proste. 
Belgia jest gotowa na kompromis. 
Byliśmy jednym z pierwszych, którzy 
pomogli Grecji i Włochom, jesteśmy 
gościnni. Ale nie chcemy już niele-
galnej imigracji, belgijska ludność 
już tego nie chce. Dlatego mówimy 
stop”. 

gva.be 

Najpopularniejsi politycy 
Politycy N-VA pozostają najbardziej 
popularni we Flandrii pomimo fak-
tu, że ich partia traci prawie sześć 
procent, gdyby wybory odbyły się 
dziś. Najpopularniejszy we Flandrii 
jest Theo Francken – sekretarz  
stanu ds. azylu i migracji. Tuż za 
nim jest burmistrz Antwerpii Bart 
de Wever, na czwartym miejscu 
minister spraw wewnętrznych Jan 
Jambon. Polityków N-VA – zajmując 
trzecie miejsce – rozdziela premier 
Charles Michel (MR). Flamandzka 
minister edukacji Hilde Crevits (CD 
& V) jest piąta, a minister Zdrowia 
Maggie De Block (Open Vld) szósta. 

nieuws.vtm.be 

Kilkakrotny wzrost korupcji 
w ciągu kilku lat 
Na przestrzeni ostatnich sześciu lat 
podwoił się w Belgii poziom korup-
cji. Międzynarodowe badania wyka-
zały, że co piąty belgijski dyrektor 
firmy w ciągu ostatnich dwóch lat 
miał do czynienia z nieuczciwymi 
praktykami. 

Wielu belgijskich dyrektorów jest 
zdania, że uciekanie się do korupcji 
jest uzasadnione w wypadku, kiedy 
pomogłoby wyjść firmie z trudnej sy-
tuacji. Zdecydowana większość, bo 
aż 96% z nich sądzi jednak, że firma 
musi być w stanie wykazać swoją 
uczciwość. 

Belgijski poziom korupcji (20%) 
jest obecnie dwukrotnie wyższy niż 
średnia w Europie Zachodniej (10%). 
Spośród 55 krajów, wziętych pod 
uwagę w ankiecie przeprowadzonej 
przez agencję doradczą EY, jedynie 
w Ukrainie (356%) i Kenii (26%) sytu-
acja jest gorsza niż w Belgii. 

niedziela.be 

Ubój rytualny bez ogłuszenia 
tylko w zatwierdzonych rzeź-
niach
To prawo nie ogranicza wolno-
ści religijnej – orzekł Trybunał 
Sprawiedliwości UE, odrzucając w 
ten sposób pozew organizacji muzuł-
mańskich z Belgii. 

Muzułmańskie Święto Ofiarowania 
jest obchodzone każdego roku przez 
kilka dni. Znaczna liczba praktyku-
jących muzułmanów uważa, że ich 
obowiązkiem w tych dniach jest 
ubicie lub zlecenie ubicia zwierzę-
cia, a ubój ten powinien nastąpić bez 
uprzedniego ogłuszania zwierząt i z 
uwzględnieniem innych wymogów 
rytualnych. 

Od 2015 r., zgodnie z nowym fla-
mandzkim rozporządzaniem, wszel-
ki ubój zwierząt bez ogłuszenia, 
nawet w ramach muzułmańskiego 
Święta Ofiarowania, powinien być 
dokonywany jedynie w zatwierdzo-
nych rzeźniach. 
W odpowiedzi na tę decyzję w 2016 r. 
muzułmańskie związki wyznaniowe 
i organizacje sprawujące nadzór nad 
meczetami pozwały do sądu Region 
Flamandzki. Zakwestionowały w 
nim rozporządzenie, powołując się 
przede wszystkim na kwestię wolno-
ści religijnej. 

W wydanym w piątek wyroku 
Trybunał uznał jednak, że ubój rytu-
alny bez ogłuszenia może odbywać 
się tylko w zatwierdzonych rzeźniach 
i że prawo to nie ogranicza wolności 
religijnej. 

portalspozywczy.pl  

Kurs pierwszej pomocy częś-
cią egzaminu na prawo jazdy 
Od 1 listopada każda osoba, rozpo-
czynająca w Brukseli przygotowania 
do egzaminu na prawo jazdy, będzie 
musiała przejść kurs pierwszej po-
mocy. Propozycja została przygoto-
wana w porozumieniu z Czerwonym 
Krzyżem. 

Pierwsze minuty od wypadku są klu-
czowe dla przetrwania ofiary, a na 
pomoc wyspecjalizowanych służb 
często trzeba poczekać. Dzięki pod-
stawowej wiedzy o ratowaniu życia 
kierowcy będą mogli właściwie za-
reagować, jeśli w przyszłości będą 
świadkami wypadku drogowego. 

– Każdy, kto ukończy szkolenie, bę-
dzie w stanie zapewnić poszkodowa-
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nemu właściwą opiekę do momentu 
przybycia służb ratunkowych – poin-
formowała sekretarz stanu Bianca 
Debaets i dodała, że koszty związane 
z prowadzeniem szkoleń zostaną po-
kryte przez władze regionu. 

Według Czerwonego Krzyża do szko-
lenia rocznie podchodziłoby około 
200 tysięcy osób. Kurs obejmować 
ma szkolenie teoretyczne oraz trzy-
godzinne zajęcia praktyczne. 

niedziela.be 

Energooszczędne światła na 
autostradach 
Flamandzkie autostrady już niedłu-
go pozbędą się pomarańczowego 
oświetlania, do którego tak przy-
zwyczaili się belgijscy kierowcy. W 
ciągu 4 lat wszystkie pomarańczowe 
światła mają zostać zastąpione przez 
nowe oświetlenie LED o białoniebie-
skiej poświacie. 

Pomarańczowe lampy korzystają 
ze starej niskociśnieniowej techno-
logii sodowej i ich utrzymanie ge-
neruje bardzo duże koszty. Zostaną 
zastąpione przez technologię LED. 
Projekt pilotażowy na drodze A12 
został dobrze przyjęty przez kierow-
ców. 

Nowe oświetlenie nie tylko popra-
wia widoczność przy wykorzystaniu 
mniejszej liczby lamp, ale też tech-
nologia LED prowadzi do obniżenia 
zużycia energii o ok. 25%. Oznacza to 
więc, że nowe światła będą również 
ekologiczne – w sumie przewiduje 
się redukcję emisji dwutlenku węgla 
aż o 40 ton w skali roku. 

Wymiana oświetlenia na wszystkich 
flamandzkich autostradach będzie 
kosztować nawet do 20 mln euro, 
ale inwestycja ta ma się zwrócić w 
ciągu 6 lat.

niedziela.be 

Belgia to nie Guantanamo 
– Nadal jesteśmy w stanie wojny z 
ISIS (tzw. Państwem Islamskim) i do-
póki ta wojna trwa, zradykalizowani 
więźniowie nie powinni wychodzić 

na wolność – po-
wiedział lider 
największej fla-
mandzkiej partii 
N-VA Bart De 
Wever. Ale mi-
nister sprawied-
liwości Koen 
Geens nie uznał 
jego pomysłu za 
najlepszy. 

–  Nie mogę 
przetrzymywać 
więźniów za krat-
kami dłużej niż 
wynosi ich wyrok. 
Możemy zastano-
wić się nad ad-
ministracyjnymi 
rozwiązaniami, 
dzięki którym 
będzie można 
ich prewencyj-
nie zatrzymać. 
Pozostaje py-
t a n i e m ,  c z y 
E u r o p e j s k i 
Trybunał Praw 
Człowieka się na 
to zgodzi – powie-
dział minister. 

– Nie chciałbym 
jednak w Belgii 
G u a n t a n a m o 
– dodał Geens. 
Jednocześnie podkreślił, że już obec-
nie zradykalizowani więźniowie po 
odbyciu kary nie są wypuszczani 
ot tak na wolność. – Już teraz jest 
tak, że osoby które wychodzą z wię-
zienia, są bardzo dobrze monitoro-
wane przez aparat bezpieczeństwa, 
lokalne służby i policję – powiedział 
minister, cytowany przez gazetę „Het 
Laatste Nieuws”.

niedziela.be 

W Brukseli 7% miejsc pracy 
tworzą międzynarodowe in-
stytucje 
Międzynarodowe instytucje, w tym 
przede wszystkim unijne, zapewnia-
ją 7 proc. wszystkich miejsc pracy w 
Regionie Stołecznym Brukseli – wy-
nika z danych regionalnego bruksel-
skiego biura statystycznego (BISA). 

Instytucje te zatrudniają zarówno 
Belgów, jak i obcokrajowców. Jak 
podaje portal Flanders News, powo-
łując się na dane BISA, trzy czwar-
te osób zatrudnionych przez insty-
tucje międzynarodowe mieszka w 
Brukseli. 

W Brukseli w instytucjach międzyna-
rodowych zatrudnionych jest 48 tys. 

osób, m.in. w Komisji Europejskiej, 
Parlamencie Europejskim, Radzie 
Europejskiej, szkołach europejskich, 
a także w ambasadach i placówkach 
konsularnych. 

Większość instytucji znajduje 
się w trzech gminach Regionu 
Stołecznego Brukseli: mieście 
Brukseli, Ixelles (Elsene) i Etterbeek 
20% (9 600) osób pracujących w in-
stytucjach międzynarodowych ma 
obywatelstwo belgijskie. 

Dużą grupę obcokrajowców w mię-
dzynarodowych instytucjach w stoli-
cy Belgii stanowią Włosi (11% ogółu); 
9% to Francuzi, 8% – Hiszpanie, a 6% 
to Niemcy. 

Badanie wykazało również, że osoby 
pracujące w instytucjach międzyna-
rodowych są przeciętnie starsze, niż 
zatrudnione w innych miejscach w 
Brukseli. 86 proc. osób pracujących 
dla instytucji międzynarodowych ma 
co najmniej 35 lat, odsetek takich 
osób pracujących w innych miej-
scach stolicy to 69 proc. 

PAP 

Opracowała: Karolina Morawska 



Płaca minimalna dla kierowcy w 
Belgii (zbiór informacji)  

których załadunek lub rozładunek 
towaru odbywa się na terenie Belgii. 
Należy przeanalizować, ile wymie-
nionych wskazań spełnia kierowca. 

Ustawa o płacy minimalnej na pew-
no nie dotyczy zaś tranzytu z prze-
jazdem przez terytorium Królestwa 
Belgii, bez załadunku i rozładunku. 

Kabotaż 
Kwestię sporną stanowi kabotaż 
(czyli operacja transportowa z zała-
dunkiem i rozładunkiem na terenie 
Belgii). Spełnione są tu już dwa kry-
teria, należy zatem przeanalizować, 
ile takich tras realizuje kierowca w 
porównaniu do operacji innego ro-
dzaju (np. z załadunkiem w Polsce) 
oraz czy wypełnia on polecenia 
belgijskiego nadawcy, czy raczej 
polskiego pracodawcy? Bez wątpli-
wości za wolnych od ryzyka można 
uznać jedynie tych przewoźników, 
których kierowcy tylko sporadycz-
nie realizują tego typu zlecenia.

Z powyższego wynika więc, że w 
większości przypadków polscy kie-
rowcy nie będą podlegać belgijskim 
przepisom wynikającym z ustawy o 
płacy minimalnej. Dobrym rozwiąza-
niem jest jednak konsultacja z praw-
nikiem mającym doświadczenie w 
tym temacie, jak również śledzenie 
informacji „z frontu”. Za nieprze-
strzeganie prawa w tym zakresie 
grożą bardzo wysokie kary – aż do 
36 000 EUR. 

Co mówi prawo 

Płaca minimalna dla zagra-
nicznego kierowcy w Belgii 
Wynagrodzenie minimalne, obowią-
zujące w Belgii w sektorze transpor-
tu drogowego, jest bardzo zróżnico-
wane. Zależy ono od tygodniowego 
wymiaru czasu pracy kierowcy; typu 
pojazdu, który kierowca prowadzi; 
oraz od rodzaju przewożonego to-
waru. Dodatkowo na 
wysokość ewentualnie 

wypłacanego wynagrodzenia wpły-
wa to, czy kierowca pozostawał w 
dyspozycji oraz czy pracował w nie-
dzielę bądź święto. Kierowca powi-
nien również mieć zapewniony tzw. 
dodatek sanitarny, dodatek z tytułu 
wysługi lat za godzinę pracy i dys-
pozycyjności, oraz dodatek za pracę 
w nocy, zależny od wieku kierowcy. 

Wynagrodzenie kierowcy realizują-
cego przewozy na terytorium Belgii 
wyniesie około 12,00 – 15,00 euro. 
Do tego wynagrodzenia należy do-
liczyć dodatek pobytowy mały lub 
duży: 
- tzw. mały w wysokości 14, 86 eu-
ro – w przypadku pierwszego odpo-
czynku dziennego, gdy czas pracy 
kierowcy będzie krótszy niż 8h lub 
gdy jego nieobecność w miejscu 
zamieszkania jest krótsza niż 24 h i 
chodzi o jeden odpoczynek dzienny, 
- duży dodatek pobytowy w wysoko-
ści 36,68 euro, gdy powyżej wskaza-
ne wartości zostaną przekroczone. 

Belgijskie służby kontrolne infor-
mują, że jeżeli pracownik otrzymu-
je delegację zagraniczną ustaloną 
wedle polskich stawek, będzie ona 
uznawana za dodatek pobytowy 
przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że 
stawka polskiej diety będzie równa 
lub większa w stosunku do stawki 
belgijskiej. 

Zasady belgijskiej płacy mi-
nimalnej związane z kabota-
żem 
Zasady wykonywania kabotaży w 
Unii Europejskiej regulowane są 
przez Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
1072/2009 z dnia 21 października 
2009 r. dotyczące wspólnych za-
sad dostępu do rynku międzyna-
rodowych przewozów drogowych. 
Zgodnie z art. 8 wskazanego wyżej 
dokumentu – z przewozem kabota-
żowym mamy do czynienia, gdy po 

Polska ma jedną z największych 
flot transportowych w Europie 
oraz wysoko wykwalifikowanych 
pracowników, nic więc dziwnego, 
że od lat jest w ścisłej czołówce, jeśli 
chodzi o przewozy. 

Płaca minimalna dla kierow-
cy w Belgii: aktualne ustale-
nia. 
Wydział Promocji Handlu i 
Inwestycji Ambasady RP w Brukseli 
wydał komunikat dotyczący stanowi-
ska Federalnych Publicznych Służb 
ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu 
Społecznego w Belgii w sprawie obo-
wiązywania przepisów dotyczących 
płacy minimalnej w transporcie. 

Potwierdziły się wcześniejsze przy-
puszczenia: regulacje obowiązują 
kierowców w sytuacji, gdy pra-
wem właściwym dla świadczonych 
usług oraz umowy pracownika jest 
prawo belgijskie. Innymi słowy, 
belgijskie przepisy znajdują zasto-
sowanie jedynie w przypadku, gdy 
umowa o pracę podlega belgijskie-
mu prawu. Wydane do tej pory 
wyroki Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości określają czynniki, 
jakie muszą tu zaistnieć.

Belgię możemy uznać za kraj, któ-
remu podlega umowa o pracę, jeśli: 
– to z niego kierowca otrzymuje po-
lecenia i instrukcje, 
– organizowana jest w nim praca 
kierowcy, 
– to w nim kierowca dokonuje rozła-
dunku przewożonego towaru, 
– to w nim kierowca rozpoczyna tra-
sę / musi stawić się przed rozpoczę-
ciem podróży, 
– oraz kończy podróż / trasę, 
– to w nim zwykle wykonywany jest 
przewóz przez kierowcę. 

Wynika z tego, że spełnienie warun-
ków belgijskiej płacy minimalnej 
wcale nie jest takie proste – koniecz-
ne jest wpisanie się przynajmniej w 
kilka wskazanych kryteriów. Różne 
może być podejście strony 
belgijskiej m.in. do ope-
racji transgranicznych, w 
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W przypadku polskich 
przedsiębiorców re-
alizujących zadania 
przewozowe na tery-

torium Belgii jest 
istotne, czy dana 
firma wykonuje 

kabotaż, czy też 
zwykły transport 
międzynarodowy. 
Wynika to stąd, 
że przepisy o pła-
cach minimal-
nych obowiązują 
na chwilę obecną 
tylko w przypad-
ku realizowania 
kabotażu na opi-

sanych wyżej za-
sadach. 

W związku z tym, że obowiązek zgła-
szania oddelegowania pracowników 
dotyczy tylko i wyłącznie operacji ka-
botażowych, a transport międzyna-
rodowy nie jest objęty obowiązkiem 
zgłaszania oddelegowania, można 
powiedzieć, że wprowadzone ure-
gulowania nie są tak uciążliwe dla 
polskich przewoźników, jak te, które 
wprowadzono w zakresie płacy mi-
nimalnej np. we Francji. Jednakże 
należy stwierdzić, że pomimo ogra-
niczenia zakresu stosowania tychże 
przepisów, będą one stanowiły po-
ważne utrudnienie w realizowaniu 
przewozów i w przypadku chęci 
uniknięcia konieczności spełniania 
obowiązków wprowadzonych przez 
Belgów przyczynią się do zmniejsze-

nia zarobków polskich przedsiębior-
ców. 

Obowiązków związanych z wprowa-
dzonymi przepisami w przypadku re-
alizowania kabotażu jest sporo: każ-
da firma chcąca delegować swoich 
pracowników jest zobowiązana do 
założenia konta na portalu Limosa 
i za jego pośrednictwem zgłosić od-
delegowanie. Co bardzo istotne, w 
składanej deklaracji zgłasza się każ-
dą operację kabotażową i pracowni-
ka, który będzie ją wykonywał. 

Dodatkowo, kierowca będzie musiał 
mieć przy sobie szereg dokumen-
tów: dowód osobisty lub paszport w 
przypadku osób niebędących oby-
watelami UE, muszą oni dodatko-
wo posiadać przy sobie wizę, doku-
ment o nazwie L1 – czyli deklarację 
potwierdzającą oddelegowanie oraz 
zaświadczenie A1. Jako fakultatyw-
ne dokumenty wymienia się umowę 
o pracę oraz pasek wynagrodzenia. 

Przedsiębiorstwo, które deleguje 
pracowników okazjonalnie i na krót-
kotrwałe pobyty, nie ma obowiązku 
posiadania wyznaczonego reprezen-
tanta na terenie Belgii. Federalne 
Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, 
Pracy i Dialogu Społecznego uznają 
transport międzynarodowy i kabo-
taż za okazjonalne i krótkotrwałe 
pobyty. 

cargonews.pl, bt-representative.pl 
Fot. dreamstime.com

dostarczeniu rzeczy w przy-
chodzącym ruchu między-
narodowym przewoźnicy 
drogowi uprawnieni są 
do wykonywania tym 
samym pojazdem lub 
w przypadku zespołu 
pojazdów, pojazdem 
silnikowym tego po-
jazdu, do trzech prze-
wozów kabotażowych 
będących następstwem 
transportu międzyna-
rodowego z innego 
państwa członkow-
skiego lub państwa 
trzeciego do przyjmu-
jącego państwa człon-
kowskiego. 

Ostatni rozładunek rzeczy w trak-
cie przewozu kabotażowego przed 
opuszczeniem przyjmującego pań-
stwa członkowskiego ma miejsce w 
ciągu siedmiu dni od ostatniego roz-
ładunku w przyjmującym państwie 
członkowskim w ramach dostawy 
rzeczy w przychodzącym ruchu mię-
dzynarodowym. W terminie, o któ-
rym mowa w akapicie pierwszym, 
przewoźnicy mogą wykonywać nie-
które lub wszystkie przewozy kabota-
żowe dozwolone zgodnie z tym aka-
pitem w którymkolwiek państwie 
członkowskim, pod warunkiem, 
że są one ograniczone do jednego 
przewozu kabotażowego na państwo 
członkowskie w ciągu trzech dni od 
wjazdu bez ładunku na terytorium 
tego państwa członkowskiego. 



Źródło: www.dreamstime.com

ukończeniem 18 
lat nauki w danej 
szkole. 
W przypadku 
dzieci niepeł-
nosprawnych, 
u c z ą c y c h 
się w szkole, 
świadczenie 
przysługiwało-
by nie dłużej 
niż do ukończe-
nia 24. roku ży- cia (niezależnie 
od daty rozpoczęcia nauki w danej 
szkole). 

Po raz pierwszy program ma ob-
jąć uczniów rozpoczynających rok 
szkolny 2018/2019. Przyznawanie i 
wypłata świadczenia będą realizowa-
ne przez gminy, a w przypadku dzie-
ci umieszczonych w pieczy zastęp-
czej – przez powiaty. Świadczenie 
będzie przyznawane m.in. na wnio-
sek rodzica, opiekuna lub rodziny 
zastępczej. 

Wnioski o wypłatę świadczenia moż-
na składać od 1 lipca każdego roku 
drogą elektroniczną poprzez portal 
Emp@tia. Od 1 sierpnia będą przyj-
mowane wnioski składane także 
drogą tradycyjną (np. podczas oso-
bistej wizyty w urzędzie lub pocztą). 
Wnioski będą przyjmowane do 30 
listopada. 

Rozpatrzenie prawidłowo wypełnio-
nego i kompletnego wniosku, złożo-
nego w lipcu i sierpniu oraz wypłata 
świadczenia, nastąpią nie później 
niż do końca września. 

fakty.interia.pl 

Oczekiwania Polaków w ho-
telach 
Sojowe mleko do śniadania, roman-
tyczny pakiet powitalny, świeżo cięte 
kwiaty do pokoju czy hypoalergicz-
ne kosmetyki do łazienki – najczęst-
sze prośby gości przed przyjazdem 
są całkiem zwyczajne. Ale Polacy po-

trafią zaskoczyć hotelarzy pytaniami 
o złoty papier toaletowy, możliwość 

przygotowania kąpieli w 
konkretnej wodzie mine-
ralnej, albo zorganizowa-
nia przejażdżki czołgiem. 

Do każdego z hoteli czy 
apartamentów spływa 
kilka zapytań dziennie. 

Goście najczęściej chcą 
się upewnić czy obiekt wygląda tak 
jak na zdjęciach, dopytują o parking, 
dojazd, udogodnienia w pokoju – wy-
nika z danych portalu Nocleg.pl. 
 
Sporo jest też próśb. Od młodych 
par o łoże małżeńskie, szampana i 
wykwintną kolację spoza karty do 
pokoju. Albo od osób na określonej 
diecie, które proszą o chleb bez glu-
tenu czy mleko bez laktozy, tort bez 
cukru i wegańskie burgery. 

Zdarza się, że goście proszą o przy-
gotowanie pokazu sztucznych ogni 
na urodzinowe przyjęcie lub wesele 
albo wymianę bukietów ze świeżo 
ciętych kwiatów dwa razy dziennie. 

Nie jest niczym nowym prośba o 
przywiezienie gości z dworca do 
miejsca pobytu, ale coraz częściej 
Polakom zdarza się poprosić właś-
cicieli apartamentów o przygotowa-
nie zakupów według wskazanej listy. 
Na takich listach czołowe miejsce 
zajmują naturalne kosmetyki i lo-
kalne smakołyki prosto od rolnika, 
są jednak również zamówienia na 
złoty papier toaletowy, dodatkowe 
ręczniki i szlafrok z wzorem regio-
nalnym czy paletę wody mineralnej 
do kąpieli. 

londynek.net 

W Polsce spadło skrajne ubó-
stwo 
W 2017 r. stopa ubóstwa skrajnego 
wyniosła 4,3 proc. i spadła w stosun-
ku do 2016 r. o 0,6 pkt. proc. – wyni-
ka z danych GUS. Sytuacja w szcze-
gólności poprawiła się na obszarach 
wiejskich. 

GUS zwrócił uwagę, że w 2017 r. 
odnotowano dalszy spadek zasię-
gu ubóstwa ekonomicznego sza-
cowanego na podstawie badania 
budżetów gospodarstw domowych. 
„Znaczącą poprawę zaobserwowa-
no przede wszystkim wśród rodzin 
z dziećmi, osób z niższym wykształ-
ceniem oraz mieszkańców wsi” – za-
znaczono. 

Zgłoszenie narodzin dziecka 
przez Internet 
Od 1 czerwca zgłoszenie narodzin 
dziecka możliwe jest nie tylko oso-
biście podczas wizyty w urzędzie ale 
także za pośrednictwem Internetu. 
Na zarejestrowanie narodzin dziecka 
rodzice mają 21 dni od chwili wy-
stawienia karty urodzenia. Rodzic, 
który będzie rejestrował narodziny, 
musi mieć aktualny Profil Zaufany. 
Po wejściu na stronę www.obywatel.
gov.pl należy wybrać usługę, z której 
chce się skorzystać. Po zalogowaniu, 
system poprosi o potwierdzenie, że 
jesteś matką/ojcem dziecka, a na-
stępnie – o zweryfikowanie danych. 

Potem nastąpi rejestracja. System 
zapyta m.in. o nazwę szpitala, w któ-
rym dziecko przyszło na świat, oraz 
wybrane imię dziecka. Aby ułatwić 
weryfikację danych, trzeba podać nu-
mer aktu małżeństwa lub urodzenia, 
jeśli rodzice nie są w związku mał-
żeńskim. Potem należy wpisać adres, 
pod którym chce się zameldować 
dziecko, a następnie wybrać sposób 
odebrania dokumentów. Do wybo-
ru jest: skrzynka na ePUAP, odbiór 
osobisty lub tradycyjna przesyłka po-
cztą. Ostatni krok to podgląd wnio-
sku i podpis (Profilem Zaufanym). 

Odpis aktu urodzenia, w zależności 
od wybranej opcji, zostanie przesła-
ny w wersji papierowej lub elektro-
nicznej. Razem z nim rodzic otrzyma 
powiadomienie o nadanym numerze 
PESEL oraz zaświadczenie o zamel-
dowaniu. 

PAP 

300 zł na wyprawkę szkolną 
dla każdego ucznia 
Premier Morawiecki podpisał roz-
porządzenie dotyczące wypłaty jed-
norazowego świadczenia w wysoko-
ści 300 zł dla każdego uczącego się 
dziecka. Świadczenie będzie przysłu-
giwało (niezależnie od dochodu ro-
dziców) uczniowi do ukończenia 18. 
roku życia lub 20. roku życia w razie 
kontynuowania rozpoczętej przed 
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Co z pojazdami o klasycznym napę-
dzie? Te najprawdopodobniej będą 
podlegały szeregowi ograniczeń. 
Może być to całkowity zakaz wjazdu 
dla kilkunastoletnich aut z dieslami, 
a także opłaty za wjazd dla posiada-
czy młodszych diesli. Kara za złama-
nie zakazu ma wynosić 500 złotych. 

Wszystko będzie bazowało na naklej-
kach za szybę, podobnie jak ma to 
miejsce w krajach zachodnich. 
Wprowadzeniem tego typu regulacji 
zainteresowały się już trzy miasta – 
Kraków, Poznań oraz Toruń. 

40ton.net

„Byle nie pracować z obco-
krajowcem… 
…a jak już muszę, to niech zarabia 
mniej niż ja”. Jak wynika z badań 
przeprowadzonych dla money.pl, 
tak myśli co piąty Polak. I nie ma 
znaczenia fakt, że żadnej okazji do 
współpracy z przyjezdnymi nie miała 
prawie połowa rodaków. 

Równie wielu uważa, że za pracę 
należy płacić im po prostu mniej. 
Dlaczego? Są obcokrajowcami. 

19 proc. Polaków nie chce pracować 
z obcokrajowcami, na przykład z 
Ukraińcami. Pracę z przyjezdnymi 
dopuszcza ponad połowa rodaków. 
„Raczej tak” i „zdecydowanie tak” to 
wybór 54 proc. badanych. 

Barwy partyjne nie mają zbyt wiel-
kiego znaczenia w przypadku nie-
chęci do obcokrajowców. Pracować 
z obcokrajowcem nie chce 17 proc. 
wyborców Prawa i Sprawiedliwości 
i 10 proc. wyborców Platformy 
Obywatelskiej. 

Równie wielu naszych rodaków 
uważa, że obcokrajowcom należą 
się mniejsze pieniądze za tak samo 
wykonaną pracę. Zdecydowanie niż-
szych i trochę niższych zarobków 
dla obcokrajowców domaga się 24 
proc. badanych. Co piąty Polak uwa-
ża więc, że za tak samo wykonaną 
pracę należy płacić w zależności od 

narodowości pracownika. Niechęć 
płacowa nie ma partyjnych barw. 

Z kim Polacy chcą pracować? Z 
przedstawicielami tych krajów, 
do których sami chętnie wyjeż-
dżamy. Na szczycie listy życzeń są 
Amerykanie i Brytyjczycy. Co trzeci 
Polak deklaruje chęć pracy z przed-
stawicielami tych narodów. Na ostat-
nim miejscu są Niemcy z wynikiem 
23 proc. zainteresowanych pracą z 
nimi. Mniej niż co piąty Polak chciał-
by współpracować z Ukraińcami, 
którzy należą do najliczniejszej 
grupy imigrantów pracujących w 
naszym kraju. 

money.pl  

Zmiany ws.  pracowników 
delegowanych przyjęte 
Parlament Europejski zatwierdził 
zmiany dotyczące delegowania 
pracowników do innych państw 
członkowskich. Nowa dyrektywa 
ograniczy możliwość delegowania 
pracowników do 12 miesięcy z moż-
liwością przedłużenia tego czasu o 
sześć miesięcy na podstawie „uza-
sadnionej notyfikacji” przedstawio-
nej przez przedsiębiorcę władzom 
państwa przyjmującego. Po tym 
okresie pracownik będzie objęty 
prawem kraju przyjmującego. 

Dla polskich przedsiębiorców, wy-
syłających pracowników do krajów 
zachodnich, będzie to oznaczało 
wyższe koszty. Obecne przepisy wy-
magają bowiem, by pracownik de-
legowany otrzymywał przynajmniej 
pensję minimalną kraju przyjmują-
cego, ale wszystkie składki socjalne 
odprowadzał w państwie, które go 
wysyła. Zmiany przepisów w tej spra-
wie przewidują wypłatę wynagrodze-
nia na takich samych zasadach jak 
w przypadku pracownika lokalnego. 

Ponadto firmy delegujące pracow-
ników muszą być objęte układami 
zbiorowymi zawieranymi na każdym 
poziomie: regionalnym, sektorowym 
czy nawet na poziomie firm. Teraz 
firmy, wysyłające pracowników, by-
ły objęte jedynie powszechnie sto-
sowanymi układami zbiorowymi, 
uznanymi za oficjalne na poziomie 
narodowym. 

Regulacje zakładają, że pracodawcy 
będą też musieli wypłacać wysłanym 
za granicę wszystkie dodatki i bonu-
sy, jakie otrzymują lokalni pracow-
nicy. 

tvp.info 

Opracowała: Katarzyna 
Frankowska 

Z danych Urzędu wynika, że w 2017 
r., w odniesieniu do poprzedniego 
roku, odnotowano zmniejszenie się 
zasięgu wszystkich analizowanych 
typów ubóstwa. „Przy czym w przy-
padku ubóstwa skrajnego oraz rela-
tywnego obserwowane zmiany były 
wyraźnie mniejsze niż w 2016 r.” – 
napisano w komentarzu do badania. 

GUS podkreślił, że z dużym prawdo-
podobieństwem można stwierdzić, 
że czynnikami, które w największym 
stopniu przyczyniły się do poprawy 
sytuacji materialnej gospodarstw 
domowych oraz spadku zasięgu 
ubóstwa w 2017 r. były: wzrost wy-
nagrodzeń, spadek bezrobocia, a w 
przypadku rodzin z dziećmi świad-
czenie wychowawcze „Rodzina 500 
plus”. 

PAP 

Opłaty za wjazd do centrów 
polskich miast 
W polskich miastach pojawią się 
płatne strefy ekologiczne. Za godzi-
nę poruszania się w ich granicach 
zapłacimy maksymalnie 2 złote i 50 
groszy. Zwolnione z opłat zostaną 
natomiast samochody elektryczne 
oraz te zasilane gazem ziemnym 
(CNG lub LNG). Zwolnienie nie bę-
dzie dotyczyło gazu typu LPG, jako 
że nie jest on uznawany za paliwo 
ekologiczne. 

Propozycja powyższych przepisów 
została przyjęta przez parlament. 
Dopuści ona wprowadzenie opłat w 
godzinach od 9 do 17 dla miast powy-
żej 100 tys. mieszkańców. Ponadto 
strefy będzie można wyznaczać wy-
łącznie w miejscach o typowo śród-
miejskiej zabudowie. 

Nowe przepisy przewidują tak zwa-
ne „strefy czystego transportu”. Będą 
to miejsca, w które bez ograniczeń 
wjadą samochody elektryczne, wo-
dorowe lub napędzane płynnym oraz 
sprężonym gazem ziemnym (LNG 
oraz CNG). W ten sposób chce się 
skłonić polskie firmy do inwestowa-
nia w samochody na paliwa alterna-
tywne. 

Źródło: www.motoryzacja.interia.pl, 
Bartosz Krupa /East News
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Podróże z mozołem 
jednak przeminęła i dziś, 
mimo że to naprawdę mi-
łe miejsce, to po dawnym 
splendorze pozostały już 
raczej wspomnienia. 

W niedzielne okrutnie 
zimne i szare przedpo-
łudnie, życie skupiało 
się wokół pchlego targu, 
który rozłożył się pod da-
chem, w miłych galeriach 
w centrum miasteczka. 
Pchli targ oferował to, co 
zawsze – wszelkie staro-
cie, rękodzieło, stare ga-
zety, płyty i co tylko dusza 
zapragnie. 

Na wzniesieniu, zaraz obok parku, 
znajdują się termy – Thermes de 
Spa. Można dostać się do nich ko-
lejką, ale to bardzo niemozolne roz-
wiązanie, dlatego urządziliśmy so-
bie krótki spacer pod górę. Analiza 
oferty, a przede wszystkim cennika 
tego przybytku, utwierdziła nas w 
przekonaniu, że spa w Spa nas nie 
interesuje. Tego dnia mieliśmy inne 
priorytety… 

Kasyno w Spa 
Jak rozbić bank? To bardzo proste! 
1. Idź po raz pierwszy w życiu do 
kasyna. Najlepiej do najstarszego 
na świecie kasyna w belgijskim Spa. 
2. Bądź ignorantem. Nie znaj zasad 
gry, nie ogarniaj, bądź zagubiony. 
3. Podejdź do losowo wybranego au-
tomatu, wrzuć kilka marnych euro 
i naciskaj po kolei wszystkie przyci-
ski. W żadnym wypadku nie próbuj 
stosować przemyślanej strategii. 
4. Wygraj 2 centy i czuj się, jakbyś 
wygrał świat. 

Proste, prawda? Wizyta w kasynie 
była (poza odwiedzeniem toru wy-
ścigowego) główną atrakcją, dla któ-
rej przyjechaliśmy do Spa. Mieliśmy 
co prawda pewne wątpliwości co 
do tego, czy w ogóle zostaniemy 
wpuszczeni do środka – mówiąc 
wprost, czy jesteśmy godni z naszym 
mozołem przekroczyć zacne progi 

pierwszego na świecie kasyna, ale 
okazało się, że godzien jest każdy, 
zwłaszcza, jeśli zostawia tam pienią-
dze. Pokornie poddaliśmy się więc 
procedurze, okazaliśmy dowody, 
wypełniliśmy krótki kwestionariusz, 
nasze twarze zostały sfotografowane, 
a potem pochłonął nas zew ryzyka, 
hazardu i przygody! 

Tor Spa – Francorchamps 
Właściwie to ten tor nie znajduje 
się w samym Spa, a w miejscowo-
ści Stavelot, ale to nieistotny szcze-
gół. Wizytę na torze polecam nawet 
tym niespecjalnie zainteresowanym 
sportami motorowymi. Ja się do nich 
zaliczam, a jednak mi się podobało. 

Tor słynie głównie z tego, że co roku 
w połowie sierpnia odbywa się tam 
GP Belgii Formuły 1. Znawcy twier-
dzą, że tor Spa – Francorchamps jest 
jednym z najbardziej wymagających, 
a to ze względu na duże przewyższe-
nia. Dodatkowo belgijska aura nie 
ułatwia kierowcom zmagań – cza-
sem na jednym odcinku trasy świeci 
słońce, a za zakrętem pada deszcz. 
Cóż, Belgia. 

Tor Spa-Francorchamps zbudowano 
w 1921 roku. GP Belgii zorganizowa-
no tu po raz pierwszy w 1925 roku. 
Jedno okrążenie ma 7 kilometrów, a 
w trakcie wyścigu F1 kierowcy krę-
cą się w kółko aż 44 razy. 

Jeśli chcielibyście zobaczyć tor wy-
ścigowy „od kuchni”, zajrzeć do 
padoków, press roomu, centrum 
dowodzenia (czy jak tam nazywa się 
to pomieszczenie, w którym siedzą 
ważni ludzie i obserwują przebieg 
wyścigu na milionach ekranów), 
to między 16 marca a 14 listopada, 
za jedyne 9,50 euro tor w Spa ot-
wiera przed wami swoje podwoje. 

Cześć! Mam na imię Agnieszka i 
mogę jechać wszędzie, choć najle-
piej, żeby było trochę pod górę. Mus 
mozołu rzuca mnie po Polsce i po 
świecie, a ja pokornie pakuję ple-
cak i jadę. Ostatnio uskuteczniam 
mus mozołu w nizinnej Belgii, ale 
zapewniam, że nawet mieszkając 
w Brukseli można się umęczyć jak 
zwierzę. 

Spa bez blichtru, ale z kasy-
nem i torem wyścigowym 
Pierwsze w Europie uzdrowisko, 
pierwsze na świecie kasyno – bel-
gijskie Spa wie, jak się reklamować. 
Jeśli nie przekonuje was wizyta w 
łaźni tureckiej ani kąpiel torfowa, 
być może chętnie poszperacie wśród 
staroci na pchlim targu. A jeżeli i 
to was nie kręci, to zawsze można 
popatrzeć, jak kręcą się samocho-
dy na torze wyścigowym Circuit de 
Spa-Francorchamps. Skryte między 
ardeńskimi pagórkami Spa serdecz-
nie zaprasza! 

O spa – wylęgarniach piękna – sły-
szeli chyba wszyscy. Masaże, drena-
że, kąpiele w dziwnych płynach to 
standardowa oferta salonów spa. A 
czy wiecie, że termin spa pochodzi 
od niepozornego, belgijskiego mia-
steczka położonego blisko niemie-
ckiej granicy? 

Spa było uzdrowiskiem już od XIV 
wieku. Kiedyś odwiedzali je znani i 
(w pewnych kręgach) lubiani – m.in. 
król Anglii Henryk VIII, Victor Hugo 
i Aleksander Dumas. W Spa dobrze 
było „bywać”, a mówiąc językiem 
bardziej współczesnym – lansować 
się. Miasteczko zapracowało sobie 
nawet na tytuł „kawiarni Europy”. 
W połowie XIX wieku dobra passa 

18 Antwerpia po polsku      lipiec-sierpień 2018



19lipiec-sierpień 2018 Antwerpia po polsku    

możliwy. Miasteczko to znajduje się 
jednak trochę na belgijskim końcu 
świata, więc własny środek transpor-
tu jest wskazany. 

Przejeżdżaliśmy przez wyludnione 
portowe tereny, podziwiając wielkie 
kontenery i całą masę portowej infra-
struktury, na której kompletnie się 
nie znam. Kiedy dotarliśmy w końcu 
do Doel, zaskoczyła mnie duża liczba 
samochodów zaparkowanych przed 
szlabanem na drodze prowadzącej 
do miasta. Hmm, czyżbyśmy nie byli 
jedynymi poszukiwaczami wrażeń, 
którym zamarzyła się eksploracja 
opuszczonych budynków? 

Nie, nie byliśmy jedyni. Doel jest 
w sumie dość znane (na belgijską 

skalę), dlatego poza nami kręciło się 
tu trochę ludzi, niektórzy zwiedzali 
miasteczko samochodami. Ja pole-
cam zdecydowanie spacer – można 
wtedy zajrzeć w te najciemniejsze za-
kamarki, choć niestety nie ma ich 
wcale tak dużo. Budynki są bardzo 
dobrze zabezpieczone – w oknach 
i drzwiach znajdują się kraty, więc 
błądzenie po ciemnych piwnicach 
raczej odpada. 

Klimat Doel jest nieco postapokalip-
tyczny – tak jakby całkiem niedaw-
no stało się tu coś niekoniecznie 
dobrego. Co na przykład? Stojące w 
oddali, dymiące kominy elektrowni 
atomowej (czy jak to się tam nazy-
wa w języku nie-ignorantów) dają 
odpowiedź na to pytanie. Szalona 

Szczegóły na stronie: http://www.
spa-francorchamps.be/en 

Blichtru w Spa nie stwierdziłam, 
miasteczku trudno odmówić uroku, 
ale na kolana jednak nie powala. 
Zdecydowanie polecam za to wizytę 
na torze wyścigowym. No i koniecz-
nie spróbujcie szczęścia w kasynie. 
Nawet dla 2 centów – nie mam wąt-
pliwości, że było warto! 

Opuszczone miasto Doel i 
resztki zamku Miranda 
Są miejsca, o których standardowe 
przewodniki milczą. Wszelkiej maści 
ruiny i opuszczone miejsca zawsze 
znajdują się w sferze moich mozol-
nych zainteresowań, dlatego z radoś-
cią zajrzałam do Doel, wyludnionego 
miasteczka, oraz odwiedziłam ruiny 
wspaniałego zamku Miranda. Było 
sporo gruzu, dużo błota, trochę desz-
czu i jeden martwy dzik. Mozół jak 
zawsze w formie! 

Doel to miasteczko położone nieda-
leko granicy z Holandią, około 30 
km. od Antwerpii. Kiedy w XX wieku 
port intensywnie się rozrastał, Doel 
zostało przeznaczone do wyburzenia 
– miasto miało ustąpić miejsca por-
towej infrastrukturze. Spotkało się 
to oczywiście z protestami, dlatego 
termin likwidacji miasteczka wielo-
krotnie przekładano. 

W 1999 roku zapadł ostateczny 
wyrok na Doel. Kilka lat później 
do miasta zawitali rozmaitej maści 
artyści, którzy mury opuszczonych 
budynków przyozdobili malunkami, 
bohomazami, graffiti lub po prostu 
kolorowymi plamami. Z lepszym lub 
gorszym skutkiem. 
Do Doel przyjechaliśmy w szarą, 
deszczową, momentami nawet 
śnieżną, niedzielę (no dobrze, kilka 
promieni słońca też się pokazało). 
Zdecydowanie najlepiej dostać się 
tu samochodem, choć dojazd ko-
munikacją miejską teoretycznie jest 



Doel bardzo mi się podobało, ale 
oczekiwałam chyba mimo wszystko 
większego hardkoru – starych mebli, 
konarów drzew wyłażących z okien, 
dreszczyku emocji. Tymczasem by-
ło raczej sielankowo, kolorowo i 
spokojnie, choć w cieniu kominów 
elektrowni atomowej. Oczywiście 
i tak uważam, że było warto i jeśli 
kiedyś coś przywoła Was na tę bel-
gijską końcówkę świata, odwiedźcie 
opuszczone Doel. Zasłużyło sobie. 

Dinant jak z pocztówki 
Napisałabym, że Dinant to małe 
belgijskie miasteczko słynące z 
pocztówkowego widoku. Ale nie je-
stem pewna, czy o mieście, o którym 
prawie nikt nie słyszał, można po-
wiedzieć, że z czegoś słynie. Załóżmy 
jednak, że można, bo muszę przecież 
jakoś zarekla-

mować tę sympatyczną mieścinę. 

Dinant położone jest na południu 
Belgii, u podnóża Ardenów, aspiru-
jących do miana gór. Ich średnia wy-
sokość to 500-600 metrów n.p.m. Na 
razie jednak skupmy się na urokli-
wym miasteczku, jakim jest Dinant, 
a ofensywę w Ardenach zostawmy 
na przyszłość. 

Miasto założyli Rzymianie, a jego 
nazwa pochodzi od imienia bogini 
łowów – Diany. W średniowieczu 
rozwijała się tutaj sztuka wyrobów 
metalowych. W czasie obu wojen 
światowych Dinant bardzo ucierpia-
ło. W ogóle ludzie nie mieli tu łatwe-
go życia, bo było to miasto położone 
w strategicznym miejscu, tak więc 
często było napadane i grabione. W 

tego dnia pogoda pozwoliła nam 
podziwiać elektrownię atomową na 
tle ciemnogranatowego nieba. To 
nieco złowrogi obrazek, ale bardzo 
pasuje do klimatu opuszczonego 
miasteczka. 

Błąkanie się po cichych uliczkach 
i przedzieranie się przez chaszcze, 
żeby dotrzeć na tyły budynków jest 
fajne, ale wiecie co? Doel jest za ma-
ło i za krótko opuszczone. Przyroda 
jeszcze nie zdążyła upomnieć się o 
swoje, budynki są w całkiem niezłym 
stanie, ale nie da się do nich wejść. 
Porzućcie więc marzenia o nawie-
dzonych, ciemnych piwnicach (ta-
kie klimaty oferuje opuszczony fort 
w Liège, polecam!). Tu znajdziecie 
nawet knajpy, w tym jedną bardzo 
klimatyczną, w której mogliśmy 
ogrzać się przy piecyku – kozie. 
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Doel - Zamek Miranda kiedyś i dziś. Szkoda.

Ocalałe skrzydło zamku

Jedno z zamkowych pomieszczeń. 
Konkretna ruina.

Tajemnicze drzwi. Kto chętny, żeby zajrzeć do środka…?
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stać wchodząc schodami po ponad 
400 stopniach lub wjeżdżając ponad 
50-letnią kolejką linową. Cytadela zo-
stała zbudowana przez Holendrów w 
1818 r. W czasie I wojny światowej 
zajęli ją Niemcy, którzy przy okazji 
zniszczyli miasto w 80%. Podczas II 
wojny światowej miasto również by-
ło okupowane przez Niemców, ale w 
1944 r., po trzydniowych walkach, cy-
tadela została odbita przez aliantów. 

W Belgii nie da się nie jeść słodyczy. 
Może nie mają dobrego chleba, ale 
na słodkościach naprawdę się znają. 
Dinant słynie podobno z ciasteczek 
o bardzo wymyślnych kształtach, 
których co prawda nie jadłam, ale 
na pewno by mi smakowały. 

Relacje z moich mozolnych po-
dróży znajdziecie na blogu Mus 
Mozołu: www.musmozolu.com 
oraz na Facebooku: www.facebook.
com/musmozolu 

Serdecznie zapraszam do śledzenia! 
Agnieszka Legat 

końcu wybudowano tu-
taj cytadelę, która prze-
trwała do dziś i stała się 
celem naszej wędrówki. 

Na dobry początek kla-
syczny widok, który wy-
skoczy Wam po wpisa-
niu „Dinant” w  googla. 
Ta rzeczka to Moza, która 
bierze swój początek we 
Francji, płynie przez ca-
łą Belgię, a kończy żywot 
w Holandii, gdzie wpada 
do Morza Północnego. 

Jak widać, słońca nie by-
ło. Był za to wiatr i okrut-
ny ziąb. Doceniam fakt, 
że nie padało. Witajcie 
w Belgii! Ten kościół, co 
tam widać w tle na zdję-
ciach powyżej, to kościół 
Notre Dame. Ciężko mi napisać o 
nim coś więcej niż to, że fajnie wy-
gląda na tle klifu. 

Źródła podają zgodnie, że w Dinant 
urodził się Adolphe Sax, wynalaz-
ca saksofonu. Niestety, wygląda na 
to, że wynalezienie saksofonu nie 
daje gwarancji dostatniego życia, 
gdyż Sax dwukrotnie bankrutował. 
Dinant świetnie wykorzystało jednak  
okazję i promuje się jako miasto sak-
sofonów. Można je znaleźć w wielu 
zakątkach miasteczka. 
Ślady na chodniku zaprowadziły 

nas do Domu Saxa, a więc miejsca, 
w którym urodził się wynalazca sak-
sofonu. Dziś znajduje się tam ekspo-
zycja, szumnie nazywana muzeum. 
Jest to niewielka salka, w której 
można zapoznać się z historią sak-
sofonu. Przed muzeum znajduje się 
pomnik głównego sprawcy zamie-
szania – Adolphe’a Saxa. 
Kolejnym punktem programu była 
cytadela. Do cytadeli można się do-
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Sezon na grilla rozpoczęty. Jak zjeść 
smacznie i zdrowo? 

Nie kładziemy na grilla produktów 
z puszek, ponieważ zawierają one 
substancje peklujące i konserwują-
ce, które w wysokiej temperaturze 
rozkładają się do silnie rakotwór-
czych nitrozoamin. I nie grillujemy 
mrożonek. 

Przed pieczeniem warto mięso zama-
rynować, żeby skruszało i doprawić 
ziołami, które nie tylko dodadzą im 
wyjątkowego smaku, ale też ułatwią 
trawienie. Dodając do paleniska 
owoce jałowca, łupiny orzecha wło-
skiego lub kawałki drewna owoco-
wego, uzyskamy dodatkowy fanta-
styczny aromat. 

Sztuka marynowania 
W przygotowywaniu grillowanych 
dań istotnym elementem jest ma-
rynata. Jej użycie sprawi, że mięso 
będzie doskonale przyprawione, aro-
matyczne, soczyste, kruche w środ-
ku i z chrupiącą skórką na zewnątrz. 

Kupując gotowe przyprawy do mięs 
z grilla, podejmujemy ryzyko. Nie je-
steśmy bowiem w stanie sprawdzić 
świeżości i naturalności składników. 
Do gotowych mieszanek często do-
dawane są wzmacniacze smaku, 
konserwanty i polepszacze. Dlatego 
lepiej samodzielnie przygotować 
marynatę, co wcale nie jest takie 
trudne. Jakie składniki dodaje się 
do marynaty? Wybór jest duży. Olej 
lub oliwę z oliwek, jogurt, kefir, sok z 
cytryny, ocet balsamiczny lub winny, 
wino, ząbki czosnku, plasterki cebuli 
czy musztarda. I oczywiście zioła i 
przyprawy: papryka (słodka i ostra), 
pieprz mielony, sól, odrobina miodu 

dla otrzymania słodko – kwaśnego 
smaku oraz oregano, tymianek i ba-
zylia. 

Przygotowaną marynatą należy od-
powiednio wcześniej zamarynować 
mięso, najlepiej od 8 do 12 godzin 
przed grillowaniem. Można mięso 
nakłuć, wtedy lepiej wchłonie ono 
przyprawy. Marynata i czas spra-
wią, że stanie się miękkie i soczyste. 
Mięso wrzucone na ruszt musi mieć 
temperaturę pokojową, nie wolno 
grillować mięsa dopiero co wyjęte-
go z lodówki. 

Jak grillować mięso? 
Nie wystarczy położyć mięso na 
ruszcie. Sztuka polega na tym, aby 
było dobrze upieczone, ale nieprzy-
palone. W zależności od wybranego 
rodzaju mięsa i jego wielkości, czas 
i sposób grillowania powinien być 
różny. 

Zasady, których należy prze-
strzegać: 
• Nie grillujemy mięsa bezpośrednio 
na ruszcie. Wytapiający się tłuszcz 
będzie spływał na rozżarzony brykiet 
lub węgiel i zaczną wydzielać się tok-
syczne związki chemiczne, które nie 
tylko mogą zaszkodzić naszemu or-
ganizmowi, ale których opary wchło-
ną się w grillowane jeszcze dania. 
Grillujemy na żarze, nie na ogniu i 
dlatego dopiero gdy na rozżarzonych 
węglach pojawi się warstwa popiołu, 
można wrzucić jedzenie na ruszt. 
• Do grillowania wykorzystujemy 
jednorazowe tacki aluminiowe z 
karbowaną powierzchnią, które za-
trzymują wytapiający się tłuszcz i 
umożliwiają swobodny dopływ cie-
płego powietrza do mięsa. 
• W przypadku grilla elektrycznego, 
który nie wydziela żadnych szkod-
liwych oparów, potrawy możemy 
ułożyć bezpośrednio na grillu, bez 
korzystania z aluminiowych tacek. 
Najzdrowsze grille elektryczne to te 
wyposażone w powłokę ceramiczną, 
ale popularne są również urządzenia 
z powłoką teflonową. 
• Co jakiś czas należy sprawdzać, czy 
mięso się nie przypala. W obracaniu 
i zdejmowania potraw z rozgrzanego 
rusztu doskonale sprawdzają się me-
talowe szczypce. W przypadku grilla 
elektrycznego można używać także 
szczypców wykonanych z drewna 
czy nylonu. 
• Dobrze wypieczone mięso z ze-

Biesiadowanie na świeżym powie-
trzu połączone z zajadaniem się 
przysmakami z grilla ma wielu 
sympatyków. Mięso z grilla jest 
o wiele mniej kaloryczne od tego 
smażonego, bo do jego przyrządze-
nia nie trzeba dodawać tłuszczu, 
a ten który jest, wytapia się pod 
wpływem wysokiej temperatury. 
Potrawy z grilla są kruche i chru-
piące, ale przede wszystkim nie tra-
cą swoich wartości odżywczych. Do 
przyrządzania smakołyków z rusz-
tu niepotrzebne są nadzwyczajne 
kulinarne umiejętności. Możemy 
przyrządzać nie tylko różnego ro-
dzaju mięsa, ale też warzywa w to-
warzystwie sałatek i sosów. 

Co wrzucić na grilla? 
To zależy tylko od naszych upodo-
bań, gustów i smaków. Może to być 
chude mięso, nieco bardziej tłusta 
karkówka czy warzywne szaszłyki. 
Tradycyjna kiełbaska, jak również 
smaczna, choć delikatniejsza od 
tradycyjnej, biała kiełbasa, kaszanka 
czy kiszka ziemniaczana. 

Dla miłośników chudego mięsa 
najbardziej odpowiedni jest drób, 
polędwiczki wieprzowe albo schab. 
Smakosze nieco tłustszych przysma-
ków powinni wybrać żeberka, kar-
kówkę albo boczek. Wyborne z rusz-
tu są warzywa, zwłaszcza papryka, 
bakłażan, cukinia, pomidory i czos-
nek, który na grillu nabiera nowego 
smaku, oraz grillowane ziemniaki w 
mundurkach. Nie zapominajmy o ry-
bach. Najlepiej na ruszt nadają się 
większe kawałki pstrąga albo łososia 
(dzwonki i filety). 



bezpośrednio na żarzący się węgiel. 
Kiełbasa, którą kładziemy na ruszt, 
powinna mieć temperaturę pokojo-
wą. Każda ze stron powinna się piec 
około 6 minut. 

W przypadku białej kiełbasy warto 
pamiętać, że im drobniej jest zmie-
lona, tym bardziej jest podejrzana. 
Do takiej kiełbasy można wrzucić 
dosłownie wszystko. 

Szaszłyki z grilla 
Charakteryzują się prostotą i łatwoś-
cią wykonania. Wystarczy nadziać 
na szpikulce niewielkie kawałki mię-
sa i warzyw, po czym położyć je bez-
pośrednio na ruszcie. Zaletą takich 
potraw jest krótki czas przygotowa-
nia, łatwość jedzenia – bez potrzeby 
używania talerzy i sztućców, efek-
towny wygląd i bogaty intensywny 
smak. Do przygotowania szaszłyków 
posłużyć mogą różne gatunki mięsa, 
ryb i warzyw w zależności od upo-
dobań. Kawałki mięsa powinny być 
podobnej wielkości. Drób możemy 
nadziać na jednym patyku wraz z 
warzywami, ponieważ będą gotowe 
w podobnym czasie. Wołowinę le-
piej grillować oddzielnie, ponieważ 
potrzebuje więcej czasu na wypie-
czenie. 

Drób na grillu 
Mięso drobiowe z grilla smakuje 

wyśmienicie, ma delikatny smak i 
stosunkowo łatwo się grilluje. Aby 
było soczyste, na pół godziny przed 
pieczeniem warto zanurzyć je w ma-
rynacie np. z oliwy, soku z cytryny 
i ziół. 

Do grillowania bardzo dobrze nada-
ją się nawet całe kurczaki (niezbyt 
duże). Kurczaki w całości grillujemy 
pod przykryciem na średnim ogniu 

ok. godziny lub trochę dłużej. 
Pierś kurczaka z kością – ok. 35 
minut. Udko kurczaka – od 35 
do 45 minut. Skrzydełko – ok. 
30 minut. Temperatura 82 °C. 

Krócej grillują się kawałki kur-
czaka bez kości. Filet z piersi, 
kostki z mięsa kurczaka, kot-
lety z kurczaka: 10-12 minut w 
temperaturze 77 °C. Mniejsze 
porcje drobiu takie jak udka, 
skrzydełka czy piersi, powin-
no się grillować najpierw na 
gorącym żarze, a następnie 
dopiekać na średnim. Warto 
przed zakończeniem grillowa-
nia sprawdzić, czy mięso jest 
przepieczone. Jeśli po nakłuciu 
z mięsa wypłynie przeźroczysty 
sos, oznacza to, że danie jest już 
gotowe. 

Wieprzowina z grilla 
Grillowana wieprzowina kró-
luje na polskich rusztach. 
Najczęściej wybieramy pysz-
ną karkówkę oraz wyśmienite 
żeberka. Pamiętajmy, żeby nie 
grillować wieprzowiny w tem-
peraturze przekraczającej 75 
stopni, ponieważ wtedy mięso 
przypala się z wierzchu. Aby za-
chować jego soczystość, można 

je zawijać i piec w folii aluminiowej 
nasmarowanej wewnątrz masłem. 
Większe porcje, wymagające dłuż-
szego pieczenia, dobrze jest nakryć 
słoniną lub owinąć boczkiem. W po-
łowie pieczenia należy mięso odwró-
cić na drugą stronę. Temperatura 
pieczenia to 71 °C. 

Plastry schabu, karkówki i łopatki o 
grubości ok. 2 cm pieczemy 4-6 mi-
nut na każdą ze stron. Pieczeń z kar-
kówki i schabu (1,5-2,3 kg) musi się 
piec nawet do 2 godzin, żeberka w 
całości do 1,5 godziny. Polędwiczka 
wieprzowa około 35 minut. 

Kaszanka nie może mieć bezpośred-
niego kontaktu z ogniem. Powinno 
się ją grillować powoli i na mniej-
szym żarze, na aluminiowej tacce 
lub folii aluminiowej wysmarowanej 
tłuszczem, który zabezpieczy mięso 
przed przywieraniem. 

wnątrz nie oznacza, że jest przepie-
czone także w środku. Nie wolno 
zbytnio mięsa przypalić, w tych 
spalonych częściach wytwarza się 
najwięcej szkodliwych substancji. 
• Temperatura grillowania nie może 
być zbyt wysoka. Najlepiej wypiekać 
mięso w niższej temperaturze, co po-
trwa dłużej, ale będziemy mieć pew-
ność, że będzie gotowe i w środku, i 
na zewnątrz. 
• Jeśli grillujemy mięso w ca-
łości, nie kroimy go od razu po 
zdjęciu z rusztu. Należy odcze-
kać ok. 10 minut i dopiero po 
tym czasie je pokroić. Dzięki 
temu będzie bardziej soczyste. 

ABC grillowania 
Czas grillowania zależy od ga-
tunku produktu położonego na 
ruszcie, wielkości porcji i rodza-
ju grilla. Liczy się także sposób 
przygotowania dania, ewentual-
ne nakłucie, naczynie do piecze-
nia i miejsce na palenisku. 

Kiełbasa do grilla 
Wybór jest duży. Chuda, bardziej 
tłusta, wieprzowa, drobiowa czy 
cielęca. Niektóre kiełbasy przy-
gotowywane specjalnie na gril-
la, są doprawiane i pakowane 
w hermetycznie zamkniętych 
torebkach foliowych. Taki wy-
rób nie do końca jest smaczny i 
zdrowy. Czyhają bowiem w nim 
pułapki w postaci produktu prze-
terminowanego lub z zawartoś-
cią konserwantów. Najlepiej 
kupować kiełbasę na grilla w 
sprawdzonych sklepikach, w 
których sprzedawcy znają swój 
towar. 
 
Zanim położymy kiełbasę na ruszt, 
musimy sprawdzić jej jakość. 
Pierwszym kryterium powinna być 
zawartość saletry. Jeżeli kiełbasa ją 
zawiera, to podczas grillowania wy-
dzielają się rakotwórcze nitrozoami-
ny. Równie istotna jest ilość mięsa 
w kiełbasie, im więcej tym lepiej. 
Pamiętajmy, że kiełbasa na grilla nie 
powinna być wybitnie chuda, ale nie 
może też obfitować w tłuszcz. Za tłu-
sta podczas grillowania może pękać, 
gdy tłuszcz zacznie wypływać, a chu-
da po prostu wyschnie i straci swój 
smak i aromat. Smaczna kiełbasa z 
grilla może być owinięta plastrami 
boczku. Możemy ją doprawić do 
smaku, ale nie marynować. 
Wszystkie kiełbasy oraz kaszankę 
można grillować bezpośrednio na 
ruszcie, ale bezpieczniej jest użyć 
aluminiowej tacki, która spowodu-
je, że kiełbasa się nie przypali, a wy-
ciekający tłuszcz nie będzie kapał 
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Karkówka w kawałkach o grubości 
1-2,5 cm średnio wysmażona: 4-6 mi-
nut na każdą ze stron, grillowanie 
bezpośrednie, temperatura 55-63°C. 
Karkówka w kawałkach o grubości 
2,5 – 4 cm średnio wysmażona: 4-5 
minut na każdą ze stron grillowane 
bezpośrednio, a następnie 4-10 mi-
nut grillowane pośrednio, pod przy-
kryciem, temperatura: 55-63°C. 
Hamburger wołowy o grubości oko-
ło 2,5 cm średnio wysmażony: 5-6 mi-
nut na każdą ze stron, grillowanie 
bezpośrednie, temperatura 68-71°C. 

Warzywa z grilla 
Smakują doskonale, 
zachowując naturalną 
chrupkość oraz słodycz. 
Jarzyny powinno się czyś-
cić i kroić tuż przed przy-
gotowaniem, wówczas po-
zostaje w nich najwięcej 
substancji odżywczych. 
Twardsze warzywa, takie 
jak ziemniaki czy mar-
chewka, można przed gril-
lowaniem podgotować w 
wodzie. 

Warzywa na grillu nie 
wymagają większych 

przygotowań. Kładziemy na ruszt 
cebulę, czosnek, paprykę, bakłaża-
ny, cukinię, pomidory, kukurydzę. 
Opiekamy je bezpośrednio na rusz-
cie lub w folii aluminiowej. Przed 
grillowaniem należy skropić je 
odrobiną oliwy oraz doprawić solą 
i pieprzem. Zawinięte w folię warzy-
wa nie tracą wartości odżywczych – 
witamin i związków mineralnych. 
Większe warzywa można faszerować 
mięsem, ryżem, serem, uzupełnia-
jąc farsz ziołami. Pieczenie warzyw 
zajmuje około 5 minut na każdą ze 
stron. Potrzebują one większej uwa-
gi podczas grillowania, dlatego że 
łatwo mogą się przypalić. 

Ryby i owoce morza 
Grillować można każdą rybę. Pstrąg, 
karp, węgorz, szczupak, łosoś czy 
sum z rusztu smakują doskonale. 
Świeżą rybę można piec od razu po 
natarciu przyprawami. Jednak bę-
dzie smaczniejsza i bardziej aroma-
tyczna, kiedy wcześniej zanurzymy 
ją przynajmniej na dwie godziny w 
marynacie. Nieduże rybki piecze-
my w całości. Zawijamy je w folię 
aluminiową, aby nie rozpadły się 
podczas pieczenia. Większe kawał-
ki z zewnątrz i od środka skrapiamy 

Kotleciki z mięsa mielonego, dopra-
wione solą i pieprzem, drobno posie-
kanym czosnkiem i cebulką, grilluje 
się po około 5 minut z każdej strony. 

Wołowina: 
Mięso wołowe jest bardzo bogatym 
źródłem żelaza, cynku, fosforu, nia-
cyny, witamin z gruby B oraz biał-
ka. Wołowina z grilla to tradycyjny 
wyśmienity wołowy stek, który cha-
rakteryzuje się niesamowitym aro-
matem dymu. Najlepsza wołowina 
z grilla to stek o grubości ok. 2,5cm. 



grillowanie krewetek czy ośmiorni-
czek jest nabicie ich na wykałaczkę 
na zmianę z warzywami. 

Krewetki: grillujemy zarówno te 
w pancerzyku, jak i już obrane. Te 
drugie warto zamarynować przed 
umieszczeniem na ruszcie. Można 
też obrane i doprawione krewetki 
zawinąć w ser i szynkę. Czas grillo-
wania 2-3 minuty na każdą ze stron. 

Ośmiorniczki: Najlepiej przygoto-
wać je dzień wcześniej i zostawić 
na noc w marynacie z czosnku i so-
ku z cytryny. Piec w zależności od 
wielkości ośmiorniczek 3-5 minut na 
dobrze rozgrzanym grillu. Po grillo-
waniu przyprawić je pieprzem oraz 
solą. 

Kalmary: Przed grillowaniem war-
to namoczyć je w marynacie. Po 
godzinie wyjąć i piec pokrojone w 
pierścienie. Czas grillowania to oko-
ło 4-5 minut. 

Homary: Przed wrzuceniem na ruszt 
musimy odciąć szczypce, zdjąć pan-
cerzyk i usunąć czarną żyłkę, która 
znajduje się pod spodem. Homara 
pieczemy najpierw częścią mięsną 
do dołu (około 1 minuty), następnie 
go odwracamy i trzymamy na rusz-
cie jeszcze ok. 10 minut. 

Do grillowanych owoców morza 
możemy podać białe pieczywo lub 
grzanki oraz sosy czosnkowe lub 
musztardowe z dodatkami. 

Pieczywo – także nadaje się do 
grillowania. Nawet czerstwy chleb 
posmarowany oliwą i posypany 

czosnkiem po upieczeniu smakuje 
wspaniale. 

By potrawy z rusztu były 
zdrowe – zasady grillowania 
Bezpośrednio na ruszcie pieczemy 
tylko to, co będzie szybko gotowe. Do 
tłustych potraw mięsnych używajmy 
specjalnych aluminiowych tacek, 
które ułatwiają swobodne krążenie 
gorącego powietrza i nie pozwalają 
tłuszczowi skapywać. 

Ruszt zawsze musi być dokładnie 
umyty. Spalony tłuszcz i resztki po-
traw z poprzedniego grillowania to 
siedlisko bakterii i trujących sub-
stancji. Istotne jest to, czym i jak pali 
się w grillu. Palenisko powinno się 
żarzyć równomiernie. Do rozpalania 
grilla najlepiej użyć ekologicznej 
rozpałki. Ma neutralny zapach, nie 
zawiera szkodliwych substancji, nie 
wpływa na smak i aromat grillowa-
nych dań. Należy unikać sztucznych 
i chemicznych rozpałek w płynie, 
które natychmiast wzniecają ogień, 
ale mogą zmienić smak potraw. 
Podpałki, jak sama nazwa wskazuje, 
służą wyłącznie do podpalania. Nie 
wolno dodawać ich w trakcie piecze-
nia, kiedy żar przygasa. Ich opary są 
bardzo niezdrowe. 

Grill powinien być ustawiony w 
miejscu, w którym nie jest narażo-
ny na silne podmuchy wiatru, ani 
z którego dym nie będzie kierował 
się w stronę grillujących. Nie wolno 
potrząsać grillem, należy używać 
długich, grillowych szczypiec, które 
mają płaskie łopatki i umożliwiają 
wygodne chwytanie bryłek. 

Grillowanie zaliczane jest do naj-
lepszych obróbek technologicznych 
mięsa. Część tłuszczu skapie na ta-
ckę, dlatego potrawy z grilla są chud-
sze i zdrowsze. Trzymajmy się zasad 
zdrowego grillowania, a ograniczy-
my wpływ szkodliwych związków 
na nasz organizm. Potrawy z rusztu 
wzbogacajmy na talerzu świeżymi 
surówkami, sałatami i sosami. 

Hanna Korcz
Fot.dreamstime.com

sokiem z cytryny, dodajemy soli, 
pieprzu i świeże zioła. Nacieramy 
rybę wewnątrz i zewnątrz mieszan-
ką sosu sojowego, oliwy z oliwek, 
do tego drobno posiekana kolendra, 
pietruszka, czosnek i kładziemy na 
ruszt. Trzeba pamiętać, aby nigdy nie 
grillować zamrożonych ryb (podob-
nie jak mięs). 

Pstrąga grillujemy zazwyczaj w cało-
ści. Możemy natrzeć go mieszanką 
ziół, dodać czosnku, ostrej suszonej 
papryki albo posiekać papryczkę 
chili; skropić cytryną. Można też 
natrzeć pstrąga mieszanką z drob-
no pokrojonego tymianku, ząbka 
czosnku, kawałka czerwonej pa-
pryki, odrobiną oliwy, soli, pieprzu. 
Taką mieszanką nacieramy rybę, 
odstawiamy na dwie godziny, po-
tem grillujemy kilkanaście minut. 
Aby pstrąg był soczysty, warto upiec 
go w folii. Należy ją jednak w kilku 
miejscach przedziurawić, wtedy para 
będzie miała ujście. 

Do przewracania ryb, które stają 
się kruche podczas grillowania, 
najlepiej używać łopatek drewnia-
nych. Aby przyspieszyć grillowanie 
i zmniejszyć możliwość przypalenia 
produktów, możemy użyć grilla z po-
krywą. 

Filety lub kawałki ryb o grubości ok. 
2-2,5 cm: Czas grillowania: 3-5 minut 
na każdą ze stron, grillowanie bez-
pośrednie. 

Owoce morza 
Większość owoców morza to niewiel-
kie smakołyki. Najbezpieczniejszym 
i najwygodniejszym sposobem na 
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
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Rok 2018 jest szczególny dla Polski, gdyż wiąże się z obcho-
dami wielkiego jubileuszu „100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości”. Wśród wielu wydarzeń proponowanych z tej 
okazji, w terminie 22-23 czerwca br. Ambasada RP w Królestwie 
Belgii, Antwerp Management School oraz Szkoła Polska (SPK) 
im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą 
w Antwerpii zorganizowały „Dni Polskie w Antwerpii”.

Wydarzenie to było bez wątpienia wspaniałą okazją do poka-
zania i przybliżenia polskiej kultury, tradycji, historii, turystki 
i gospodarki. Stało się platformą do lepszego zrozumienia i 
integracji, dodatkowo ukazując to, co w Polsce najcenniejsze. 

Podczas „Dni Polskich 
w Antwerpii” zaprezen-
towały się polskie firmy, 
głównie z Pomorza i sek-
tora morskiego. Przybyli 
na uroczystości przed-
stawiciele władz miasta 
Gdynia oraz portu w 
Gdyni przybliżyli aktu-
alną sytuację polskiego 
Trójmiasta. Ponadto zo-
stała podpisana umowa 
o współpracy między 
Antwerp Management 
School a Uniwersytetem 
Gdańskim. Wydarzeniu 
temu towarzyszyły pol-
skie i belgijskie osobi-
stości świata biznesu 

i polityki. Wszystko to działo się w oprawie przepięknych wystaw:  „My 
Polacy” – wystawa monet polskich NBP, wystawy fotograficznej Stanisława 
Składanowskiego oraz ekspozycji akwarel Stefana Szmaja. 

Niewątpliwą atrakcją „ Dni Polskich w Antwerpii” był występ znanego i ce-
nionego na całym świecie kwartetu smyczkowego Grupy MoCarta. Muzyczne 
dowcipy, humor sytuacyjny umiliły gościom piątkowy wieczór.

DNI POLSKIE W ANTWERPII
20 – lecie Szkoły Polskiej (SPK) im. gen. St. Maczka 

przy Ambasadzie RP  w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
22-23 czerwca 2018 r.
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23.06.2018 r. swoje 20-lecie istnienia świętowała 
szkoła Polska / Szkolny Punt Konsultacyjny im. gen. 
Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli 
z siedzibą w Antwerpii. 

W czasie uroczystej akademii jubileuszowej mają-
cej miejsce w budynku Uniwersytetu w Antwerpii 
nasi najwybitniejsi uczniowie ostatnich lat: Vincent 
Doggen i Patrycja Herda otrzymali cenną nagrodę 
- rejs na żaglowcu „Dar Młodzieży”, który z hasłem 
„Niepodległa” opływa świat. Nagrodę tę ufun-
dował Pan Grzegorz Witkowski, Wiceminister 
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej.  J. E. Ambasador  Rzeczypospolitej 
Polskiej w Królestwie Belgii Artur Orzechowski 
podarował Vincentowi przepiękną reprodukcję 
Konstytucji 3 maja z 1791r., zaś Pan Prezes NPB 
Prof. Adam Glapiński wszystkim wyróżnionym 
w czasie uroczystości uczniom: Patrycji i Oliwii 
Herdzie, Vincentowi Doggen, Wiktorowi Giedroyć – Juraha, Szymonowi Wojtczukowi wręczył pamiątkowe 
srebrne monety wydane  z okazji obchodów „100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”. 

Ministra Edukacji 
Narodowe,j Panią Annę 
Zalewską, reprezento-
wał na wielkim jubi-
leuszu naszej szkoły 
Pan Sebastian Stęsiek, 
Dyrektor Departamentu 
Współpracy Między-
narodowej Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 
Odczytał on list gratu-
lacyjny Pani Minister i 
wręczył w jej imieniu dwa 
Medale Komisji Edukacji 
Narodowej przyznawane 
za szczególne zasługi na 
rzecz oświaty polskiej. Odznaczeni nimi zostali Ks. 
Ryszard Kurowski oraz Stefan Smoeninx, nauczyciel 
SJB w Antwerpii. Ponadto nasza szkoła otrzymała od 
Pani Minister w darze tablicę aktywną.

Uznaniem dla pracy Rady Pedagogicznej było przyzna-
nie  przez Ministra Spraw Zagranicznych Pani Monice 
Pruskiej, kierującej naszą szkołą, Odznaki Honorowej 
„Bene Merito”. Odznaczenie to nadawane jest za dzia-
łalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie między-
narodowej. Za swoją pracę docenieni zostali również 
wszyscy nauczyciele naszej szkoły, którzy otrzymali listy 
gratulacyjne Ambasadora RP w Belgii. 

Całość uroczystości uświetnił występ Grupy MoCarta, 
który swoją grą i dowcipem sprawił, że uśmiech zawi-
tał na naszych twarzach. Na jubileuszowej gali nie za-
brakło również występu grupy tanecznej Let’s Dance.  
Kabaretowe dowcipy i tańczące dzieci wprawiły wszyst-
kich obecnych w prawdziwie radosny nastrój. Z uśmie-
chem na ustach i świadectwem w kieszeni uczniowie 
naszej szkoły rozeszli się do domów na zasłużony wa-
kacyjny odpoczynek.



3Pokaż im, jak rozwią-
zywać problemy, a nie od 
nich uciekać. 

Gdy dziecko nagle chce zrezygnować 
z treningów piłki nożnej, nie pozwól 
mu bez podania przyczyny. Ucz je, 
że warto zastanowić się i nie ulegać 
chwilowym kaprysom, oraz że trzeba 
myśleć także o innych. Pozostawienie 
drużyny w niepełnym składzie nie 
jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli 
jednak dziecko wytłumaczy ci swoje 

powody i będziesz mieć pewność, że 
są one przemyślane i logiczne, nie 
zmuszaj go za wszelką cenę. Warto 
pomóc dziecku odnaleźć taką pasję, 
by mogło rozwijać się w innej, za to 
sprawiającej mu radość dziedzinie. 

4Ucz dzieci pomagania 
Nawet kilkulatek powin-
ien wiedzieć, że każdego 

dnia w domu są do wykonania 
pewne czynności. Muszą być one 
oczywiście dopasowane do wieku i 
możliwości dziecka, ale powinniśmy 
wymagać, by wykonywał je codzi-
ennie. Pamiętajmy jednak, by dać 
odczuć dziecku, jak jego pomoc jest 
niezbędna, jak cenimy jego wysiłek 
na rzecz całej rodziny. Nie chodzi tu 
o nagradzanie, a pokazanie dziecku, 
jaką radość może nieść wspólna 
praca i jaką satysfakcję dają efekty 
w postaci posprzątanego pokoju czy 
kolorowej i smacznej kolacji. 

5Naucz je, jak radzić sobie 
z negatywnymi emocjami. 
Jest to umiejętność, którą 

trudno nabyć. Niewiele osób tak 
naprawdę potrafi okiełznać negaty-
wne emocje i poradzić sobie z 
nimi. Gniew, nienawiść, wstyd czy 
zazdrość utrudniają zdrowe relacje, 
a brak umiejętności rozwiązywania 
problemów uniemożliwia stabilność 
psychiczną. Mały człowiek mu-
si wiedzieć, jak dać upust złym 

emocjom, jak je 
p r z e p r a c o w a ć 
i  zamienić na 
pozytywną energię. 
O b s e r w u j ą c 
rodziców, którzy 
potrafią to zrobić i 
radzą sobie ze stre-
sem, nerwami i 
wściekłością, będzie 
umiał właściwie 
„zarządzać” złością. 
Wymaga to ogrom-
nego nakładu pra-
cy, głównie naszej 
– rodziców, ale ta 
wiedza jest bezcenna. 

6Pokaż dzie-
ciom, że świat 
jest  dużo 

większy. 
Dzieci muszą zdawać 

sobie sprawę, jak wielki i złożony 
jest świat. Powinny wiedzieć, ile 
interesujących miejsc jest do 
zwiedzenia, ilu ciekawych ludzi war-
to spotkać. Małe dzieci żyją w obrębie 
swojego podwórka, przedszkola, 
domu. Dlatego my sami musimy 
wzbudzić w nich chęć zwiedzania, 
poznawania, bez względu na bariery 
kulturowe czy geograficzne. Jeżeli 
nie zakodujemy w ich głowach, jak 
interesujący jest świat wokół nich, 
dużo trudniej będzie im się zderzyć 
z wielokulturowością, co da im w 
dorosłym życiu poczucie odrzuce-
nia, a nawet bycia kimś gorszym. 

Czy też uważacie, że to najważniejsze 
zasady, które trzeba stosować 
wychowując dzieci? Może 
dopisałybyście coś do tej listy? 

Źródła: Upworthy.com 
mamadu.pl

Fot.: dreamstime.com 

Nie ma recepty i jednej skutecznej 
porady, jak wychowywać dziecko, 
by było mądre, empatyczne i roz-
sądne. Można jednak stosować się 
do kilku zasad, które są absolutną 
podstawą. 

Eksperci z Harvardu przygotowali 6 
porad dotyczących wychowywania 
dzieci. Oto one: 

1Spędzaj czas z dziećmi 
To jest abso-
lutna podsta-

wa wszystkiego. 
Rodzice spędzający 
z dziećmi wolny 
czas, mogą je 
lepiej  poznać, 
porozmawiać o 
życiu. Dzieci stają 
się bardziej ot-
warte w towarzys-
twie opiekunów i 
chętniej dzielą się 
swoimi problemami. 
Trudniej zbudować 
taką relację rodzi-
com, którzy próbują 
wieczorem nadrobić 
zaległości całego 
dnia. Dzieci, którym 
poświęca się dużo 
czasu, (ale tylko im, 
a nie w międzyczasie 
komórce, zmywaniu naczyń, czy 
segregowaniu ubrań), dzięki tej 
uwadze skupionej tylko na nich, 
będą potrafiły same koncentrować 
się w pełni na bliskich osobach. 

Wychowanie dziecka to bardzo 
odpowiedzialne zadanie, warto więc 
skorzystać czasem z porad „fachow-
ców”. 

2Zawsze mów dzieciom, jak 
wiele dla ciebie znaczą. 
Pomimo tego, że jesteśmy 

przekonani o tym, jak często za-
pewniamy dzieci o swojej miłości, 
wielu psychologów dowodzi, że są 
to tylko nasze wyobrażenia. Dzieci 
potrzebują naprawdę dużo miłości 
i im więcej jej od nas dostaną, 
tym będą czuć się spokojniejsze i 
bardziej bezpieczne. Warto więc 
może częściej okazywać uczucie, 
niż tylko przed snem powiedzieć 
„kocham cię”. 
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Wyszperane z sieci
6 najważniejszych zasad, jak wychować 
dziecko





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

Zostaniesz naszą

nową koleżanką

lub kolegą?  
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to jest normalne, jesteśmy indywi-
dualnościami. Każdy z nas jest in-
ny i każdy z nas powinien tę swoją 
odmienność szanować i codziennie 
krok po kroku troszeczkę udosko-
nalać. 

Czyli te wyzwania jak np. bikini, 
do lata, czy wcześniej Sylwester, 
to takie motory, żeby po prostu 
zapoczątkować i otworzyć umysł? 
Zauważ, że to jest fajny bodziec do 
tego, żeby ruszyć z miejsca. Bardzo 
trudno jest mi zmotywować osoby 
mówiąc tylko „zadbaj o siebie: bę-
dziesz zdrowa, będziesz lepiej spać, 
będziesz miała lepszy nastrój” – to 
wciąż trochę za mało, żeby ruszyć z 
miejsca. Natomiast te osoby, które 
słyszą: „Aaaa! Lato! Muszę się za 

siebie wziąć! Wielkie odlicza-
nie!”, mają lepszą motywa-
cję do działania. Ja faktycz-
nie kieruję się motorem 
napędowym „zrób coś, 
bo za chwilę będziemy 
się wszyscy rozbierać i 
fikać na plaży” – i wtedy 
podejmujemy taką decy-
zję, że w bardzo krótkim 
czasie ruszamy z miej-
sca. I bardzo duża część 
„przestawia głowę” i 

myśli sobie „ok, 
lato przyszło, lato 
już jest, ja czuję 
się świetnie i nie 
chcę tego zaprze-
paścić”. I tak się 
właśnie dzieje – 
mam na to mnó-
stwo dowodów 
(śmiech). 

Jest taki ste-
reotyp trenera 

fitness, że jest to 
ktoś, kto macha 
ciężarkami, aby 
nabić sobie masę 
mięśni. U ciebie 
to zupełnie ina-
czej wygląda – to 
jest na o wiele 
większą skalę i 
do tego wszyst-
kiego potrzebna 
jest wiedza. 
Skąd ta wiedza i 
jakie były począt-
ki? 

Musimy pamiętać, że każdy trener 
fitness, jeżeli chce coś więcej osiąg-
nąć na polu fitness, jeżeli chce być 
osobą, która motywuje i wspiera – 
musi przede wszystkim wyjść do 
ludzi. Wiedza, oczywiście, to jest 
podstawa i absolutnie nie będę te-
go kwestionować. Moim początkiem 
była decyzja o powrocie do kraju 
(mieszkałam wcześniej w Atenach). 
Wszystkie szkoły sportowe, które 
„przerobiłam” w ciągu 7 lat, były 
po to, żeby dowiedzieć się czegoś 
na temat mojego ciała. Zawsze by-
łam przekonana, że trening jest 
niezbędny, że trening to takie co-
dzienne „mycie zębów”, higiena 
ciała i umysłu. Szkoliłam się po to, 
żeby wiedzieć, jak mogę z ciałem 
pracować, ale nigdy nie myślałam 
o tym, żeby być trenerem fitness. 
Wydawało mi się to może nie do 
końca wystarczającym i ambitnym 
pomysłem na siebie. 
I dopiero wtedy, kiedy poznałam 
mojego męża i spojrzałam na osobę, 
która jest tak bardzo kompletna, ma 
na siebie pomysł, spełniającą pra-
cę, wspaniałe podejście do drugie-
go człowieka, matematyczny ścisły 
umysł, zmieniłam myślenie o tym 
zawodzie. 

On pokazał mi, że facet, który jest 
trenerem, jest też człowiekiem z 
bardzo szerokim wachlarzem róż-
nych zainteresowań i pasji. Dużo 
większych niż tylko dieta i trening. 
I było w tym też bardzo dużo serca i 
fajnego podejścia do drugiego czło-
wieka, wspaniałej relacji z drugim 
człowiekiem, dużo szacunku, wza-
jemnego wsparcia, wpływu jednej 
osoby na poprawę jakości drugiej. I 
ja się w tym zakochałam. Spojrzałam 
na mojego męża i pomyślałam so-
bie „kurczę, przecież to jestem cała 
ja. Walczę o tych ludzi na każdym 
kroku”. Zawsze miałam wokół siebie 
dużo ludzi – przychodzili i mówili: 
„słuchaj, muszę się wygadać, muszę 
coś zrobić, nie wiem, co zrobić z mo-
im życiem”. Tak gadałam, gadałam, 
każdy jeden kierunek, każde jedne 
studia po drodze, to byłam ćwicząca 
ja, w klęku podpartym, w toalecie, 
z moimi koleżankami… to było za-
wsze. Więc połączyłam wszystko, co 
nosiłam w sobie i wyszłam do ludzi. 

Trener jest osobą, która robi coś 
dla inncyh. Jest dla ludzi. To oni są 

Ta znana w Polsce i poza Polską 
OSOBA to nie tylko Fitness Expert 
– TRENERKA, która ćwiczy 
przed kamerami i fajnie wygląda. 
Ewa Chodakowska to MARKA, 
JAKOŚĆ i… socjologiczne zjawisko, 
psychologiczny model sukcesu, a 
także kobieta podziwiana przez 
miliony KOBIET W POLSCE I ZA 
GRANICĄ. 

Kiedy dowiedziałyśmy się, że przyjeż-
dża do Belgii, zapytałyśmy ją, czy w 
swoim mocno napiętym grafiku nie 
znalazłaby trochę czasu, aby udzielić 
wywiadu naszej gazecie. Udało się! 

Nasze ciało to bardzo skompliko-
wana maszyna z wieloma podze-
społami. Twoje ciało dla wielu pań 
na pewno jest wzorem i ideałem, 
do którego dążą. 
Musimy przede wszystkim porzu-
cić jakąkolwiek presję, która na-
kazuje nam być idealnym. Ideał 
nie istnieje, albo inaczej – każ-
dy z nas jest idealny. Niemniej 
jednak praca nad sobą każdego 
dnia, udoskonalanie tego, co 
mamy, tego naszego wyjątkowe-
go materiału, który posiadamy – 
jest czymś niezbędnym. 
I musimy się kierować 
tym, żeby bez cienia 
presji po prostu o 
siebie dbać. Musimy 
zapomnieć o tym, że-
by dążyć do jakiejś for-
my, do jakiejś sylwetki. 
To jest nieistotne. Nie 
chcemy, żeby „idealna” 
sylwetka była naszym ce-
lem. Dążymy do tego, aby 
naszym celem był zdrowy 
styl życia. I dopiero wtedy 
tak naprawdę zdamy sobie 
sprawę, że jest to przygoda 
na całe życie a nie „do syl-
wetki”, nie tylko i wyłącznie 
do pierwszych efektów. Nie 
do lata, tylko na lata. 
Początek musi być bardzo 
świadomy – nie ciało, a 
zdrowy styl życia. Bo cia-
ło za tym podąży. Ja za-
wsze mówię, że ciało to 
jest taki skutek uboczny. 
I ktoś patrząc na mnie 
może pomyśleć sobie – 
o, też bym tak chciała. 
Zapomnijmy o tym, że 
jesteśmy różni od siebie, 

Ewa Chodakowska specjalnie dla 
naszych czytelników!



widzicie „bikini”, to też długo nie 
musicie myśleć. To są proste prze-
kazy, które mają wizualizować sam 
trening, który zawiera dana płyta. 

Kto jest twoim idolem?
Mój mąż (śmiech). 

Jesteś idolem dla wielu, chociażby 
w stylu życia, a skąd ty czerpałaś 
wzorce?
Chciałabym, żeby każdy był idolem 
sam dla siebie. Muszę przyznać, że 
moimi idolami są ludzie, ta ogromna 
liczba osób, które ruszyły z miejsca. 
Te miliony Polek korzystających z 
mojej pracy. To są moje 
idolki. 

Kobiety, które mają mnóstwo rze-
czy na głowie, dom i czwórkę dzie-
ci. Ostatnio towarzyszy mi Iwona, 
która była na okładce magazynu 
„Be Actieve”, która jest zaproszona 
na plan programu Fit50+. Iwonka 
właśnie przekroczyła 50-tkę, ma 8 
dzieciaków i mówi „wiesz, ja nie 
mogę nie być zorganizowana, bo 
przecież te dzieci są wszędzie, więc 
ja muszę to jakoś ogarnąć! Zatem 
muszę znaleźć czas dla siebie, żeby 
mieć siłę”. To są dla mnie bohaterki, 
to są moje idolki. 

Czy widzisz różnicę w eventach, 
treningach w Polsce a poza grani-
cami Polski, z Polonią? 
Nie, muszę przyznać, że bardzo po-
dobnie reagujecie, jest tak samo 
wysoki entuzjazm, bardzo dobra 
energia, świetna atmosfera, dużo 
uśmiechu i życzliwości. Wiecie, na 
takie wydarzenia nie przychodzą 
osoby, które… kręcą nosem albo 
sceptycznie podchodzą do tego, co 
robię. Przychodzą naprawdę osoby 
zaangażowane, które doskonale 
wiedzą, że moja misja działa i 
bawią się tym, czerpią z tego 
garściami. 

Co robisz, jak nie ćwiczysz? 
Kiedyś, przez bardzo długi 
czas,wyrzucałam sobie każdy 

moment odpoczynku… to zna-
czy inaczej – miałam wyrzuty 

sumienia z powodu odpoczywania. 
Nie dawałam sobie przyzwolenia na 
to, że mogę usiąść i nic nie robić. 
Teraz nauczyłam się odpoczywać, i 
jeżeli nie ćwiczę, to faktycznie robię 
sobie dzień regeneracji. Robię sobie 
takie dni regularnie, co trzy dni – 
norma. Bez wyrzutów sumienia. 

Co uważasz za swój największy 
sukces? 
Nie wiem. Powiem szczerze, że chy-
ba największy sukces jeszcze nie 
przyszedł (zwraca się do męża) – 
Kochanie, co jest naszym najwięk-
szym sukcesem? (Mąż) Że jesteśmy 
tutaj. 
(Ewa) – mój mąż odpowie (śmiech). 
(Mąż) – Że jesteśmy razem. 

Nigdy się nad tym nie zastanawia-
łam, ale mój mąż zawsze ma rację 
(ŚMIECH). Mam takiego specyficz-
nego męża, który jest dużo mądrzej-
szy ode mnie i to jest fajne. Jest cu-
downy w tym, co robi i jak to robi, 
jak pielęgnuje nasz związek, naszą 
pracę. Jak fajnie potrafi mi wiele 
rzeczy wytłumaczyć w sytuacjach, 
kiedy mam ochotę po prostu dać 
wszystkim po głowie. 
Myślę, że ogromnym sukcesem jest 

moim celem, nie ja. To jest dla mnie 
szalenie ważne. Drugi człowiek jest 
dla mnie ważny. Nie ja. I co jest tutaj 
bardzo istotne – wiedza połączona z 
podejściem do drugiego człowieka. 
„Kocham cię, chcę dla ciebie jak 
najlepiej, korzystaj, bo jeżeli nie ko-
rzystasz, robisz tylko sobie na złość!” 
(Śmiech). 
To był mój przekaz. Czyli nie „ciało, 
schudnij, zrób to”, że kilogramy itd.  
Tylko generalnie świadomość siebie, 
drugi człowiek. 
To był cały zamysł. Wróciłam do 
Polski, ruszyła machina, no i jestem 
dzisiaj tu z Wami. 

Czy miłość do fitnessu przyszła ra-
zem z miłością życia? 
Miłość do fitnessu była od zawsze, 
bo ja, już jako dzieciak, trenowałam 
lekkoatletykę, byłam sprinterką, 
jeździłam na olimpiady sportowe. 
Sport zawsze był mi bliski. Kiedy 
przyszedł moment wyboru kierun-
ków studiów, patrzyłam na moich 
„kwadratowych” kolegów, którzy 
wybierali się na AWF – nie prze-
konywało mnie to do końca. I 
wtedy zdecydowałam, że sport 
będzie tylko pasją, a zająć się 
muszę na co dzień… czymś 
poważnym (gest cudzysło-
wu). Ale tak się nie stało i 
Bogu za to dzięki. Zawsze 
najważniejszy był sport. Jak 
mój mąż mnie poznał – ja już 
byłam po trzech szkołach 
sportowych – rozkładałam 
sobie ręczniczek na plaży, 
a on tam, gdzieś z daleka, 
mnie obserwował. Więc ro-
biłam sobie te swoje kom-
binacje, swoje sekwencje, 
a jemu to imponowa- ło, 
bo on był bardzo sporto- wy. 
Złapaliśmy się w tej wspól- n e j 
miłości i wymieniliśmy się p o -
mysłami na życie. 

Skąd inspiracja do kolejnych DVD: 
Czy w Twoim przypadku to „po-
trzeba była matką wynalazku”, 
czy własna inicjatywa? Mam na 
myśli tytuły i zawartość poszczegól-
nych płyt, np.: Model Look, Turbo 
Wyzwanie pogromca tłuszczu, Slim 
fit, Kick Fit i inne. Są tak sugestyw-
ne, że od samego ich czytania wy-
daje się, że niepotrzebne gramy 
tłuszczu znikają jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki… 
Nazwy sama wymyślam. Właściwie 
sama nie wiem, skąd przychodzą 
mi do głowy. To musi być coś, co 
chwyci, fajnie zabrzmi, musi być 
bardzo proste i coś obrazować. W 
momencie, kiedy myślicie „hot bo-
dy”, to już wiecie, o co chodzi. Jak 
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chcemy, to musimy przestać 
się bać. Po prostu. Musimy po-
rzucić jakiekolwiek ryzyko. I 
mieć przekonanie, że wsze-
lakiego rodzaju potknięcia, 
które będą nas po drodze 
spotykać – rozwalony nos, 
zakrwawione porozbijane 
kolana – to tylko i wyłącznie 
kolejny krok na drodze 
do osiągniecia celu, 
a nie porażka, nie 
przekreślenie tych 
wszystkich starań, 
które dotychczas 
zrobiliśmy. 
Musimy słuchać 
swojej intuicji, ota-
czać się dobrymi 
ludźmi, szukać 
możliwości, roz-
wiązań, a nie budo-
wać na swojej drodze 
przeszkody. Jeżeli są 
przeszkody, to musimy 
znaleźć jakieś ich obej-
ście lub je pokonać. 
Przede wszystkim trze-
ba uwierzyć w siebie, 
bo nikt tego za nas 
nie zrobi. Musimy się 

mocno pokochać, bo tego też nikt 
za nas nie zrobi. Dopóki my same 
nie mamy przekonania, że damy 
radę, to nikt inny w nas nie bę-
dzie wierzył. Każda z nas, i każ-
dy z nas, dając przykład swoimi 
działaniami, staje się inspiracją. 

Im więcej ludzi inspirujemy, tym 
bardziej chce nam się chcieć. 

Zatem miejmy świadomość 
swojej wyjątkowości. 
Sprawdźmy, jakie są 
nasze zainteresowania, 
te głęboko w sercu. 
Sprawdźmy, jakie są 
nasze talenty i w jaki 
sposób możemy je wy-
korzystać. 

– W imieniu czytel-
ników Antwerpii po 
polsku oraz własnym 

dziękujemy za ten za-
strzyk energii i optymi-
zmu, oraz za poświęcony 
czas. 

Z Ewą Chodakowską 
rozmawiały 

Agata Kocińska 
i Izabela Sośniak

to, że przy naszej pracy i przy tej cią-
głej pogoni, przy tylu projektach, 
wciąż jesteśmy szalenie kochającą 
się parą, która wspiera się każdego 
dnia, która potrafi spędzać ze sobą 
24 godziny na dobę, wciąż się kochać 
i się sobą nie nudzić. 
To jest nasz ogromny osobisty suk-
ces, że pracujemy razem, jesteśmy 
razem, wciąż nie mamy siebie dość 
i wciąż nie mamy ochoty się poza-
bijać. 

I na tym można budować dalszy 
sukces. 
Tak, bo razem jesteśmy dużo silniej-
si. Są rzeczy, których ja nie potrafię 
robić i robi to mój mąż. Są rzeczy, 
które tylko ja mogę robić i nikt inny, 
zatem fajnie, że mamy tego świado-
mość, swojej wzajemnej wyjątkowo-
ści na konkretnych płaszczyznach i 
robimy to z sercem. 

Każdy z nas ma w życiu jakiś cel, 
każdy chce odnieść sukces. Co po-
radziłabyś tym, którzy chcą odnieść 
sukces w jakiejkolwiek dziedzinie? 
Musimy przede wszystkim zadać so-
bie kluczowe pytanie – „kim jestem 
i czego chcę?”. Jeżeli wiemy, czego 
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Żyj zdrowo!

zapotrze-
b o w a n i a 

organizmu ma na 
celu wytworzenie tzw. ujemnego 
bilansu energetycznego. Przy nie-
doborze energii organizm zużywa 
rezerwy własnej tkanki tłuszczowej, 
co skutkuje redukcją masy ciała. 

Składniki odżywcze 
Dieta odchudzająca powinna w pełni 
pokryć zapotrzebowanie organizmu 
na białko oraz wszystkie niezbędne 
witaminy i składniki mineralne. W 
tradycyjnej diecie redukcyjnej ogra-
niczeniu ulegają zazwyczaj tłuszcze 
i węglowodany. Aby zmniejszyć 
spożycie tłuszczu warto wziąć pod 
lupę jego źródła – mięso i przetwory 
mięsne, mleko i produkty mleczne 
oraz tłuszcz do przygotowywania 
potraw i smarowania pieczywa – a 
następnie dokonać pewnych mody-
fikacji. W codziennej diecie należy 
unikać między innymi: parówek, 
tłustych pasztetów i innych wędlin 
podrobowych, boczku oraz tłustego 
mięsa wieprzowego i jego przetwo-
rów. Preferowane są za to: chude 

mięso i wędliny oraz tłusz-
cze roślinne, np. oliwa z 
oliwek, olej rzepakowy i 
słonecznikowy. Z uwagi 
na zawartość tłuszczu, 
podczas odchudzania 
należy ponadto unikać 
żywności przetworzonej 
i „fast food” oraz tłu-
stych słodyczy i innych 
przekąsek. 

Redukcji masy ciała nie 
sprzyjają także pełnotłuste 
mleko i produkty mleczne. 
Mleko 3,2% należy zamie-
nić przynajmniej na 2%, a 
zamiast tłustego twarogu 
kupować chudy. Sporą 
ilość tłuszczu mają także 

kremowe jogurty i sery żółte. W tym 
przypadku lepsze będą naturalne 

jogurty czy sery light. 

Kolejny krok ku 
szczupłej sylwetce 

to zamiana tradycyj-
nych technik kulinar-

nych na te, które nie wy-
magają dodatku tłuszczu, 

czyli gotowanie w wodzie 
i na parze, pieczenie w folii 

aluminiowej czy grillowanie. 
To prosta droga do redukcji 

spożycia tłuszczu oraz przygoto-
wywania potraw, które będą lepiej 

strawne. 

Oprócz tłuszczu podczas odchu-
dzania trzeba ograniczyć spożycie 
węglowodanów, głównie prostych, 
przez zminimalizowanie spożycia 
cukru i słodyczy oraz słodkich na-
pojów, makaronów, ziemniaków i 
pieczywa. W tym przypadku zasadna 
jest też zamiana ww. produktów na 
pełnoziarniste, np. makaron razowy, 
pieczywo żytnie, brązowy ryż, itp. 

Warzywa i owoce 
Podczas odchudzania warzywa moż-
na jeść praktycznie do woli (min. 
500g na dobę). W postaci surowej lub 
gotowanej powinny stanowić doda-
tek do każdego posiłku. Warzywa są 
źródłem witamin, składników mine-
ralnych oraz błonnika, który między 
innymi redukuje wchłanianie tłusz-
czu i przyczynia się do szybszego po-
wstania 
uczucia 
sytości. 

Odchudzanie to temat cieszący się 
dużym zainteresowaniem, zwłasz-
cza płci pięknej. Każda z nas chce 
być piękna, zgrabna, mieć wzrost 
modelki… Natury nie da się zmie-
nić, można ją tylko trochę popra-
wić. Jak zacząć?

Pomocne może być obli-
czenie tzw. BMI (Body 
Mass Index), służą-
cego do weryfikacji 
prawidłowości masy 
ciała – poniżej wzór i 
interpretacja uzyskanych 
wyników. 

BMI = masa ciała (kg) ÷ kwadrat 
wysokości (m) 

Mniej niż 18,5 – niedowaga (niedo-
żywienie) 
Od 18,5 do 24,9 – prawidłowa, nor-
malna masa ciała 
Od 25,0 do 29,9 – nadwaga 
Od 30,0 do 39,9 – otyłość 
Więcej niż 40 – otyłość olbrzymia 

Zapoznanie się z poniższymi wytycz-
nymi pomoże Ci uniknąć wielu roz-
czarowań, które są częstym następ-
stwem nieprawidłowych praktyk 
związanych z odchudzaniem. 

Energia 
Do redukcji masy ciała najczęściej 
stosuje się dietę niskokaloryczną 
(mało energetyczną) – 1000-1800 kcal 
dziennie. Wybór kaloryczności diety 
powinien być uzależniony od stop-
nia problemu oraz stanu zdrowia, 
w tym występowania ewentualnych 
schorzeń towarzyszących nadmiaro-
wi masy ciała. Obniżenie kaloryczno-
ści diety w stosunku do faktycznego 
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źródłem wody, ale często także wita-
min i składników mineralnych, ta-
kich jak elektrolity. Zapotrzebowanie 
na wodę dla osoby dorosłej wynosi 
30 ml na 1 kg masy ciała na dobę. 

Zatem osoba dorosła o masie 
ciała 50 kg powinna wypijać 

ok. 1,5 litra płynów dzien-
nie. Najlepsze są natu-

ralne wody mineralne i 
źródlane, soki ze świe-
żych owoców i warzyw 
oraz niesłodkie napary 
herbaty, kawy i ziół 
(Uwaga! W przypadku 
ziół zawsze warto zapo-

znać się z przeciwwskaza-
niami do ich stosowania). Z 
diety odchudzającej należy 

stanowczo wyeliminować 
słodkie napoje, w tym gazowa-

ne, oraz soki z dodatkiem cukru, jak 
również alkohol. 

Aktywność fizyczna 
Efektywne odchudzanie to nie tylko 
drastyczna dieta, ale także wysiłek 
fizyczny. Uprawianie sportu nie za-
wsze musi kojarzyć się z nadmier-
nym wysiłkiem i potem na czole. 
Aktywność fizyczna to także: jazda 
na rowerze i nartach, pływanie, ta-
niec albo długi spacer. Połączenie 
diety odchudzającej z wysiłkiem 
fizycznym zapobiega utracie masy 

mięśniowej, przyśpiesza redukcję 
masy ciała, a ponadto zwiększa szan-
sę na uniknięcie efektu jo-jo. 

Uwagi praktyczne: 
• jedz co najmniej 4-5 posiłków 
dziennie 
• posiłki powinny być małe objętoś-
ciowo i regularne 
• przed obiadem możesz zjeść wię-
cej niż po nim 
• pamiętaj o jedzeniu pierwszego 
śniadania 
• kolacja powinna być wczesna, 
lekkostrawna i spożywana na kilka 
godzin przed snem 
• dieta nie powinna być monoton-
na, lecz urozmaicona, co zapewni jej 
prawidłowe zbilansowanie 
• przy odchudzaniu nie należy zapo-
minać o rybach – dietetycy zalecają 
spożywanie ryb przynajmniej 1-2 ra-
zy w tygodniu 
• posiłki najlepiej spożywać w przy-
jemnym towarzystwie i miłej atmo-
sferze 
• zakup tabel wartości energetycz-
nej i odżywczej produktów oraz 
gotowych potraw może być bardzo 
pomocny przy samodzielnym kom-
ponowaniu diety 

Izabela Sobolewska
fot.: dreamstime.com 

Owoce 
to także 
produkty, 
których nie 
trzeba wykluczać z die-
ty w czasie kuracji odchudzającej. 
Jednak obfitują one w cukry proste, 
dlatego w pewnym stopniu muszą 
być ograniczane. Ograniczenie to 
odnosi się przede wszystkim do: 
bananów, czereśni, winogron oraz 
wszelkiego rodzaju owoców suszo-
nych i kandyzowanych. 

Płyny 
Odchudzając się, nie wolno zapo-
minać o płynach, które są głównym 

Izabela Sobolewska
Personal Trainer

iza.personaltrainer@icloud.com
+32 483.60.49.66be_fit_nevergiveup

Ciekawostki 
• Stosowanie ostrych przypraw oraz używanie gu-
my do żucia (zwłaszcza sporadycznie), zwiększa 
wydzielanie soków trawiennych i może pobudzać 
apetyt. 
• Odchudzanie nie jest dla wszystkich – ma swoje 
dobre i złe strony. Poprawia samopoczucie i zmniej-
sza ryzyko chorób cywilizacyjnych, ale czasami mo-
że być bardzo szkodliwe. Pewne grupy społeczne 
nie powinny ulegać trendom „szczupłej sylwetki”, 
m.in.: dzieci, młodzież w wieku dojrzewania, osoby 
chore i w podeszłym wieku oraz kobiety w ciąży i 
karmiące. 

Przepis na Pudding chia – 474 kcal: 
3 łyżki nasion chia 
1 szklanka mleka ryżowego / migdałowego, 
1 łyżka kakao 
1 łyżka rodzynek 
1 łyżka orzechów laskowych  
1/2 (ok. 150 g) dojrzałego mango 

Zalej nasiona chia mlekiem ryżowym lub migdałowym i 
wymieszaj wraz z kakao, rodzynkami, orzechami laskowy-
mi i odstaw na 10 minut, aby nasiona napęczniały. W tym 
czasie pudding kilka razy wymieszaj, aby był kremowy ni-
czym risotto. Obierz mango i zmiksuj na kremowy mus. Na 
wierzch chia nałóż porcję musu z mango. Pycha! 



10 sposobów jak wyszczuplić 
optycznie sylwetkę 

szmizjerki oraz eteryczne z delikat-
nymi falbankami. Najlepsza długość 
sukienki to oczywiście przed kolano 
– pokazujemy nogi! 

2. Mini spódniczki 
Pokazywanie nóg zawsze się spraw-
dza, kiedy chcemy optycznie wydłu-
żyć (a przez to również wyszczuplić) 
swoją sylwetkę. Każda z nas może 
pozwolić sobie na różną długość 
spódnicy, choć najważniejsze jest to, 
aby fason kończył się przed kolanem 
oraz miał wysoki stan. Wówczas, aby 
wzmocnić optyczne wydłużenie syl-
wetki, włóż luźną bluzkę pod spód-
niczkę i dodatkowo lekko wyciągnij 
na zewnątrz. Najlepiej wybieraj jed-
nokolorowe modele z dodatkowy-
mi pionowymi lub asymetrycznymi 
liniami np. w postaci zamków lub 
guzików. 

3. Szpiczasty głęboki dekolt 
Z kolei nasze szerokie ramiona, ob-
fite piersi czy wystający brzuszek, 
zawsze idealnie wyszczuplą głębo-
kie spiczaste dekolty – im głębszy 
dekolt, tym lepiej – oczywiście w 
granicach dobrego smaku. W szcze-
gólności ten w kształcie litery „V” 
stworzy dodatkową linię pionową, 
która bez wątpienia optycznie nas 
wysmukli. Zwróć jedynie uwagę na 
to, aby ubranie było odpowiednio do-
pasowane w biuście oraz nie opina-
ło zbytnio brzucha. Jednakże omijaj 
szerokim łukiem nietoperzowe, mo-
dele oversize w stylu kimono, które 
może zamaskują brzuch, ale posze-
rzą niepotrzebnie sylwetkę. Jeśli nie 
możesz znaleźć bluzki ze spiczastym 
dekoltem, wybierz odpowiednią ko-
szulę, w której będziesz mogła roz-
piąć kilka guzików. 

Lato zbliża się wielkimi krokami. 
Dlatego zapewne wiele z Was pra-
cuje nad wyszczupleniem swojej 
sylwetki. Nie zapominaj jednak o 
tym, że już teraz możesz wyglądać 
szczupło i atrakcyjnie. Oprócz ćwi-
czeń istnieją również sposoby, żeby 
za pomocą odpowiednich stylizacji 
odjąć sobie kilka kilo… 

1. Zwiewne sukienki 
Idealnym rozwiązaniem będą su-
kienki wykonane z delikatnych, 
zwiewnych materiałów, które zmięk-
czą optycznie sylwetkę, dodając jej 
lekkości. Pamiętaj jednak, aby mo-
del nie przylegał zbytnio do twojego 
ciała, tylko naturalnie na nie opadał. 
Unikaj też oversizowych i pudełko-
wych modeli, które niepotrzebnie 
poszerzają. Świetnie sprawdzą się 
sukienki trapezowe, koszulowe tzw. 
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6. Kamizelka 
Nic lepiej nie stworzy pionowych li-
nii w stylizacji niż kamizelka! Dzięki 
temu możesz wyglądać szczuplej niż 
się tego będziesz spodziewać. Jest to 
kobieca część garderoby, po którą 
sięgamy najrzadziej i całkiem nie-
słusznie. Zdecydowanie za pomocą 
kamizelki możemy bez większego 
wysiłku wysmuklić swoje ciało oraz 
sprawić, że codzienny lub wyjściowy 
outfit będzie bardziej interesujący. 
Idealną długość będą miały kami-
zelki do biodra lub kończące się w 
okolicy 1/3 uda. 

7. Kimono 
Choć kimonowym bluzkom mówię 
stanowczo „nie” to kimono samo w 
sobie jest świetnym dodatkiem, któ-
ry podobnie jak eteryczne sukienki, 
sprawi, że nasza sylwetka wyda się 
lżejsza. Poza tym etniczny print, cha-
rakterystyczny dla stylu azjatyckie-
go, doda smaku każdej prostej styli-
zacji. Idealne modele to te sięgające 
do połowy uda, choć wersja maksi 
zaprezentuje się równie dobrze. 

8. Szerokie nogawki 
Nie tylko czarne rurki wyszczuplają 
kobiece nogi. W szczególności latem 
potrzebujemy czegoś zdecydowanie 
lżejszego. Jeśli nie jesteś przyzwycza-
jona do noszenia mini spódniczek, 
to doskonale sprawdzą się w tym 
przypadku proste spodnie z szero-
kimi nogawkami (mogą być też o 
długości ¾) i wysokim stanem. Z 
tym modelem jednak trzeba uważać, 
aby dodatkowo się nie poszerzyć. 
Dlatego przy zakupie odpowiednie-
go fasonu kieruj się następującą za-
sadą – im bardziej wystający brzu-
szek tym szersza nogawka. 

9. Koturny lub spiczaste 
czubki 
W kwestii butów: niezawodne będą 
koturny, ponieważ jest to świetna op-
cja – poza szpilkami – na wydłużenie 
sylwetki o kilka centymetrów, i nie 
przemęczysz stóp podczas chodze-
nia tak jak w przypadku noszenia 
szpilek. Im wyższa platforma, tym 
lepiej! Jeśli jednak nie przepadasz 
za tym rodzajem butów, bo wydają 
się Ci zbyt „ciężkie” to świetną opcją 
będą również buty z wydłużonym, 
wąskim czubkiem na niskim obca-
sie lub na płaskiej podeszwie np. 
baleriny. Choć wiele kobiet nie do 
końca jest przekonanych do spicza-
stego kształtu obuwia, to 
z pewnością znacznie wy-
dłuży ono optycznie każ-
dą sylwetkę, w szczegól-
ności te w pastelowych, 
cielistych kolorach. 

10. Długa biżuteria 
Ta niepozorna część kobiecego outfi-
tu również wpływa znacząco na nasz 
wygląd. W tym przypadku najlepiej 
sięgnąć po rozmiar XL – jeśli chodzi 
o długość – ponieważ dzięki temu 
możemy stworzyć dodatkowe linie 
pionowe w swojej sylwetce. W kwe-
stii wielkości i grubości biżuterii: 
warto wybierać modele adekwatne 
do postury naszego ciała, tzn. im bar-
dziej powiększo-
na sylwetka, tym 
większa i bardziej 
charakterystyczna 
biżuteria, i na od-
wrót. 

4. Podwinięte rękawy 
Nadgarstki to najszczuplejsze miej-
sca w kobiecej sylwetce, dlatego za-
wsze warto je pokazywać. Podwijaj 
rękawy przy każdej okazji: w koszuli, 
bluzce, marynarce, dżinsowej kurt-
ce. Jest to jeden z bardzo prostych, 
jak również skutecznych trików 
stylistycznych, które sprawiają, że 
sylwetka jest optycznie lżejsza i 
szczuplejsza. 

5. Asymetria 
Asymetryczne cięcia są niezwykle 
pomocne w odwróceniu uwagi od 
naszych dodatkowych kilogramów. 
Wystarczy nałożenie asymetrycznej 
bluzki, sukienki lub tuniki i od razu 
nasza sylwetka prezentuje się lepiej. 
Na idealnym fasonie dodatkowo 
znajdować się będą korzystne wzo-
ry np. paski, roślinne motywy lub 
geometryczne bryły. 

Paulina Gramacka - Personal 
Shopper, Fashion Stylistka, 

Socjolożka
Fashion Stylistka dla Karen Millen

www.polinnestyle.com



Jeszcze w latach 80’ uważano pro-
mieniowanie UVA za bezpieczne, 
stąd taka popularność solariów. 
Jednak liczne badania wykazały, że 
wpływ UVA na skórę jest nawet bar-
dziej szkodliwy niż działanie UVB. 
Przez wiele lat producenci kosme-
tyków chroniących przed promie-
niowaniem słonecznym dbali o za-
bezpieczenie skóry przed UVB, nie 
doceniając zagrożenia niesionego 
przez UVA. 

Promienie UVB stanowią 5% pro-
mieniowania ultrafioletowego, któ-
re dociera do ziemi. Ich natężenie 
jest najsilniejsze latem, w czasie 
największego nasłonecznienia. 
Zatrzymywane są przez szyby oraz 
chmury, jednak również wnikają w 
skórę. 

Wprawdzie UVB odpowiadają za 
syntezowanie przez nasz organizm 
witaminy D, są jednak równie nie-
bezpieczne jak UVA. Zbyt długie 
i nieodpowiedzialne wystawianie 
skóry na ich działanie może skoń-
czyć się zmianami nowotworowymi 
czy bolesnymi oparzeniami i popa-
rzeniami, które mogą pozostawić na 
ciele trwałe ślady. 

Dlatego tak ważna jest odpowiednia 
ochrona skóry przed jednym i 

drugim rodzajem promienio-
wania, ograniczenie czasu 

spędzanego na słońcu 

i 
sto-
s o -
w a -
n i e 
ochro-
ny prze-
ciwsło-
necznej. 

Filtry chronią przed słońcem 
Stosowanie kosmetyków z filtrami 
UV jest konieczne aby chronić skórę 
przed działaniem promieni słonecz-
nych. Na opakowaniu kremów i 
balsamów przeciwsłonecznych znaj-
duje się informacja, przed którymi 
promieniami UV nas chronią i w 
jakim stopniu. 

Skrót SPF  (Sun Protective Factor) 
oznacza zabezpieczenie przed pro-
mieniami UVB, zaś widniejąca licz-
ba wskazuje wysokość filtra od 2 
do 50+. Określa ona, ile razy dłużej 
można bezpiecznie przebywać na 
słońcu po posmarowaniu się danym 
kosmetykiem w porównaniu z cza-
sem przebywania bez ochrony. 

Skrót PPD (Persistent Pigmentation 
Darkening) lub IPD (Immediate 
Pigmentation Darkening) informuje 
o ochronie przed promieniowaniem 
UVA. Najczęściej przy oznaczeniu 
nie widnieje żadna cyfra, bo nie ma 
jednolitej skali ochrony przed tymi 
promieniami. W dobrych kosmety-
kach stopień ochrony przed UVA 
zwykle idzie w parze z ochroną 
przed UVB, czyli rośnie on propor-
cjonalnie do wysokości filtra UVB. 

Pamiętajmy, że zakupiony przez nas 
kosmetyk powinien jednocześnie 
chronić przed promieniami UVB i 
UVA. Wybierając odpowiedni dla 
siebie preparat, należy zwrócić 
uwagę zarówno na wysokość, jak i 
rodzaj filtrów. Informacja o tym, w 
jakiego rodzaju filtr zaopatrzony 

jest dany preparat, znajduje 
się na większości opako-

wań. Filtry powinno się 
stosować przez cały 
rok, nie tylko w okre-
sie wiosenno-letnim, 
kiedy nasłonecznie-

nie jest duże, ponieważ 
promieniowanie UV bez 

przerwy dociera do warstw 
naszej skóry, uszkadzając jej 
strukturę. 

Kosmetyki ochronne wypo-
sażone są w filtry mające za 
zadanie ochronę skóry przed 
działaniem promieniowania 
słonecznego. Niektóre zawie-
rają tylko filtry mineralne, in-
ne tylko chemiczne, jeszcze 
inne zawierają oba filtry. 

Filtry mineralne: ich dzia-
łanie polega na utworzeniu 

W jaki sposób uzyskać ładną, zdro-
wą i długotrwałą opaleniznę? Jak 
zgromadzić zapasy witaminy D 
nie nabawiając się oparzeń? Jak 
prawidłowo korzystać z promieni 
słonecznych? 

Słońce może być naszym przyjacie-
lem pod warunkiem, że będziemy 
korzystać z niego z umiarem, z za-
chowaniem zdrowego rozsądku i 
przestrzeganiem zasad bezpieczeń-
stwa. 

Promieniowanie słoneczne 
Ma ogromny wpływ na wygląd, zdro-
wie naszej skóry i całego organizmu. 
Poprawia samopoczucie, wspomaga 
produkcję witaminy D3, no i oczywi-
ście opala. Może jednak także powo-
dować poparzenia, przebarwienia, a 
nawet raka skóry. 

Promieniowanie słoneczne obej-
muje trzy rodzaje promieniowania: 
podczerwone, światło, które widzi-
my oraz promieniowanie ultrafio-
letowe (UV). Najsilniejsze działanie 
na ludzką skórę ma promieniowanie 
UV. Dzielimy je na trzy części: UVA, 
UVB i UVC. 

Promieniowanie UVC  jest niemal 
całkowicie zatrzymywane przez 
warstwę ozonową i prawie nie 
dociera do powierzchni 
Ziemi. Z kolei pro-
mieniowanie 
UVA i UVB 
ma na 
n a s z ą 
skórę i 
zdrowie 
bardzo du-
ży wpływ. 

Promieniowanie UVA sta-
nowi 95% promieniowania ul-
trafioletowego docierającego do 
powierzchni naszej planety. Jest z 
nami przez cały rok, nawet w 
pochmurne dni. Te promie-
nie są dla nas szczególnie 
niebezpieczne. Posiadają zdol-
ność przenikania przez chmury, 
szklaną szybę w oknie, przechodzą 
warstwę lekkich ubrań i wnikają w 
ludzki naskórek. Nie pozostawiają 
po sobie śladu na zewnątrz, za to 
przenikają w głąb skóry i wyrządzają 
w niej sporo złego. Są jedną z przy-
czyn powstawania bardzo niebez-
piecznego raka skóry – czerniaka. 
Powodują fotostarzenie się skóry i 
odpowiadają za jej przebarwienia. 
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koloru skóry pod wpływem dzia-
łania promieni słonecznych. Ilość 
melaniny w skórze określa łatwość 
opalania się oraz ryzyko poparzenia 
słonecznego. 

Dzięki fototypowi jesteśmy w sta-
nie określić zdolność naszej skóry 
do opalania i jej możliwą reakcję na 
działanie promieni ultrafioletowych. 

Dermatolodzy wyróżnili sześć róż-
nych rodzajów karnacji skóry, które 
odpowiadają w przybliżeniu sześciu 
możliwym typom reakcji skóry na 
działanie promieniowania UV. 

Fototyp I – celtycki 
Bardzo jasna karnacja o różowym 
odcieniu. Najczęściej ten rodzaj fo-
totypu posiadają osoby o jasnoblond 
i rudych włosach, oczach w odcieniu 
jasnoniebieskim, jasnoszarym i jas-
nozielonym. Ten typ karnacji prak-
tycznie zupełnie pozbawiony jest 
naturalnej ochrony przed słońcem, 
bardzo łatwo ulega poparzeniom sło-
necznym, ma wysoką skłonność do 
podrażnień i zaczerwienienia. Dla te-
go typu karnacji najlepsze są kremy 
o wysokim filtrze – najlepiej powyżej 
25 lub nawet 50. 

Fototyp II – północnoeuropejski 
Jasna karnacja, bardziej w mlecz-
nym niż różowym odcieniu. Mają ją 
najczęściej osoby o blond włosach 
(jasny, średni, ciemny blond), niebie-
skich, zielonych i szarych oczach, a 
także ze skłonnością do piegów. Ten 
typ skóry opala się słabo i powoli, 
łatwo ulega poparzeniom. Dla osób o 
fototypie skóry II polecane są kremy 
z filtrem 15-25. 

Fototyp III – środkowoeuropejski 
Charakteryzuje się znacznie więk-
szą ilością melaniny w skórze. Jest 
to nadal jasny rodzaj karnacji, ale w 
złotym lub lekko śniadym odcieniu. 
Fototyp III mają najczęściej osoby z 
włosami w kolorze ciemnego blond, 
jasnego i średniego brązu, zaś ich 
oczy są piwne, niebieskie, zielone, 
brązowe lub szare. W początkowej 
fazie opalania może pojawić się u 
nich lekkie zaczerwienienie skóry, 
ale praktycznie nigdy nie przechodzi 
ono w poparzenie. Bardzo łatwo w 
tym przypadku uzyskać efekt brązo-
wej opalenizny. Odpowiedni faktor 
SPF to 8-15. 

Fototyp IV – południowoeuropejski 
Ten typ karnacji reprezentują zazwy-
czaj osoby ze śniadą lub oliwkową 
karnacją, ciemnobrązowymi lub 
czarnymi włosami, a także piwnymi, 
zielonymi lub brązowymi oczami. 

Ich skóra opala się łatwo i szybko, 
a ryzyko poparzeń słonecznych jest 
niewielkie. Osoby te mogą używać 
kremów z faktorem SPF wynoszą-
cym 6-8 lub 5-10. 

Fototyp V – charakterystyczny dla 
rasy żółtej i Arabów 
Skóra w tym fototypie jest naturalnie 
chroniona przed promieniowaniem 
słonecznym. Opala się bardzo łatwo 
i szybko, a także praktycznie nie ule-
ga poparzeniom. Dla nich polecane 
są kremy do nr 6. 

Fototyp VI – charakterystyczny dla 
rasy czarnej 
To ciemnobrązowa lub czarna skóra, 
która opala się bardzo mocno i nigdy 
nie ulega poparzeniom słonecznym. 
Tu również kremy do nr 6. 

W skrócie wygląda to następująco: 
Skóra blada, skłonna do zaczerwień, 
posiadająca piegi – filtry od 15 do 
50 +. 
Skóra śniada, która szybko łapie 
słońce – filtry od 6 do 15. 
Skóra ciemna, czarna – filtry do 6. 

Im mamy jaśniejszą karnację, oraz 
im silniej reagujemy na słońce, tym 
wyższego filtru powinniśmy używać. 

Oznaczenie SPF 1 do 6 oznacza niski 
stopień ochrony, 7 do 15 – średnią, 
powyżej 15 – wysoką. Faktory od 
wartości SPF 50 określane są mia-
nem sun blockerów, co nie oznacza 
jednak, że tworzą całkowicie nie-
przepuszczalny ekran ochronny (za-
trzymują ok. 98% promieniowania). 

Jaki stopień ochrony daje da-
ny filtr? 
Tak naprawdę nie da się tego do-
kładnie określić, ale najczęściej 
przyjmuje się, że jest to: 
• dla SPF 2 – 25  do  30% promienio-
wania 
• dla SPF 4 – ok. 50% promieniowa-
nia 
• dla SPF 10 – ok. 85% promieniowa-
nia 
• dla SPF 15 – wg. różnych źródeł od 
93  do  96% promieniowania 
• dla SPF 25 – ok. 96% promieniowa-
nia 
• dla SPF 30-50 – ok. 98% promienio-
wania 
• dla SPF 60 – wg. różnych źródeł od 
98,5  do  99,5% promieniowania. 

Różnice między wyższymi faktora-
mi nie są zbytnio znaczące. Nie jest 
prawdą, że kupując faktor 60 jeste-
śmy chronieni dwukrotnie bardziej 
niż przy SPF 30 i możemy spędzać 
na słońcu o wiele więcej czasu. 

na powierzchni skóry warstwy, która 
odbija promieniowanie UV. Są bar-
dzo dobrze tolerowane przez skórę 
i często polecane w przypadku nad-
wrażliwości skóry i tendencji do 
alergii skórnych. Ponadto kosme-
tyki, zawierające ten rodzaj filtrów, 
są bardzo stabilne na słońcu. Filtry 
mineralne doskonale chronią skó-
rę przed promieniowaniem UVB, 
ale znacznie mniej chronią przed 
promieniowaniem UVA. 

Filtry chemiczne: to różnego rodza-
ju substancje absorbujące promie-
niowanie UV. Mają lekką konsysten-
cję, dobrze wchłaniają się w skórę, 
nie pozostawiają na jej powierzchni 
tłustej warstwy. Niekiedy mogą być 
źle tolerowane przez skórę (piecze-
nie, swędzenie). 

Filtry chemiczne nie są tak stabilne 
na słońcu jak filtry mineralne, dlate-
go preparat, zawierający w składzie 
jedynie filtry chemiczne, powinien 
być aplikowany na skórę średnio co 
2 godziny. Z tego względu do więk-
szości preparatów, zawierających 
filtry chemiczne, dodaje się również 
filtry mineralne. 

Filtry mieszane: obecnie są do-
stępne w większości kosmetyków 
ochronnych. Preparaty, zawierające 
w składzie filtry mieszane, charak-
teryzują się wysoką skutecznością 
działania. 

Są jeszcze filtry naturalne, ale mają 
one wąskie spektrum ochrony. Nie 
są zbyt stabilne, zachowują swoje 
właściwości przez stosunkowo krót-
ki czas. Trzeba się nimi smarować 
znacznie częściej niż preparatami z 
filtrami mineralnymi bądź chemicz-
nymi. Ochrona, jaką dają (SPF 2-4), 
jest bardzo niska. I choć są szczegól-
nie lubiane przez mamy i stosowane 
do ochrony małych dzieci, tej dosta-
tecznej ochrony im nie zapewniają. 

Fototyp skóry, czyli rodzaje 
karnacji 
Niektórzy ludzie podczas opalania 
korzystają z kosmetyków z filtrem, 
a i tak ulegają podrażnieniom, a 
nawet poparzeniom. Inni zaś nie 
potrzebują żadnej ochrony. Wraz z 
pierwszymi promieniami słońca ich 
skóra brązowieje i mogą pochwalić 
się piękną, równomierną i trwałą 
opalenizną. 

W określeniu poziomu wrażliwości 
naszej skóry może nam pomóc zna-
jomość pojęcia ‘fototyp skóry’. Jest to 
wrodzona ilość melaniny, pigmentu 
skóry odpowiedzialnego za zmianę 



minajmy, że promieniowanie UVB 
szkodzi również włosom. 

Pamiętajmy o dłoniach, które wy-
stawione na słońce bez zabezpiecze-
nia odpowiednim kremem szybko 
się starzeją i pokrywają plamami. 
Ochrony wymagają też usta, dlatego 
należy stosować pomadki z filtrami. 
Poza tym nośmy okulary przeciwsło-
neczne oraz przewiewne nakrycie 
głowy. 

Jeśli zażywamy preparaty uwrażli-
wiające na słońce np. niektóre an-
tybiotyki, środki nasenne, moczo-
pędne, hormonalne, przeciwbólowe, 
przeciwgrzybicze czy przeciwtrądzi-
kowe, nasza skóra wymaga jeszcze 
większej ochrony. Pod wpływem 
działania promieni słonecznych na 
skórze mogą pojawić się zmiany 
przypominające poparzenie słonecz-
ne, które wprawdzie po jakimś cza-
sie znikną, ale na skórze pozostaną 
przebarwienia, które trudno będzie 
usunąć. 

Wrażliwość na słońce zwiększają 
także zioła, np. dziurawiec, pietrusz-
ka, seler, mniszek lekarski i substan-
cje zapachowe zawarte w perfumach 
i dezodorantach, alkohol czy olejki 
eteryczne. W powyższych przypad-
kach należy używać sun blockerów 
– kremów zapewniających prawie 
stuprocentową ochronę. 

Bezwzględnie trzeba przestrzegać 
daty ważności kosmetyków ochron-
nych. Produkty przeterminowane 
mogą powodować wysypki i po-
drażnienia. Należy także zwrócić 
uwagę na zawartość składników. 
Powinniśmy stosować tylko takie 
produkty, które zawierają składniki 
bezpieczne dla skóry. 

Pomocne w ochronie skóry przed 
działaniem niebezpiecznego pro-
mieniowania mogą być oleje ro-
ślinne zawierające naturalne filtry 
przeciwsłoneczne. Należy je jednak 
stosować razem z produktami kos-
metycznymi z filtrami. Olej na przy-
kład z marchwi czy z pestek malin 
wzmocni skórę, pomoże zabezpie-
czyć ją przed utratą wilgoci, wysu-
szeniem i podrażnieniami. 

Nie zapominajmy o odpowiednim 
nawadnianiu organizmu i odżywia-
niu. Przebywając przez wiele godzin 
na świeżym powietrzu w upalny i sło-
neczny dzień, musimy mieć ze sobą 
zapas wody. Należy ją pić często, ma-
łymi łykami, nie doprowadzając do 
nadmiernego uczucia pragnienia. W 
nawadnianiu organizmu pomocne 

jest także jedzenie świeżych warzyw 
i owoców, w tym arbuza, melona, 
truskawek i ogórków. Wystrzegać 
się natomiast należy gazowanych i 
słodzonych napojów. 

Zaopatrzmy się w witaminy C i E 
oraz beta-karoten. Spożywajmy dużo 
warzyw i owoców, przede wszystkim 
pomidorów, ogórków, marchwi, pa-
pryki, szpinaku, sałaty, truskawek, 
brzoskwiń, arbuza i melona. 

Jeśli pomimo przestrzegania zasad 
bezpiecznego opalania skóra stanie 
się podrażniona i zaczerwieniona, 
warto zastosować babcine sposoby 
łagodzące te stany. Okłady z ma-
ślanki, kefiru kąpiel w mleku, żel z 
aloesu czy olej kokosowy na pewno 
pomogą. 

Zadbajmy o odpowiednią pielęgna-
cję skóry także i po opalaniu. Piękna 
i trwała opalenizna wymaga nawilża-
nia i natłuszczania skóry. Warto sto-
sować oleje roślinne i olejki pielęgna-
cyjne na ich bazie, balsamy, łagodne 
żele do mycia, których zadaniem jest 
zmiękczanie i natłuszczanie skóry, 
jej ochrona przed wysuszeniem oraz 
łagodzenie podrażnień. 

Opalajmy się rozsądnie i bezpiecz-
nie. Korzystajmy ze słońca do go-
dziny 11 rano i od 15 po południu, 
czyli wtedy, kiedy promieniowanie 
jest mniej szkodliwe. Pamiętajmy o 
odpowiednim filtrze, nakryciu głowy 
i piciu dużej ilości wody. 

Opalanie nie jest wyścigiem z cza-
sem. Ładna i zdrowa opalenizna jest 
wynikiem częstego, a nie długiego 
przebywania na słońcu. Musimy 
działać systematycznie, na początku 
wystawiając się na słońce zaledwie 
na kilkanaście minut, stopniowo 
zwiększając czas przebywania na 
słońcu. 

Najważniejsza zasada zdrowego i 
bezpiecznego opalania brzmi: ża-
den filtr przeciwsłoneczny i żaden 
ochronny kosmetyk nie zapewni na-
szej skórze stuprocentowej ochrony 
przed działaniem promieni UVA i 
UVB. Dlatego oprócz ich stosowa-
nia trzeba bezwzględnie pamiętać 
o innych zasadach bezpiecznego 
opalania i przebywania na słońcu. 

Aleksandra Dobiecka
portal.abczdrowie.pl, vichy.pl, 

domzdrowia.pl, gadzetomania.pl, 
poradnikzdrowie.pl, triny.pl/blog/, 

makehappyday.com

Fot. dreamstime.com

Określenie fototypu skóry jest bar-
dzo pomocne w ustaleniu czasu, jaki 
powinniśmy poświęcić na opalanie, 
by uzyskać satysfakcjonujący efekt 
opalenizny lub uchronić się przed 
poparzeniem słonecznym. Jednak 
bez względu na posiadany przez nas 
rodzaj karnacji skóry nie przesadzaj-
my z opalaniem i nigdy nie zapomi-
najmy o stosowaniu odpowiedniej 
ochrony przeciwsłonecznej. 

ABC opalania 
Podczas pierwszych dni opalania 
skóra wystawiona jest na największe 
ryzyko, dlatego należy używać kre-
mów z najwyższym faktorem SPF. Po 
jakimś czasie, gdy skóra będzie już 
nieco opalona i przyzwyczai się do 
promieni słonecznych, można użyć 
kremu, który daje niższą ochronę. 
Pamiętajmy, że nawet najwyższy 
filtr nie daje nam całkowitego bez-
pieczeństwa, więc wylegiwanie się 
kilka godzin na słońcu nigdy nie jest 
dobrym pomysłem. 

Bierzemy również pod uwagę miej-
sce opalania. Leżenie na egipskiej 
plaży grozi większym poparzeniem 
słonecznym niż nad polskim mo-
rzem, dlatego potrzebna jest większa 
ochrona. Im bliżej równika przeby-
wamy na słońcu, tym wyższą wartość 
filtra stosujemy. 

Aby uzyskać najlepszą, czyli najwyż-
szą ochronę i uniknąć podrażnień 
czy poparzeń, nie wystarczy zasto-
sowanie kremu z filtrem tylko rano 
lub przed wyjściem na plażę. Należy 
nakładać kosmetyk grubą warstwą 
co 2-3 godziny, szczególnie ten zawie-
rający w swoim składzie mniej stabil-
ne filtry chemiczne. Trzeba również 
zwrócić uwagę na wodoodporność 
produktu. Pomimo zapewnień pro-
ducenta o jego niezawodności, po 
każdej kąpieli wodnej najlepiej po-
wtórzyć smarowanie kremem. 

Zadbajmy o ochronę miejsc najbar-
dziej narażonych na poparzenia, 
czyli nosa, karku i ramion oraz zna-
mion i pieprzyków. Takie miejsca 
należy pokryć grubszą warstwą kre-
mu ochronnego, albo zabezpieczyć 
przed działaniem słońca zakrywając 
przewiewnym ubraniem. I nie zapo-
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Portret socjopaty

Bo socjopata, nie znając ani nie ro-
zumiejąc uczuć wyższych, takich 
jak empatia czy poczucie przyzwo-
itości, nigdy nie doznając wyrzutów 
sumienia, żalu, czy współczucia, 
wszystkich innych uważa za naiw-
nych idiotów, którzy nie wiedzą, 
jak żyć. On za to wie i używa życia 
ile wlezie. Całkowicie wolny od ja-
kichkolwiek ograniczeń. Nieważne, 
jaką najbliższym przyjdzie za to za-
płacić cenę. Przecież to oni będą 
ją płacić, nie on, któż więc by się 
tym przejmował. Jest za to skrajnie 
egoistyczny, nigdy nie obchodzi go 
los najbliższych, przyjaciół i znajo-
mych. Takimi sprawami jak uczucia 
innych po prostu nie zaprzątają so-
bie głowy. Nieskrępowana swoboda 
robienia tego co chce, bez wyrzutów 
sumienia, pozostaje przy tym w za-
sadzie całkowicie niewidoczna dla 

świata, bo socjopatę bardzo ciężko 
jest zdemaskować. 

Kiedy jest mu to na rękę kłamie, fał-
szuje dokumenty i podpisy, pozby-
wa się dowodów, knuje za plecami 
rodziny, współpracowników, czy też 
klientów, podrabia dowód osobisty, 
wchodzi w związki „miłosne” dla pie-
niędzy, z premedytacją i bez jednego 
mrugnięcia okiem okłamuje ufają-
cych mu ludzi, czyniąc to wszystko 
z niebywałą swobodą wynikającą z 
braku sumienia, a co za tym idzie 
braku lęku przed konsekwencjami 
swojego postępowania. Jednym sło-
wem „hulaj dusza, piekła nie ma”. 

Można powiedzieć – król życia za-
spokajający swe nawet najbardziej 
wymyślne zachcianki i potrzeby, czę-
sto w obrzydliwy sposób tyranizujący 

przy tym najbliższe oto-
czenie. Ot, gnębienie in-
nych… ulubiona zabawa 
socjopaty. W końcu ja-
koś musi się typek psy-
chicznie podbudować. 
I to jego przekonanie, 
że może zrobić absolut-
nie wszystko. Dobrze, 
jeśli nie ma przy tym 
zacięcia sadystycznego 
i skłonności do agresji. 
Często jednak ma. To 
daje mu poczucie wła-
dzy i siły. 

Jeśli będzie nim Wasz 
kolega z pracy i będzie 
mu na rękę abyście zo-
stali z firmy zwolnieni 
(bo dzięki temu wię-
cej zarobi, albo uzyska 
bardziej prestiżowe 

Kim właściwie jest socjopata? Czy 
może być groźny? Jak go rozpo-
znać, czy wyróżnia się czymś spe-
cjalnym? Te, i mnóstwo innych po-
dobnych pytań, zadają sobie osoby, 
które podejrzewają, że z ich partne-
rem, bratem, sąsiadem, czy kolegą 
z pracy jest coś nie w porządku. 
Bo zachowanie socjopaty z punktu 
widzenia zdrowego emocjonalnie 
człowieka wzbudza lęk, niepokój i 
jest niewytłumaczalne, a mimo to 
nie bardzo umiemy powiedzieć, co 
tak naprawdę z tym człowiekiem 
jest nie tak. 

Wyobraźmy sobie zatem, że spoty-
kamy na swojej drodze osobę, która 
jest całkowicie pozbawiona sumie-
nia i która nigdy się nie zastanawia 
nad konsekwencjami swojego po-
stępowania; człowieka nierzadko 
obdarzonego charyzmą i urokiem 
osobistym pozwalającym mu zgrab-
nie manipulować i uwodzić innych. 
Pozorna pewność siebie socjopaty, 
początkowo bardzo urokliwa, przy-
ciąga kolejne ofiary jak lep na mu-
chy. Wyobraźmy sobie osobę, którą 
kompletnie nie obchodzi, czy to co 
robi, jest dobre i zgodne z normami 
społecznymi, która działa w sposób 
wyrachowany i podstępny kalkulu-
jąc i grając ludźmi oraz ich uczucia-
mi jak pionkami w grze. 

Wyobraźmy sobie człowieka niezwy-
kle inteligentnego, lecz wykorzystu-
jącego swoje walory intelektualne do 
czynienia zła wszędzie, gdzie tylko 
się pojawia. Mało tego… robiącego to 
wszystko w białych rękawiczkach i w 
tak przemyślany spo-
sób, że ciężko jest mu 
nawet cokolwiek udo-
wodnić. Człowieka, 
który z powodu przy-
szłych korzyści (finan-
sowych, zawodowych 
czy też jakichkolwiek 
innych) będzie uda-
wał – kiedy będzie 
mu to potrzebne – za-
kochanego, zaangażo-
wanego i troskliwego. 
Człowieka, który jest 
przebiegłym, mści-
wym, całkowicie 
skoncentrowanym 
na sobie zimnokrwi-
stym manipulatorem 
traktującym drugiego 
człowieka jak zabaw-
kę. I to w dodatku 
głupią. 
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stanowisko), to tak wszystko uknu-
je i zmanipuluje, że się nawet nie 
obejrzycie, a pozostaniecie bez za-
trudnienia. Jeśli natomiast upatrzy 
sobie majętną narzeczoną, klęknie 
czym prędzej udając zakochanego i 
zapewniając o swojej miłości aż po 
grób. Pani haczyk połknie i teraz już 
tylko wyczekiwać pięknej katastrofy. 
A udawać uczucia, to socjopata po-
trafi. Potrafi – gdyż jest znakomitym 
obserwatorem – uczucia udawać, ale 
nie odczuwać. 

Socjopata nie przejawia bowiem żad-
nych głębszych emocji, jest w środ-
ku pusty jak dzwon. Nie ma w nim 
nawet krzty empatii, żadnego szcze-
rego pragnienia podtrzymywania 
emocjonalnych więzi z żoną, bratem, 
czy kimkolwiek innym. Małżeństwa 
socjopatów (tak, znakomicie potrafią 
oni zmanipulować niepodejrzewają-
cą niczego kobietę, która przekona-
na o jego miłości poślubia ów wybra-
kowany egzemplarz) są pozbawione 
uczuć, zimne i toksyczne. Żona w 
oczach socjopaty stanowi bowiem 
jego własność. Jej odejście (jeśli w 
ogóle jej się to uda) doprowadzi so-
cjopatę do wściekłości czy ataku sza-
łu (jak śmiała), lecz nigdy do smut-
ku, żalu, czy też poczucia winy. Tego 

się po socjopacie 
nie spodziewajcie. 
Współmałżonek 
stanowi bowiem 
raczej rodzaj wy-
posażenia domo-
wego. 

Socjopaci stano-
wią około 4 pro-
cent populacji. 
Mało? Zatem zaj-
rzyjcie, proszę, 
Państwo do swo-
jego Facebooka 
i jeśli macie na 
przykład 500 znajo-
mych, oznacza to ni mniej ni więcej, 
że ok 20 osób spośród nich to socjo-
paci lub osobowości o rysie socjo-
patycznym. Te 4 procent populacji 
niszczy nasze rodziny, miłosne rela-
cje, opróżnia nasze konta, pozbawia 
nas pracy, deprecjonuje osiągnięcia 
i obniża nasze poczucie własnej war-
tości. Robi to przy tym z uśmiechem 
na ustach i uczuciem sadystycznej 
satysfakcji. Szkody emocjonalne 
wyrządzone przez socjopatów są 
głębokie, trwałe i często kończą się 
dramatami całych rodzin. Osoby, 
które miały do czynienia z socjopatą, 
przychodzą do mnie z przewlekłymi 

stanami lękowymi, paraliżującą de-
presją czy też innymi zaburzeniami 
natury psychicznej. I w ten oto spo-
sób sumienie, które dla znakomitej 
większości z nas jest kwestią funda-
mentalną, okazuje się wyznaczać głę-
boką linię podziału znacznie bardziej 
wyraźną niż inteligencja, wykształ-
cenie czy kolor naszej skóry. Ludzie 
bez sumienia różnią się bowiem od 
nas bezbrzeżną pustką w swojej psy-
chice dokładnie tam, gdzie jest istota 
naszego człowieczeństwa. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog 
Fot. dreamstime.com



Czy alkoholizm musi być 
przekleństwem? 
Część 1. “BESTIA“ (Odcinek 9).

t r w a , 
tym gorzej. 

Przełyk, czyli nasze gardło, też jest 
suche, pojawia się chrypka, którą 
trzeba odkaszlnąć, ale jak? Męczymy 
się, próbujemy dalej i udaje się, jed-
nak im dłużej, tym trudniej z nią so-
bie poradzić. Człowiek, który gorącz-
kowo szuka wody i nie znajduje jej, 
zaczyna być rozdrażniony, napięty, 
zły. A już najgorzej jest, kiedy, będąc 
w tym stanie pragnienia, zobaczy 
drugiego człowieka pijącego wodę, 
podobno jest w stanie nawet zabić. 
Idący przez pustynię spragniony 
człowiek potrafi nadludzką siłą do-
trzeć do błyszczącego w oddali lustra 
wody. Skąd w nim te siły, kiedy właś-
nie umierał z pragnienia? 

Podobnie silne pragnienie odczuwa 
alkoholik, gdy „włączy” mu się głód 
alkoholu. Opowiadał Zbyszek: „Jak 
dostawałem wypłatę, wsiadałem do 

pociągu i jechałem przed siebie. 
Stawiałem wszystkim, bawił się 

przy mnie każdy, kto tylko 
chciał. Pieniędzy starczyło 
na jakiś czas, a później? 

Pamiętam, jakby to było 
wczoraj: mieliśmy ostatnią 
butelkę wina i delirkę. Mój 
kompan od picia pił i pił, a 
ja patrzyłem i przełykałem 
łyk po łyku razem z nim. 
Narastało we mnie napię-
cie, jakiś strach, że wypije 

wszystko i już dla mnie nic 
nie zostanie! Co ja wtedy 
zrobię?! Złapałem za tę 
butelkę, szarpnąłem, on 

trzymał mocno i pił dalej. 
Szarpnąłem jeszcze raz, on nie 

puszczał i pił coraz łapczywiej, a 
we mnie coś rosło, takie coś, że 
mógłbym nawet zabić, gdyby 

on nie oddał mi tej butelki”. 

Ta przerażająca obietnica 
potrafi wyrazić się w takim 
właśnie jednym szarpnię-
ciu, w emocjach, które mu 

t o - warzyszą, potrafi pulsować w 
oczach, głowie, duszy, w każdym pal-

cu zaciskającym się na szkle bu-
telki oraz w każdej, najmniejszej 
nawet tkance ciała alkoholika. 
Obietnica zrobienia wszyst-
kiego w celu odzyskania alko-
holu! „Siła brała się z jakiegoś 

przeraźliwego strachu, że umrę! 
Mógłbym się wtedy bać samego sie-
bie. Tamten zobaczył to i puścił. A 
potem? Potem mogłem jeszcze trzy-
mać szyjkę przy ustach i jeszcze nie 
pić, jeszcze czekać, aż narośnie we 
mnie to szczęście, ta niesamowita, 
błoga, dobra chwila, przekonanie, 
że jestem uratowany” – zakończył 
swoje wspomnienie Zbyszek. 

Mówi Monika: „Taki głód odczuwa-
łam…, dla mnie oznacza on samot-
ność, uczucie rozbicia, w którym 
dominuje tylko jedna myśl – wypić. 
Przestaje istnieć wtedy cały świat, je-
stem tylko ja i jedna, jedyna potrze-
ba…, tak jakbym została zamknięta 
w jaskini, dusznej, małej, bez po-
wietrza i jedynym sposobem na za-
czerpnięcie powietrza był alkohol. 
W takim momencie nie ma miejsca 
na pozytywne emocje, jest złość, nie-
nawiść, łzy… Ma się ochotę wszyst-

1.2.3 O głodzie alkoholowym, 
czyli o tym, jak bardzo Bestia 
pragnie żyć. 
Głód alkoholowy jest jednym z 
sześciu osiowych objawów uzależ-
nienia od alkoholu, ale jedynym, 
którego alkoholik doświadcza za-
równo w czynnym alkoholizmie, 
jak i podczas zdrowienia. Jest on 
ściśle związany z mechanizmem 
nałogowego regulowania uczuć i 
w związku z tym dotyczy obszaru 
ludzkich uczuć. Głody alkoholowe 
nazwano też „atakami choroby” i 
uznaje się, że mogą pojawić się 
nagle, niezależnie od tego, czy 
ktoś chce, czy nie. Oznacza to, 
że osoba uzależniona może 
mieć szczerą wolę niepicia, 
a „atak” może i tak nastąpić. 
Alkoholik nigdy nie może myśleć, że 
jeżeli nie chce pić i ma silne postano-
wienie niepicia, to nie będzie chciało 
mu się pić! To jest myślenie dziecka, 
alkoholik, o ile chce trzeźwieć, musi 
„włączyć” racjonalne my-
ślenie wsparte solidną 
wiedzą. 

...
Póki co, pije, bo 
chce pić, i pije, 
mimo że nie chce 
pić. Uczucie głodu 
alkoholowego jest 
jak uczucie pierwot-
ne, stojące na straży ży-
cia i zdrowia człowieka. 
Jak łaknienie, pragnienie, 
ból i pożądanie, staje się biologicz-
ną, intelektualną pamięcią organi-
zmu. Kiedy organizm zarejestruje 
zagrożenie płynące z doświadczania 
i przeżywania przykrych dla siebie 
uczuć, broni się. Kiedy więc człowiek 
jest głodny, czyli czuje potrzebę po-
karmu, to skręca mu się żołądek i 
włącza się ssanie. Nie musi on wcale 
mieć w swoim zasięgu pachnących 
smażonych kotletów – bodźca – a i 
tak wie, że musi coś zjeść. 

Reaguje organizm, który alarmu-
je, że życie człowieka jest zagrożo-
ne. Podobnie jest z pragnieniem. 
Przecież wszyscy dobrze znamy od-
czucie suchości w jamie ustnej i w 
przełyku, kiedy długo nie piliśmy wo-
dy. Czujemy wtedy, że brakuje nam 
śliny w ustach, stają się one spierzch-
nięte, szorstkie, sztywne; im dłużej to 
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w sedno! Jak strzała, albo jak pocisk 
zmierzający perfekcyjnie w kierun-
ku dziesiątki na tarczy. Był jak haust 
powietrza przywracający życie, któ-
ry nagle, szczęśliwie przedziera się 
przez zbolałe wnętrze. Rozlewa się 
po ciele. Całym. Od głowy, przez każ-
dą cząstkę mózgu, spływa do piersi 
i dalej pomału, ale skutecznie utu-
la serce, żołądek, uspakaja brzuch 
i oddaje czucie dłoniom, i nogom. 
Każda, najdalsza nawet błonka, każ-
dy nerw odczuwa, że zaczyna znowu 
żyć. Tak, żyć! O to chodzi, właśnie 
o to chodzi, żeby wróciło do niego 
życie. Głód alkoholowy jako pragnie-
nie ulgi, przymus, a nawet obsesja 
picia w celu odzyska-
nia życia. 

N o 
przecież, 
czy nie wiesz, do czego jest z d o l -
ny człowiek, gdy zagrożone jest jego 
życie? Słyszałam o sytuacji, kiedy 
rozbitek przeżył, karmiąc się ludz-
kim mięsem. „Jedzenie było nie-
zbędne do utrzymania się przy życiu. 
Nie kierowaliśmy się logiką, tylko 
instynktem. Pochowałem po kiesze-
niach różne kawałki mięsa i żułem 
je, kiedy mogłem, żeby nie czuć gło-
du”. To słowa Pedra Algorty, który 
po wypadku samolotowym w 1972 r. 
spędził następne 71 dni w Andach. 
Przez cały ten czas on oraz jego to-
warzysze musieli jeść różne części 
ciał rozbitków, którzy nie przeżyli 
katastrofy lub zmarli podczas oczeki-
wania na pomoc1. Czy rzeczywiście 
można te dwa stany porównywać? 

Myślę, że tak, gdyż zarówno w jed-
nej, jak i w drugiej sytuacji chodzi 
o wewnętrzny stan emocjonalny 
przepełniony przerażającym lękiem 
o utratę życia i związanym z tym szu-
kaniem czegoś, co je zachowa. 

...
Bestii człowiek nie obchodzi. 

...
W zasadzie zakończyłam już pisanie 
rozdziału o głodzie alkoholowym, 
gdy przypomniałam sobie o jeszcze 
jednym, jak się wydaje, wysokofunk-
cjonującym alkoholiku, o doktorze 
Bobie2.  Przecież muszę przytoczyć tu 
jego koszmar! On wymownie pokaże 
jeszcze inny wymiar głodu alkoholo-

wego, którego może doświadczyć 
alkoholik. Żeby zapoznać się 

z nim w całości, należy 
sięgnąć do „biblii” AA 

– książki Anonimowi 
Alkoholicy (1996). Dr 
Bob opisuje: „W cią-
gu następnych kilku 
lat rozwinęły się we 
mnie dwie fobie; 
jedną był strach 
przed bezsennoś-
cią, a drugą oba-
wa, że zabraknie 
mi alkoholu. 
Logika wskazy-
wała, że jeżeli 
nie zarobię 
pieniędzy po 
t rzeźwemu, 
kiedyś zabrak-
nie ich na al-

kohol. Dlatego 
p r z e w a ż n i e 
nie wypijałem 

rannego drinka 
na kaca, a w zamian 

za to szpikowałem się 
środkami uspokajający-

mi, żeby uspokoić roztrzę-
sione nerwy. Czasami jednak 

ulegałem pokusie rannego prag-
nienia, a wtedy upływało zaledwie 
trochę czasu, gdy byłem całkowicie 
niezdolny do pracy. Zmniejszało to 
szansę przemycenia czegoś wieczo-
rem do domu, co z kolei oznaczało 
bezsenną noc po której następował 
koszmarny ranek […] Kiedy moja 
żona planowała popołudniowe wyj-
ście, kupowałem duży zapas alko-
holu, szmuglowałem go do domu i 
chowałem gdzie popadnie: w skrzyn-
ce na węgiel, zsypie, nad framugą 
drzwi, w piwnicy, na belkach lub 
w innych dziurach. Używałem do 
tego celu również starych kufrów i 
skrzyń, starego pojemnika na pusz-
ki, a nawet pojemnika na popiół. 
Przezornie nigdy nie używałem 
rezerwuaru w ubikacji, ponieważ 
wydawało mi się to zbyt oczywiste. 

ko zniszczyć, nawet siebie samego. 
Miałam wtedy chęć cięcia swego cia-
ła za karę, że tak myślę, że znowu tak 
mocno myślę o alkoholu, o napiciu 
się. Przed każdą z tych czynności 
była zawsze ta jaskinia, wewnętrzny 
ból, nie było racjonalnego myślenia 
o tym, że ktoś może później cier-
pieć. Był za to egoizm i to, czego JA 
pragnę, by ukoić wewnętrzny ból. To 
szaleństwo w głowie, to wypieranie 
innych myśli, ta walka… Dominacja 
wszystkich najgorszych myśli, a po 
wszystkim spokój, błogość i z cza-
sem wyrzuty sumienia, łzy, emocje 
i tak aż do następnego razu”. 

Rafał odczuwał głód w jeszcze in-
nej sytuacji, oto jak o nim opowia-
da: „Zdarzyło się, że miałem silny 
głód alkoholowy, kiedy na imprezie 
pracowniczej wszyscy pili alkohol. 
Ja jadłem i patrzyłem, jak piją. Nie 
piłem. W pewnym momencie zaczą-
łem się denerwować, trząść w środ-
ku. Czułem strach i lęk, to była dla 
mnie nowa sytuacja. Pożegnałem się, 
szybko wyszedłem. Wiedziałem, 
że muszę wyjść. Jadąc do domu, 
byłem jeszcze roztrzęsiony w 
środku. W nocy śniłem, że 
piję, że chwyciłem szklankę i 
przechyliłem całą. Obudziłem 
się mokry, czułem w ustach 
smak alkoholu, mimo że 
przecież naprawdę nie na-
piłem się. Bestia, to dobra 
nazwa, bo kiedy pojawia się 
głód alkoholowy, jesteśmy 
jak WILKOŁAKI rządni tylko 
C2H5OH”. 

...
Kiedy człowiek cierpi, to natych-
miast, podświadomie, włącza się 
u niego pragnienie ulgi. To jest 
normalne i wpisuje się w naszą bio-
logię. Możemy zastosować, dla po-
lepszenia naszego nastroju, wiele 
sposobów, nazwijmy je naturalnymi. 
Może to być rozmowa z przyjacielem, 
siłownia, spacer, relaks w wannie, 
śpiewanie, modlenie się, pisanie 
wierszy itp. Asortyment możliwości 
jest przeogromny, ale nie dla alko-
holika! Dla niego zmiana nastroju 
kojarzy się już tylko z alkoholem, a 
konkretnie z napiciem się alkoholu. 
Dlaczego? Bo ten sposób setki, tysią-
ce razy ćwiczył i dobrze sobie utrwa-
lił. A inne? O innych zapomniał. 
Alkoholik jest przekonany, że tylko 
alkohol przywróci mu równowagę. 
Wie to rozumem, ale też – a może 
jeszcze bardziej i przede wszystkim – 
duszą. Tyle razy alkohol go uratował! 
Był skuteczniejszy niż wszystko inne, 
niezawodny i działał błyskawicznie, 
bez pomyłki. Zawsze potrafił uderzyć 



Przypisy: 
1: https://www.vice.com/pl/article/rozmawia-
my-z-czlowiekiem-ktory-przey-katastrofe-lotni-
cza-i-jadl-ludzkie-mieso-aby-przetrwac
2: Robert Holbrook Smith, znany jako Doktor 
Bob: „Współzałożyciel AA. Narodziny nasze-
go ruchu datują się od 10 czerwca 1935 roku 
– pierwszego dnia stałej trzeźwości doktora 
Boba. Do czasu swojej śmierci w 1950 roku 
przekazał on posłanie AA ponad pięciu ty-
siącom alkoholików, mężczyznom 
i kobietom. 
Świadczył 
im pomoc 
l e k a r s k ą , 
nie myśląc o 
zapłacie. W 
tym szlachet-
nym dziele 
pomagała mu 
siostra Ignacja 
ze szpitala 
św. Tomasza z 
Akron w stanie 
Ohio – wierna 
p r z y j a c i ó ł k a 
naszej wspólno-
ty” (Anonimowi 
Alkoholicy 1996, 
s. 146). 

Cdn. 

Pragnę zapro-
sić Państwa do 
drugiej części 
książki pt.: „Czy 
alkoholizm mu-
si być przekleń-
stwem”, która 
nosi tytuł „Anioł”. 
Książka opowia-
da o dobru, pięk-
nie i prawdzie, 
oraz o szczęściu 
i dobrym życiu. 
Pokazuje trzeź-
wiejącym alkoho-
likom drogę przez 
12 Kroków AA. 

Polecam każdemu. Do naby-
cia: Wydawnictwo MORPHO, 
Warszawa. 
 

Ewa Jasik-Wardalińska

Zwykłem też wkładać ośmio- lub 
dwunastouncjowe buteleczki alko-
holu w futrzaną rękawiczkę i wy-
stawiać je na werandę z tyłu domu, 
gdy zimowe dni były dość zimne. 
Mój nielegalny dostawca zostawiał 
alkohol na tylnych schodach, skąd 
mogłem go brać przy każdej sposob-
ności. Czasami przynosiłem alkohol 
w kieszeniach, ale były one spraw-
dzane, więc ten sposób był zbyt ry-
zykowny”. (Anonimowi Alkoholicy 
1996, s. 149-150). 

Cóż my tu mamy? Wymowny obraz 
zniewolonego chorobą człowieka. 
Koncentracja życia wokół picia 
osiągnęła już swój szczyt. Lęk przed 
strachem, który się pojawi, jeżeli 
alkoholik nie będzie miał pod ręką 
alkoholu, jest tak przejmujący, że ka-
że dużo wcześniej poczynić zapasy. 
Bliscy kochani ludzie, którzy żyją 
obok, są wtedy jak żandarmi, któ-
rych trzeba unikać i którym należy 
schodzić z drogi. Alkoholik koncen-
truje się wokół myślenia o tym, jak 
schować alkohol, żeby nie znaleźli, 
jak wytłumaczyć się, jeżeli go znajdą, 
jak stworzyć sobie dogodne warun-
ki do picia, jak usprawiedliwić się z 
picia, ale nade wszystko myśli, jak 
zdobyć, przemycić i uchronić kolej-
ną porcję alkoholu. 
 
...
Bestia chce żyć, nie pozwoli człowie-
kowi spokojnie oddychać, pomyśleć 
o przyjemnościach, rodzinie, wcza-
sach, ogródku, o spotkaniu z przy-
jaciółmi. Ani o basenie, spacerze 
po parku, piłce z wnuczkami, baj-
ce dla dziecka na dobranoc, kinie, 
zakupach w centrum handlowym, 
rybach, grzybach, kajaku, czytaniu 
książki – absolutnie o niczym innym, 
tylko o alkoholu. Wszystkie myśli są 
jak sępy, którym Bestia każe krążyć 
i wirować. W kółko i w kółko, bez 
przerwy. Głowa zdominowana jest 
jednym słowem: alkohol! Myśli są 
natrętne, wszechobecne, nie pozwo-
lą skupić się na żadnej czynności, 
nawet na spaniu, nawet na jedzeniu. 
Obłęd, obsesja, wariactwo, zniewo-
lenie. 

Nigdy nie piłam, ale myślę, że być 
niewolnikiem swojej własnej głowy, 
swoich własnych myśli, być ubez-
własnowolnionym przez Bestię, jest 
prawdziwym koszmarem i piekłem. 
I przekleństwem. 

Mogę sobie tylko wyobrazić, jaki to 
stan i jakie odczucia, i już wiem, na 
pewno to wiem, że nigdy nie chcia-
łabym tego doświadczyć! 
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Sfera po trzecie często zajmu-
je się bilonem rzeczywisto-
ści, która zwykle obecna 
jest na ząbkowanych 
brzeżkach awersów i re-
wersów Spraw Wielkich. 
Czyli: orzeł i reszka to sprawy „a co 
mnie to?”, a na brzeżku jest to, co 
jeszcze nas interesuje, bo sami ma-
my na to wpływ. Ale ostatnio brzę-
cząca moneta przegrywa na rzecz 
plastiku, więc z reszką i ząbkowa-
nym brzeżkiem mamy do czynienia 
coraz mniej. – Taak… 

O życiu niejasno
Latem w „Słowie” będzie letnio. A 
letniość to stan pośredni: nie zimno, 
nie ciepło; nie jasno… 
Zaraz, zaraz. „Nie jasno”, znaczy ra-
czej ciemno. Ale jeśli „niejasno” tym 
razem napiszemy razem, to mamy 
problem. – No, nie! Znowu?! A miało 
być letnio o powiewaniu i dyndaniu! 
– Pardon, nie ma bowiem gorszej 
gangreny w porozumiewaniu się, 
niż powiedzenie czegoś niejasno. 

To nie tak, żebym uważał, że zabie-
ram kogoś na wielkie odległe inte-
lektualne wyprawy. To raczej zwy-
kłe w kapciach wyjście po suche 
już bułki cze-goś-tam tylko za róg 
naszej przechlapanej codzienności. 
Z tego powodu przełączam się na 
styl „jasny”, a niejasny i zawikłany 
zostawiam na bardziej zachlapane 
jesienne chlapy. 

Ale o co chodzi? 
Przyznajmy się sami przed sobą, że 
nie raz słuchaliśmy kogoś, kogo nie 
rozumieliśmy. Ale na wszelki wypa-

dek spojrzeli-
śmy na twarze 
współrozmów-
ców czy współ-
biesiadników. 
Kiedy na ich 
twarzach uka-
zał się ślad 
zadumy lub 
nastąpiło bez-
władne skło-
nienie głowy 
przypomina-
jące potaki-
wanie, wstyd 
nam było przy-
znać się do te-
go, że czegoś 
nie rozumie-
my. Więc też 
pokazaliśmy 
pół-gębek na-

szej aprobaty. – Na wszelki wypadek. 
Bo „a może ja jestem mniej kumaty 
niż oni?”. 
Nikt nie śmiał zapytać perrorujące-
go Autorytetu: „ale o co chodzi?”. 
Groziło to bowiem roztoczeniem 
przez Autorytet zdziwionego spoj-
rzenia po twarzach pozostałych 
„-współ” i już byliśmy ugotowani, 
bo ich milczące twarze mówiły: — 
Patrzcie, on nie wie, o co chodzi, a 
my tu… tego… Nie? – No. 

Nie ma to jak słuchać albo czytać, 
albo nawet tylko patrzeć, i wiedzieć, 
o co chodzi. 

O życiu kiedy pada 
Jako że prawie każda opowieść jest 
metaforą życia, takie zjawisko, jak 
czytanie książek, latem nieco po-
wszechnieje. Powód? – Można prze-
żyć czyjeś życie, zwłaszcza wtedy, 
kiedy pada (deszcz albo mąż przy ba-
rze). Każda z opowieści ma bohatera, 
fabułę oraz inne elementy, o których 
istnieniu my, czytający, czasem nie 
mamy nawet pojęcia. – Pisarz, musi. 
Bo z czytaniem jest trochę tak, jak z 
komedią na ekranie. Jeśli się śmieje-
my, to jest dobra komedia. Jeśli się 
nie śmiejemy – zła. Koniec tematu, 
bo co kogo śmieszy, to jego sprawa. 
Decyduje rzemiosło twórców. 

Odbiór mniej śmiesznych opowie-
ści też zależy od rzemiosła pisarza. 
Musi on /ona zabrać nas na wypra-
wę do perypetii bohatera. I zrobić to 
z wdziękiem i lekkością primabaleri-
ny tak, że nie widać po niej wysiłku, 
tylko piękno ruchu. W przypadku 
czytania książki oznacza to takie za-
angażowanie umysłu i emocji czytel-
nika, że świat zewnętrzny przestaje 
istnieć, a nasza reakcja jest tylko 
szeregiem wariacji tego samego py-
tania: „co będzie dalej?”. 
 
Istnieje jednak zasadnicza różnica 
pomiędzy rzeczywistością w życiu a 
tą w opowieści. W realnym świecie 
rodzimy się i musimy dostosować 
się do świata, który już istnieje i ma 
swoje już istniejące reguły a nawet 
naukowo wyliczone prognozy. 
W fikcji jest na odwrót. Najpierw po-

Czy latem można zawracać komuś 
głowę treściami, które powodują al-
bo zimny dreszcz obawy, albo go-
rączkę zaangażowania? To może 
coś… o byle czym, mimo że życie 
toczy się nadal, i wszystko to, co 
tyczy nas i naszego życia, nawet 
latem nie może być nam obojętne. 

Chyba że ktoś ma chroniczny tumi-
wisizm (niegdyś popularne określe-
nie, nawet wśród ludu), ale w obec-
nych czasach sama postawa nawet 
w sferach przestaje być popularna. 
Z dwóch powodów: 

(Dodajmy, że to własny biznes, czy 
ktoś widzi siebie wśród ludu, czy w 
sferach-ach-ach-ach… np. jako lokal-
nego celebrytę). 

Po pierwsze, te same postawy nie 
mogą zbyt długo funkcjonować pod 
tym samym szyldem, tracą bowiem 
na atrakcyjności – nie tylko podczas 
ich określania, przyklejania komuś, 
ale też podczas ich przyjmowania 
(czyli przemyślnego usadawiania 
się wraz z drapowaniem falującej 
materii) – to może jeszcze jakiś buz-
dygan? – FLESZ! 

Po drugie, tumiwisizm sugeruje 
odstawanie czegoś od jednorodnej 
całości i powiewanie lub zwykłe dyn-
danie poza Wielkim Jednorodnym 
EGO. Ale niech tylko ukażą się 
Wielkie Nożyce Czegoś-Tam-Co-
Jest-Ponad-To, żeby ów lekceważo-
ny (więc niepotrzebny) odstający 
element OB-CIACH-ać, to uniknięcie 
tego poprzez ucieczkę prowadzi do 
kolejnej sfery: 
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i chęcią robienia psiku-
sów. 

Pisanie opowieści po-
lega na dostarczaniu 
informacji i ukrywaniu 
informacji, co czyni 
książkę interesującą. 
W życiu natomiast do-
starczanie informacji 
(np. „czy wiesz, co on 
powiedział/zrobił?”) 
czasem czyni nasze ży-
cie nieznośnym, ukry-
wanie informacji nas 
irytuje, a dezinformacja wku… ku-
-kuku-kuku-kuku… 

Jak w książce 
A może na chwilę przerwiemy śle-
dzenie losów głównego bohatera 

(czyli nas samych), 
zamkniemy na chwi-
lę książkę własnych 
życzeń i zażaleń, i spoj-
rzymy na człowieka 
tuż obok? Jaki jest je-
go świat? Czy wiemy, 
jaki ma cel, świadomy 
i podświadomy? Jaki 
był incydent inicju-
jący, który spowodo-
wał, że realizuje on 
swój podświadomy 
cel, nawet o tym nie 
wiedząc? Ale czasem 

nam się wydaje, że „JA WIEM, bo to 
przecież tylko zwyczajny człowiek i 
wiedzie swoje życie według mojego 
scenariusza. 

Michał Nowacki 

wołuje się do życia bohatera i jego 
cel, a potem  stwarza się dla niego 
świat. Ten świat musi dostosować się 
do wymogów bohatera, aby mógł on 
odbyć w nim wyprawę po swój cel. 

Niedobór 
Nasze życie, podobnie jak fabuła 
książki, jest napędzane przez niedo-
bór. Brak czasu, pieniędzy, zrozumie-
nia, spokoju, zdrowia, towarzystwa, 
przyjaciół, komfortu, szczęścia… (tu-
taj miejsce na własną listę zażaleń). 
Istnieje też niedobór informacji, czyli 
Oszczędne Gospodarowanie Prawdą 
(która „zwykle leży pośrodku, dla-
tego wszystkim zawadza”). Nawet 
kiedy już wszystko mamy (albo tak 
się nam wydaje), pojawi się kolejny 
niedobór – brak chęci zdobywania, 
co objawia się niebezpieczną nudą 

Książka na dziś
sekwencje romansu swojego ojca, 
mierzyć się z wzajemną niechęcią, 
skomplikowaną historią swojego 
kraju, walczyć o miłość, przetrwa-
nie i życie. 

Pierwszoplanowymi 
postaciami powieści 
są też dwaj najbliżsi 
przyjaciele młodego 
Juliana. Rosjanin 
– Igor Łyszkin, ko-
munista z wyboru 
i przekonania, syn 
rosyjskiego przed-
siębiorcy i rosyjskiej 
szlachcianki – oraz 
niemiecki arysto-
krata Walter von 
Lossow. 

Ważne są też kobie-
ty – obdarzona pięk-
nym głosem Hanka 
Lewin (siostra 

Emila) i Alicja Rosińska, wnuczka 
miejscowego krawca, której marze-
niem jest zostać znaną tancerką. 
Przyjaciółki pewnego dnia posta-
nawiają opuścić prowincję i szukać 
szczęścia w Warszawie. 

Wybuch II wojny światowej zmie-
nia dotychczasową rzeczywistość i 
hierarchię wartości, odkrywa naj-
jaśniejsze i najbardziej mroczne za-
kamarki świadomości i podświado-
mości człowieka.  Przyjaciele stają 
po przeciwnych stronach barykady. 
Jedni walczą w obronie ojczyzny, in-
ni współpracują z wrogiem, a jeszcze 
inni są szpiegami obcych państw. 

Nic nie jest czarno-białe, wybory i 
decyzje bohaterów mogą zadziwiać, 
ale dla miłości są oni gotowi na 
wszystko. 

Saga „Zemsta i przebaczenie” jest 
podróżą do głębi człowieczeństwa, 
z historią w tle, w której miłość nie 
zawsze oznacza szczęście, częściej 
ból i cierpienie. Zazdrość i namięt-
ność, miłość i nienawiść przeplatają 
się, prowadzą do skrajności ludzkich 
zachowań, stawania wobec najwyż-
szych wartości. Czy można kochać 
aż tak mocno żeby zdradzić ukocha-
ną osobę? Czy warto kochać, kiedy 
miłość daje cierpienie? Czy zemsta 
może dać ukojenie, przesłonić cały 
świat i pozbawić racjonalnego my-
ślenia i działania? 

W życiu głównych bohaterów nic nie 
jest łatwe, nie ma prostych rozwią-
zań. Hankę, Alicję, Emila, Juliana i 
innych, los doświadczy i ukarze, nie 
zawsze sprawiedliwie. Każda z tych 
postaci ma własne marzenia, ale nie 
każda je zrealizuje. 
 
Cykl „Zemsta i przebaczenie” Joanny 
Jax to obraz historii przedwojennej 
Polski, straszliwych lat okupacji i ko-
munistycznej rzeczywistości. Sposób 
powiązania fabuły z faktami histo-
rycznymi zachwyca. To opowieść o 
miłości i przyjaźni, rozterkach, trud-
nych decyzjach, wyborach, marze-
niach, o życiu i ludzkich emocjach. 
Trudno oderwać się od czytania. 

Polecam
Agnieszka B.

Na długie letnie wieczory chciała-
bym polecić opowieść o poszukiwa-
niu miłości, szczęścia, przyjaźni, i 
o cenie, jaką trzeba za te uczucia 
zapłacić. 

Autorką jest Joanna 
Jax, a właściwie Joanna 
Jakubczak urodzona 
w Olsztynie, absol-
wentka Uniwersytetu 
W a r m i ń s k o - M a -
zurskiego. Rozgłos i 
uznanie czytelników oraz 
krytyków przyniosła jej 
pierwsza powieść o dzie-
jach rodziny von Becków. 
Saga „Zemsta i przeba-
czenie” składa się z sześ-
ciu części: Narodziny 
gniewu, Otchłań niena-
wiści, Rzeka tęsknoty, 
Morze kłamstwa, Bezkres 
nadziei oraz Dolina spo-
koju. 

Akcja powieści rozpoczyna się w 
1915 roku, w Chełmicach. Julian 
Chełmicki i Emil Lewin są przyrod-
nimi braćmi. Łączy ich tylko wspól-
ny ojciec, a dzieli wszystko: pozycja 
społeczna, wyznawane wartości, 
stopień zamożności, marzenia i pla-
ny. Julian jest synem dziedzica w 
Chełmicach, Emil – obibok i lekko-
duch, owocem związku ojca Juliana 
ze służącą w dworku Chełmickich. 

Dzień, w którym ci młodzi ludzie 
dowiadują się o swoim istnieniu, bę-
dzie miał ogromny wpływ na całe ich 
życie. Przez lata będą ponosić kon-

Źródło: www.decobazaar.com



działania. Odpoczywają za to powieki i zewnętrzne mięś-
nie, które poruszają gałką oczną. 

Autonomiczne latające taksówki 
Firma, finansowana przez założyciela Google, Larry’ego 

Page’a, zaprezentowała elektryczną autonomiczną 
taksówkę powietrzną, która może poruszać się z 
prędkością do 180 km/h. 

Cora może pokonać 100 km na jednym ładowa-
niu. Pojazd będzie ostatecznie dostępny dla 

klientów jako usługa podobna do linii lotni-
czych lub wspólnych przejazdów. 

Ten typ samolotu jest znany jako eVTOL – 
co oznacza pionowy start i lądowanie oraz 

napęd elektryczny. Cora jest jednak wyjątko-
wo interesującym modelem, ponieważ startuje 

dopiero po wzniesieniu się w powietrze. 

Cora działa w oparciu o oprogramowanie automatyczne-
go latania w połączeniu z ludzkim nadzorem. Taksówki 
zostały opracowane w Nowej Zelandii, gdzie rząd z za-
dowoleniem przyjął projekt ze względu na swoje ekolo-
giczne podejście do transportu. 

W jakim wieku kobiety wydają najwięcej pie-
niędzy?
Koszty życia, pragnienia i potrzeby zmieniają się wraz z 
wiekiem. Inaczej wyglądają wydatki studentki, inaczej 
młodej mamy, a jeszcze inaczej żony z kilkunastoletnim 
stażem. 

Według badań przeprowadzonych przez firmę 
ClearScore, zajmującą się oceną zdolności kredytowej, 
kobiety najwięcej pieniędzy wydają w wieku 31 lat. To 
najbardziej kosztowny okres w naszym życiu. Dlaczego 
akurat wtedy? 

31 lat to wiek, w którym wiele kobiet decyduje 
się na zamążpójście. Nie ulega wąt- p l i w o -
ści, że ślub i wesele to ogromny wy- datek. 
A do tego jeszcze często dochodzi podróż 
poślubna. Równie kosztowny jest zakup 
domu i wydatki związane z po-
jawieniem się dzieci. 

Firma ClearScore obliczy-
ła, że wszystkie wyżej 
wymienione zdarzenia 
mogą kosztować po-
nad 200 tysięcy zło-
tych. Zatrważająca 
suma. Szczególnie 
jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że mo-
wa tutaj zaledwie o 
jednym roku życia.

Opracowała: Malwina 
Komysz 

Źródła: onet.pl, kopalnia-
wiedzy.pl, fakt.pl,focus.pl, 

odkrywamyzakryte.com 
Fot.: dreamstime.com

Ziemniaki nie tuczą, tylko leczą! 
Ziemniaki to źródło witaminy C, beta-karotenu i luteiny. 
Jest w ziemniakach także sporo potasu pomagającego 
obniżyć ciśnienie. To rewelacyjne źródło kwa- s u 
chlorogenowego, który pomaga zbijać 
tłuszcz w organizmie. Wbrew złej opinii 
ziemniaki nie są tuczące. Tuczące są 
sosy do ziemniaków. 

Nie wolno obierać ziem-
niaków dużo wcześniej 
przed gotowaniem i 
trzymać ich w wodzie 
(najlepiej wrzucać na 
wrzątek). Najlepsze są 
ziemniaki gotowane w mun-
durkach, na drugim miejscu 
ziemniaki gotowane na parze, a 
na trzecim – zalane gorącą wodą i 
gotowane bezpośrednio po obraniu.

Na świecie znanych jest prawie 4 tys. odmian popularne-
go ziemniaka. Miąższ ziemniaka przybiera różne kolory, 
np. biały, żółty, różowy, fioletowy czy nawet czerwony. W 
Polsce znanych jest kilka nazw popularnego ziemniaka: 
pyra, kartofel czy bulwa. 

Jakie tajemnice skrywają w sobie oczy? 
Oko to jeden z najcenniejszych organów człowieka. 
Gałka oczna waży 8 gramów, jej średnica to 2,5 cm. 

Oczy dostarczają aż 85% informacji o otoczeniu do móz-
gu, który interpretuje obrazy i je odwraca, ponieważ ten 
widziany oczami to obraz „do góry nogami”. Dzięki temu 
procesowi widzimy. 
Źrenice rozszerzają się i zwężają nie tylko pod wpływem 
światła, także w przypadku strachu, radości, ulgi, miło-
ści, oraz przy podejmowaniu ważnych decyzji na „tak”. 

W siatkówce oka są fotoreceptory, czyli komórki wzro-
kowe w ilości około 6 mln czopków i 120 mln pręcików, 
umożliwiających nam rozróżnianie 160 kolorów i 600 
000 odcieni. 

Tęczówkę wyróżnia 256 unikalnych cech (odcisk palca 
ma ich tylko 40). Tęczówka lewego oka różni się od tę-
czówki prawego oka. 

Brązowe oczy są pierwotnym kolorem oczu oraz są naj-
popularniejsze wśród populacji całego świata. 

24 miliony – tyle obrazów przeciętnie widzi w ciągu swo-
jego życia każdy człowiek. 

Oko nie potrzebuje odpoczynku, jest zawsze gotowe do 
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