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Co słychać w Antwerpii 
Wyjątkowy hotel 
W Antwerpii powstał oryginal-
ny projekt One Room Hotel, 
który stał się jedną z wizytówek 
miasta. W kamienicy pochodzą-
cej z XVII wieku zaprojektowano 
hotel, w którym mieści się tylko 
jeden pokój. Ogromną zaletą 
nieruchomości jest jej lokaliza-
cja. W  bezpośrednim sąsiedz-
twie mieści się między innymi 
słynne MASMuseum. 

Licząca trzy piętra konstrukcja, 
wzdłuż krótszej fasady mierzy 
tylko 2,4 metra. Dłuższa fasada 
nie  jest wiele większa. W tak 
ograniczonym i trudnym ar-
chitektoniczne wnętrzu biuro 
DMVA stworzyło jednak bardzo 
ciekawy projekt. 

Budynek – czego nie widać od 
strony frontowej –  zbudowany 
jest na planie litery L. Dobudów-
ka, pochodząca z  dużo później-
szego okresu, pomogła zmieścić 
niezbędne pomieszczenia, które 
zgodnie z projektem miały pozo-
stać ukryte. 

Koncepcja zakładała bowiem, 
że hotel zostanie urządzony mi-
nimalistycznie, przy zastosowa-
niu jasnych materiałów i  drew-
na. W  niektórych miejscach 
domu, w  podłodze zamontowa-
no duże, szklane tafle. Miało 
to  stworzyć optyczne złudzenie 
przestrzeni, która w tym hotelu 
jest luksusem. Całkowita po-
wierzchnia hotelu to 103 m kw. 

wprost.pl 

Największy na świecie 
dmuchany zamek  
dla dorosłych
The Beast, najdłuższy dmucha-
ny zamek na świecie przyjeżdża 
do Antwerpii. Na tym niezwy-
kłym zamku bawić się będą mo-
gli dorośli. Znajduje się na nim 
ponad 30 przeszkód, na których 
można skakać, turlać się, wspi-
nać, zjeżdżać i tańczyć. Dodatko-

wymi atrakcjami będą muzyka 
grana na żywo przez DJ-a oraz 
efekty świetlne. 
Od 14 do 23 grudnia 2018
Rijnkaai 150, Waagnatie Hal 1 
Informacje i bilety można zna-
leźć na stronie www.thebeastan-
twerp.com

hln.be 

Samolotem z Antwerpii 
do Lublina 
Wiosną przyszłego roku z Portu 
Lotniczego Lublin będzie połą-
czenie na nowej trasie do Belgii, 
z Lublina do Antwerpii. Zapla-
nowano, że loty będą się odby-
wały w poniedziałki i piątki. 

Pierwszy lot zaplanowano na po-
niedziałek 1 kwietnia. Połącze-
nie będzie obsługiwane przez 
dwusilnikowe samoloty Embra-
er 190. Na pokładzie znajdzie się 
112 miejsc dla pasażerów. Będą 
to jedyne w Polsce połączenia z 
lotniskiem w Antwerpii. Będzie 
je obsługiwał nowy przewoźnik, 
jakim jest TUIfly, filia najwięk-
szej na świecie grupy turystycz-
nej TUI i części linii lotniczych 
TUI. 

Nowy kierunek jest nowością 
na polskim rynku; z żadnego 
innego lotniska nikt nie oferuje 
lotów do Antwerpii. 

lublin112.pl 

Nowy terminal 
Rozpoczęły się prace nad no-
wym terminalem rejsowym przy 
nabrzeżach Scheldy. Na wysoko-
ści Het Steen powstanie termi-
nal o długości 350 metrów, przy 
którym będą cumować statki 
morskie i rzeczne. Prace zakoń-
czą się w 2020 roku.

gva.be 

Firma kurierska urucho-
miła usługi w Antwerpii
Cargo Velo działa już w Antwer-
pii. Kurierska firma, współpra-
cująca ze Slim naar Antwerpen, 
od wielu lat specjalizuje się w 
ekspresowym transporcie indy-
widualnym i dostarczaniu prze-
syłek. W wielu przypadkach 
rower w mieście jest szybszy i 
bardziej niezawodny niż moto-
rowery, taksówki, samochody i 
furgonetki. 

Kurierzy z Cargo Velo dostarcza-
ją paczki do laboratoriów me-
dycznych, firm poligraficznych, 
kwiaciarń, ze sklepów kanap-
kowych, do agencji PR i innych 
adresatów.
Zainteresowane firmy mogą za-
mówić dostarczenie przesyłki 
za pośrednictwem strony inter-
netowej (cargovelo.be), a także 
telefonicznie. 

atv.be 

Nowe strefy parkingowe 
Od 1 stycznia 2019  roku na 
obrzeżach miasta obowiązywać 
będą nowe strefy parkingowe. 
Powstaną strefy dla mieszkań-
ców (bewonersparkeren), nowe 
strefy niebieskie (blauwe zones) 
i płatne parkingi. 
•Strefa Tir zostanie powiększo-

na o płatny parking aż do Kiel. 
•Strefa Kiel – Hof Van Tiche-

len (district Antwerpia) na po-
łudnie od VIIe-Olympiadelaan, 
stanie się strefą niebieską. 

•Strefa Floraliënlaan – Elisa-
bethlaan (district Berchem), na 
zachód od Grote Steenweg sta-
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nie się strefą niebieską. 
•Na obszarze między Grote 

Steenweg (Berchem) a niebie-
ską  strefą Sport (Deurne No-
ord) powstanie płatny parking. 

•Strefa Sport zostanie prze-
dłużona poprzez połączenie 
dwóch istniejących niebie-
skich stref, z rozszerzeniem do 
strefy na południe od Groenen-
daallaan  do R1 
i strefy między 
Confortalei – 
Ter Heydelaan – 
Te Couwelaarlei 
– Lakborslei. 

W strefach płat-
nych wprowadzo-
na zostanie ta-
ryfa 0,50 euro za 
godzinę i 2,70 eu-
ro za bilet dzien-
ny, przy czym 
przez pierwsze 
120 minut można 
parkować za dar-
mo. 

W pobliżu dwóch stref, gdzie od-
bywa się dużo imprez (strefa Ex-
po i strefa Sport), obowiązywać 
będzie niebieska strefa.
Obecnie obowiązujące niebie-
skie strefy Gitschotellei, Turn-
houtsebaan i Herentalsebaan 
znajdą się w nowej strefie płat-
niczej. 

Po wprowadzeniu nowych nie-
bieskich stref i parkingów ob-
szary te będą ściśle monitorowa-
ne przez odpowiednie miejskie 
komórki. Jeśli zajdzie taka ko-
nieczność, obszar płatnych par-
kingów i niebieskich stref zosta-
nie rozszerzony. 
Szczegóły na stronie: www

antwerpen.be

Last Minute Ticket Shop 
W każdy piątek i sobotę, w Last 
Minute Ticket Shop, można za 
pół ceny kupić bilety na spekta-
kle teatralne czy koncerty mu-
zyczne zarówno te popowe, jak 
i operowe. Często nawet w przy-
padku wyprzedanych biletów, 
sklep last minute w ostatniej 
chwili oferuje wolne miejsca. 

Bilety można kupić on-line, a 
także przez telefon (03 338 95 
85). W dniu koncertu bilety 
będą czekały na odbiorców od 
godziny 13.00, Wisselstraat 12. 
Więcej informacji: 
Last Minute Ticket Shop, Wis-
selstraat 12 (róg Grote Markt), 
tel. 03 338 95 85

lastminuteticketshop.be

Nowe kamery   
na stacjach premetra 
Firma transportowa De Lijn 
przeznacza 1,4 miliona euro na 
zainstalowanie 506 nowych ka-
mer w antwerpskich stacjach 
premetra. Ma to znacznie popra-
wić bezpieczeństwo podróżnych 
i ułatwić pracę policji. 

Doskonała jakość obrazu kame-
ry umożliwi rozpoznawanie twa-
rzy z większej odległości. Dzięki 
temu policja uzyska dostęp do 
obrazów w czasie rzeczywistym. 
W chwili obecnej, jeśli ktoś zo-
stanie zauważony i śledzony 
przez policję na Meir, policja 
straci go z oczu, gdy tylko ta oso-
ba wejdzie do tunelu. 

W 2017 roku policja zażądała 
694 zdjęć z kamer, z czego po-
nad 100 dotyczyło incydentów w 
tunelu. Dzięki nowym kamerom 
policja będzie mogła przejąć 
kontrolę nad tymi kamerami na 
żywo. 

Wszystkie stacje zostaną rów-
nież wyposażone w ekrany 
wyświetlające informacje do-

tyczące przyjazdów i odjazdów 
tramwajów. Do tej pory nie 
wszystkie stacje takie ekrany 
posiadały. 

hln.be 

Antwerpia: średnie  
zarobki to 3,346 euro 
Przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto, które można uzy-
skać w prowincji flamandzkiej, 
jest bardzo zróżnicowane.  W 
Antwerpii pracodawcy płacą o 
wiele więcej niż w Limburgii czy 
Zachodniej Flandrii, ale mniej 
niż w Brabancji Flamandzkiej – 
wynika z Jobat Loonwijzer 2018. 

W całym kraju pracujący Belg 
może przeciętnie liczyć na mie-
sięczną pensję brutto w wysoko-
ści 3 329 euro. Ta średnia płaca 
krajowa, z powodu wzrostu wy-
nagrodzenia, jest o około 4 pro-
cent wyższa niż w zeszłym roku. 

Krajowa średnia płaca w wy-
sokości 3 329 euro jest prze-
ciętną.  Średnią podnoszą pra-
cownicy zarabiający więcej niż 
przeciętnie. Oznacza to, że poło-
wa pracowników w Belgii zara-
bia mniej niż 3000 euro, a druga 
połowa zarabia więcej. 

W Antwerpii zarabia się mniej 
więcej tyle, ile średnio w kraju – 
3,346 euro brutto. W całym kraju 
najwięcej zarabia się w Brukseli: 
3,642 euro brutto miesięcznie, a 
więc o ponad 300 euro więcej niż 
średnio w Belgii. Ta różnica wy-
nika z tego, że w Brukseli mają 
swoje siedziby duże firmy, ban-
ki, organizacje i UE. 

gva.be 

Opracowała: Barbara Kamińska 

David, 12 lat

Weronika, 3 lata
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Zima w Antwerpii 
Od soboty 8 grudnia 2018 do niedzieli 6 stycznia 2019 trwać będzie tegoroczna „Zima w 
Antwerpii”. Na mieszkańców i turystów czeka wiele atrakcji. Będzie można pojeździć 
na łyżwach na krytym lodowisku, skorzystać ze śnieżnej zjeżdżalni, wybrać się na spa-
cer zatłoczonymi uliczkami starego miasta, podziwiać Antwerpię z wysokości 55 me-
trów podczas przejażdżki na diabelskim młynie i ogrzać się, pijąc doskonały gluhwijn.  
Będzie można także odwiedzić antwerpski ogród zoologiczny pełen chińskich lampionów i świateł, 
oraz obejrzeć niesamowity spektakl na lodzie. Jak co roku można przywitać Nowy Rok nad Scheldą 
i obejrzeć spektakularny pokaz sztucznych ogni. 

Wielki festyn otwarcia 
Tegoroczna impreza otwiera-
jąca „Zimę w Antwerpii” odbę-
dzie się pod hasłem śpiewania. 
Dziesiątki chórów i zespołów 
zabrzmią w historycznym cen-
trum miasta. Wieczorem, na 
Grote Markt, będzie miał miej-
sce koncert akustyczny z udzia-
łem 1000 śpiewaków. 

Wielki festyn otwarcia odbędzie 
się 8 grudnia od godziny 11.00 
(różne miejsca w centrum mia-
sta) i trwać będzie do godziny 
22.30. 
Wstęp gratis 

Kerstmarkt Antwerpen 
Prawie 100 stoisk oferuje wyro-
by rzemieślnicze, świąteczne 
upominki i oryginalne gadżety. 
Nie zabraknie pysznego jedze-
nia i grzanego wina.
Lokalizacja: Groenplaats, Grote 
Markt, Suikerrui, Steenplein. 

Winterbar 
Zimowy bar na Groenplaats. 

Lodowisko 
Kryte lodowisko o powierzchni 
1.200 metrów kwadrato-
wych – jedno z najpięk-
niejszych w Beneluk-
sie. 
Lokalizacja: Groenpla-
ats. 

Tubing 
Gór w Antwerpii nie 
ma, za to jest zjeżdżanie 
na oponach, idealna za-
bawa dla całej rodziny. 
Lokalizacja: Koningin 
Astridplein 

Reuzenrad     
– Diabelski młyn 
Wspaniały widok z wysokości 
55 metrów. Gwarantowane nie-
zapomniane emocje. 
Lokalizacja: Steenplein 

Pocałunki pod jemiołą 
Od wieków jemiole przypisuje 
się magiczną moc. Pocałunek 
pod jemiołą przynosi ponoć 
szczęście i miłość. 
Lokalizacja: Grote Markt 

Mur życzeń   
(Wensenmuur) 
Życzenia dla rodziny, przyjaciół 
czy znajomych można umieścić 
na interaktywnym murze ży-
czeń. Podobno się spełnią. 
Lokalizacja: Steenplein 

Zimowy kiermasz 
Lokalizacja: Jordaenskaai 

Sylwester nad Scheldą 
W Sylwestra o północy, nad 
Scheldą, na wysokości Zuider-
terras, odbędzie się 20. minu-
towy pokaz sztucznych ogni. 
Organizatorzy przypominają, 

że wnoszenie sztucznych ogni, 
petard i alkoholu jest surowo za-
bronione. 

Namiot z lustrem 
W przytulnym namiocie z lu-
strem znajdzie się kącik dla 
dzieci z basenem z piłeczkami i 
zjeżdżalnią i kącikiem do czyta-
nia. Rodzice mogą w międzycza-
sie wypić kawę. 
Lokalizacja: Steenplein 

Otwarty taras   
nad Scheldą 
Lokalizacja: Steenplein 

Kerstboomverbranding  
– Spalenie choinki 
Świąteczne imprezy w Antwer-
pii tradycyjnie kończą się uro-
czystym spaleniem choinki. 
Będzie dużo dobrej muzyki i nie-
powtarzalna atmosfera. 

Martin, 5 lat

Martyna, 9 lat
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12 stycznia od godz. 17 
Lokalizacja: Linkeroever, Fre-
derik van Eedenplein 

China Light Festival 
Magiczny pokaz światła. 
Z okazji 175 urodzin ZOO tego-
roczny pokaz będzie wyjątkowo 
spektakularny (w zeszłym roku 
China Light ZOO odwiedziło po-
nad 100 tys. ludzi). Ogród zoo-
logiczny w Antwerpii zamieni 
się w bajkowy świat. Dziesiątki 
lampionów i podświetlanych 
trójwymiarowych obrazów. Mi-
liony świateł w kształcie smo-
ków, zwierząt, lampionów czy 

kwiatów. Tegoroczna edy-
cja Festiwalu będzie im-
ponująca, znaczna część 
ekspozycji zostanie poka-
zana po raz pierwszy. 

Disney On Ice   
– Durf te dromen 
Nowa rewia na lodzie po 
raz pierwszy w Antwerpii. 
Bohaterowie wspólnie od-
krywają najwyższe góry, 
najgłębsze doliny i najdal-
sze horyzonty swoich ma-
rzeń. Wysokie skoki, efek-
towna jazda na łyżwach i 
ulubione postacie z bajek 
to mieszanka, która spra-
wi, że show będzie niezapomnia-
nym doświadczeniem. 
17 lutego 

Szczegółowe informacje doty-
czące „Zimy w Antwerpii” znaj-
dują się na stronach: 

www.visitantwerpen.be
www.events-expos/winter-in-

-antwerpen-nl 
www.zooantwerpen.be

www.teleticketservice.com

Opracowała: 
Anna Janicka
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Święta Bożego Narodzenia 
Jeszcze nie tak dawno świeciło słoneczko, ciepły wietrzyk owiewał nam twarz lśniącą rozradowa-
niem letnimi atrakcjami, a tu jeszcze radośniejsze wydarzenie zmierza ku nam wielkimi krokami, 
powodując rozświetlenie serc a także sklepowych witryn… – STOP! 

Nie godzi się pod powyższym 
tytułem uprawiać uszczypliwo-
-kąśliwego pisania. Gdyby tytuł 
brzmiał powiedzmy: „Święta w 
krzywym zwierciadle witryn” 
albo „Świętujmy w dzień po-
wszedni, a w święta odpoczy-
wajmy”, albo np. „Choinkowe 
święta” czy „Białe święta” to ow-
szem, lekko kąśliwy ton może 
przydać artykulikowi nieco ru-
mieńców a nawet uruchomić u 
Osoby Czytającej myśl: „cieka-
we, co będzie dalej” lub „cieka-
we, czy będzie o reniferach”. 
Jeśli natomiast potraktujemy 
ten temat z należytym szacun-
kiem, treść kolejnych akapitów 
może stać się… przewidywalna. 

Z kolei podejście „Te święta są 
dla dzieci, choinki i prezentów”, 
bo my, dorośli, mamy to już prze-
robione” – jest krzywdzące dla 
wszystkich. Dzieci bowiem wy-
czują najmniejszy objaw zakła-
mania (a co gorsza znudzenia) 
i skupią się wyłącznie na pre-
zentach, a dorośli utracą satys-
fakcję z autentycznej dziecięcej 
radości. 

Nie odbierajmy sobie 
radości 
Gdzieś głęboko w nas, za 
maską obojętności i chło-
du, ukryte jest dziecko z 
całą jego naiwnością, ła-
twowiernością (a może uf-
nością), wrażliwością, i baj-
kowym światem własnych 
marzeń i nadziei. To właś-
nie jestem ja – ten prawdzi-
wy / ta prawdziwa ja, która 
rok po roku, od świąt do 
świąt, stopniowo obrasta w 
bryłę lodu, którą nie wiado-
mo, czy ciepło jednej choin-
ki będzie w stanie roztopić. 
Cóż na ową bryłę lodu się 
składa? – Każdy z nas ma 
własną listę zażaleń do 
losu, listę pretensji do świa-
ta, listę razów otrzymanych 
od życia i jeszcze dłuższą 
listę oczekiwań od krnąb-
rnego losu, który jest be, bo ską-
pi nam spełnienia marzeń. 

Dzieci płaczą bardzo „łatwo” i 
jest to najczęściej autentyczny 
żal, a nie, że „złość wylewa mu 
się oczami”. 

Spójrzmy z szacunkiem na łzy 
wzruszenia drugiego człowieka. 
Jesteśmy bowiem świadkami 
cudownego zjawiska. Oto zza 
zimnej maski na chwilę ukazuje 
się dziecko – mały, 
słaby człowiek, 
któremu te słone 
krople przynoszą 
ulgę, bo lód wo-
kół jego serca top-
nieje. Odrobinkę. 
Niestety, płakać 
nie wypada, trzeba 
się śmiać. ŚMIAĆ, 
bo tego od nas się 
oczekuje. Zobacz-
cie, jacy jesteśmy 
szczęśliwi – mówią 
zdjęcia z ostatnich 
wakacji. Przecież 

wszystko jest dobrze. Nie? – No. 
Dlatego nie wstydźmy się łez 
wzruszenia i ukrytego w nas 
dziecka. Człowiek nigdy nie 
będzie w pełni dorosły, jeśli 
do końca nie przerobi swojego 
własnego dzieciństwa. Jak to ro-
zumieć? – Tak, jak to podpowia-
da nam nasze własne życie. 

Z życzeniami szczęśliwych 
świąt, 

Michał Nowacki 

Marcel, 14 lat
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Historia Sylwestra, czyli skąd się 
wziął zwyczaj świętowania końca 
roku. 
Od wieków ostatni dzień grudnia był dniem szczególnym. Gdy tylko kończyły się Święta Bożego 
Narodzenia, w ludziach narastała potrzeba zabawy i szaleństwa. Realizowano to w różny sposób, 
niekiedy bardzo przedziwny, do czasu kiedy wymyślono sylwestrowe bale, szampańskie toasty, za-
bawy, fajerwerki i tańce do białego rana. 

Dlaczego tak hucznie witamy nadejście Nowego Roku? Czy zawsze tak było? 

Papież Sylwester I i smok 
Dawno, naprawdę dawno temu, 
papież Sylwester I stoczył zwy-
cięską walkę z wielkim ogni-
stym smokiem Lewiatanem, 
który według religijnej symbo-
liki był uosobieniem szatana i 
wszelkiego zła. Papież wpraw-
dzie smoka pokonał, lecz nie 
zdołał go zabić. Udało mu się 
związać pysk bestii poświęconą 
nicią i nałożyć na nią pieczęć 
ze znakiem krzyża. Smok został 
uwięziony w lochach Watykanu. 
Ale nie stanowiło to gwarancji 
bezpieczeństwa, gdyż według 
przepowiedni greckiej wiesz-
czki Sybilli, śpiący kamiennym 
snem Lewiatan w roku 1000 (czy-
li na przestrzeni wieków) miał 
się zbudzić, skruszyć pieczęć, a 
potem spalić niebo i ziemię. 

Papież zmarł w roku 355 i w 
krótkim czasie stał się świętym. 
Ale Rzymianie o przepowiedni 
nie zapomnieli. Rok 1000 zbliżał 
się wielkimi krokami, a w Waty-
kanie rządził papież Sylwester 
II, który był całkowitym przeci-
wieństwem swojego poprzedni-
ka. Pasjonował się astronomią 
i matematyką, lubił konstruo-
wać urządzenia mechaniczne, 
zaczytywał się w starożytnej filo-
zofii. Jego rozległa wiedza i pęd 
do nauki powodowały wśród 
Rzymian strach i podejrzenia 
o konszachty z siłami nieczy-
stymi. Taka właśnie atmosfera 
panowała w Wiecznym Mieście 
31 grudnia 999 roku. Mieszkań-
cy Rzymu z trwogą i napięciem 

czekali na uwolnienie smoka i 
zniszczenie świata. Również w 
innych krajach, które przyjęły 
chrześcijaństwo, ludzie popada-
li w przerażenie, kryli się w do-
mach i modlili oczekując na ko-
niec świata. Wierzyli, że zginą 
w ogniu, gdy na ziemię spadną 
gwiazdy (historycy nazwali ten 
okres „kryzysem millenium”). 
Gdy wybiła północ a smok nie 
pojawił się na Moście Anioła, 
ludzie odetchnęli z ulgą i po-
wszechne przerażenie zamieni-
ło się w radość. Tłumy Rzymian 
wyległy na ulice pijąc wino, tań-
cząc i bawiąc się. 
Papież Sylwester II udzielił bło-
gosławieństwa urbi et orbi na 
nowy rok, nowy wiek i kolejne 
tysiąclecia. Tradycja ta trwa do 
dziś i kontynuują ją kolejni pa-

pieże. Zaś ostatni dzień roku, 
wraz z nocnymi zabawami i 
ucztami witającymi Nowy Rok, 
nazwano Sylwestrem. 

Różne daty nowego roku 
Przez następne stulecia o uwię-
zionym smoku zapomniano, a ty-
powego Sylwestra i zabaw z nim 
związanych nie obchodzono. 
Dużo czasu musiało upłynąć, za-
nim ostatni dzień grudnia usta-
nowiono ostatnim dniem roku. 

W czasach Imperium Rzym-
skiego nowy rok zaczynał się 
w marcu, ale coraz częściej na-
potykano problemy związane z 
ustalaniem konkretnych dat. 
Dla jasności i przejrzystości Ju-
liusz Cezar postanowił uporząd-
kować kalendarz. 
W opracowanym z jego polece-
nia kalendarzu tzw. juliańskim, 
wprowadzonym w 45 roku przed 
naszą erą, każdy kolejny rok roz-
poczynał się 1 stycznia. Później 
zmienili to Chrześcijanie, któ-
rzy chcieli, aby nowy rok zaczy-
nał się w dniu narodzin Jezusa, 
ale nie potrafili tego dokładnie 
wyliczyć. Te kwestie uregulował 
dopiero sobór Nicejski w 325 
roku przyjmując oficjalnie dzień 
25 grudnia jako dzień narodzin 
Chrystusa. 

Przez wiele lat zmieniały się 
propozycje daty końca roku, 
co spowodowało, że w różnych 
miejscach były one zupełnie 
różne. Na przykład w Anglii, w 
IX wieku, początkiem nowego 
roku była Wielkanoc, natomiast 

Gabriela, 5 lat
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we Francji i Włoszech dzień 25 
grudnia lub 25 marca (w zależ-
ności od regionu). 
Mijały stulecia, a spory i kłótnie 
odnośnie końca starego roku 
trwały. 
W związku z tym, iż niemożliwe 
było ustalenie, który rok właś-
ciwie trwa, niemożliwe było też 
narodzenie się tradycji zakoń-
czenia starego roku i przywita-
nia nowego. Przełomowym oka-
zał się dopiero rok 1563, kiedy 
król Francji Karol IX zdecydo-
wał się wyznaczyć w kalendarzu 
początek nowego roku na dzień 
pierwszego stycznia. Podjęli 
to Rosjanie, natomiast Anglicy 
przyjęli tę datę prawie sto lat 
później. 

Kościelne karnawały 
U zarania chrześcijaństwa du-
chowni tańczyli w kościołach 
uważając, że zasłużą tym na ła-
skę boską i ludzką. Taniec w 
kościołach był tradycją często 
spotykaną. Bawiono się w rocz-
nicę narodzin Jezusa, w święto 
pierwszego męczennika świę-
tego Szczepana (dzień później), 
następnie pierwszego stycznia 
w Dzień Obrzezania, a także w 
święto Trzech Króli czyli szóste-
go stycznia. Szeregowi kapłani 
świętowali, a biskupi coraz częś-
ciej patrzyli na to z niesmakiem 
traktując te obyczaje jako po-
gańskie rytuały. 

W roku 633 sobór w Toledo osta-
tecznie zakazał zabaw w koś-
ciołach. Nie dostosowano się 

do tego na terenie 
Bizancjum, gdzie 
„w Konstantyno-
polu pod koniec 
grudnia lud i kler 
czynili wrzask, 
krzyk, tańce, bła-
zenady w samym 
środku Świątyni, 
naprzeciw samego 
Sanktuarium” (wg 
Jeana Babtiste’a 
Thiersa). Z bie-
giem czasu w Eu-
ropie zwyczaj koś-
cielnych zabaw 
organizowanych 
po Bożym Naro-

dzeniu zanikł   
            całkowicie. 

Święto Głupców 
Dzisiaj chyba nikt nie pozwo-
liłby sobie na to, co wyprawiali 
kiedyś pobożni chrześcijanie. 
Po roku 1100 we Francji, Anglii 
i Niemczech obchodzono świę-
to Głupców. Święto wyjątkowe i 
przedziwne. Na przełomie grud-
nia i stycznia młodzi duchow-
ni opanowywali świątynię, aby 
drwić i stroić sobie żarty ze swo-
ich przełożonych. Na początku, 
jednego z kleryków ogłaszali 
Papieżem Głupców. Ubierali go 
w szaty przynależne Ojcu Świę-
temu i wręczali mu pastorał. 
Następnie do kościoła wprowa-
dzany był osioł uczestniczący w 
prześmiewczej, pełnej drwin i 
ironii mszy świętej. Na ołtarzu 
zamiast kielicha z winem stały 
beczki pełne napitków. Hostie 
zastępowano tłustym mięsi-
wem, a pod ołtarzem palono 
szmaty i łachmany, a im więcej 
było dymu i smrodu tym lepiej. 

Przekaz był jasny. 
Młodzi duchowni wy-
raźnie dawali do zro-
zumienia, co sądzą o 
swoich przełożonych, 
zwierzchnikach koś-
cioła katolickiego. 
Początkowo tego typu 
zabawy popularne 
były tylko w kręgach 
kościelnych, ale z 
biegiem czasu polubi-
li je także zwyczajni 

ludzie. W tych dniach kościół 
stawał się jednym wielkim miej-
scem zabawy i uciechy. Pijani lu-
dzie, ubrani w śmieszne stroje i 
maski, tańczyli, śpiewali, grali w 
kości przy ołtarzu, pili wino, ob-
jadali się szynkami i mięsiwem. 
Po parodii nabożeństwa pijany 
tłum wytaczał się na ulice. Pro-
wadził go Papież Głupców a to-
warzyszący mu orszak siedział 
na osiołkach twarzami zwróco-
ny do ogonów. Po obejściu mia-
sta orszak wracał na przykoś-
cielny cmentarz gdzie bawiono 
się do białego rana. Ludzie jedli, 
pili, tańczyli, odbywały się także 
orgie seksualne. 

Jak się można domyślić, 
zwierzchnikom kościoła ta-
kie zwyczaje były bardzo nie w 
smak. Pomimo coraz głośniej-
szych głosów, krytykujących 
święto Głupców, przez wiele lat 
wyżsi duchowni katoliccy nic z 
tym fantem nie zrobili. Pomimo 
że takie traktowanie bożej świą-
tyni było herezją, która w tam-
tych czasach kończyła się spale-
niem na stosie. 

Konkretne stanowisko kościół 
zajął dopiero w 1566 roku, kie-
dy sobór w Toledo specjalnym 
dekretem potępił te zwyczaje i 
pod groźbą ekskomuniki zaka-
zał tańców, śpiewów i wszela-
kich zabaw w kościołach. Ludzie 
nie bardzo się tymi zakazami 
przejęli, gdyż od pewnego cza-
su Święto Głupców przeniosło 
się już na ulice. Nie wybierali 
jednak Papieża Głupców, ale 
Migdałowego Króla – wodzireja 
zabawy, który otrzymywał pozła-

Angelica, 6 lat
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cany pastorał, a jego zadaniem 
było czuwanie i odpowiadanie 
za prawidłowy (czytaj: udany) 
przebieg zabawy. Dla „imprezo-
wiczów” ważne było, aby król 
był człowiekiem majętnym. Ist-
niała bowiem wtedy nadzieja, że 
impreza będzie trwała dłużej. 

Zwyczaj rozprzestrzeniał się i 
był coraz bardziej popularny. 
Najbardziej upodobali go sobie 
Włosi, którzy jako pierwsi wpad-
li na pomysł, aby rozpoczynać 
go od konkretnego dnia. Wy-
brali święto Trzech Króli. Wy-
pada w tym miejscu dodać, że w 
Europie jeszcze ostatecznie nie 
ustalono, kiedy kończy się sta-
ry i zaczyna nowy rok, dlatego 
w zakresie terminów panowała 
duża swoboda. 

Szampański  
Nowy Rok 
Biorąc przykład z 
Włochów, coraz wię-
cej mieszkańców 
Europy bawiło się 
w karnawale i z bie-
giem czasu przesta-
ło szaleć w okresie 
po świętach Bożego 
Narodzenia. Wpraw-
dzie nie ustanowio-
no wtedy jeszcze w 
tym dniu oficjalne-

go, nowego święta, ale coraz 
więcej osób poddawało się tej 
magicznej dacie. 

Sylwester traktowany był jako 
najlepszy moment do składania 
sobie życzeń, odwiedzin krew-
nych i znajomych. Z biegiem 
czasu okazało się, 
że wywiązanie się z 
obowiązku składa-
nia noworocznych 
życzeń babciom, 
dziadkom, ciociom, 
wujkom, kuzynkom, 
kuzynom i całej rze-
szy przyjaciół i znajo-
mych, było fizycznie 
niemożliwe. Wtedy 
właśnie w Europie 
spopularyzował się 
obyczaj wysyłania 
służących ze specjal-
nymi kartami, na 
odwrocie których 
wypisywano własno-
ręcznie życzenia. Potem 
zwyczaj ten przejęła poczta. 
Były to czasy, kiedy zabawy 
sylwestrowe nie były jesz-
cze przyjętą normą. 

Wszystko uległo zmianie, 
gdy spopularyzował się 
zwyczaj wypowiadania o 
północy życzeń, kiedy lu-
dzie na swój sposób zakli-
nali rzeczywistość, aby ich 
marzenia się spełniły. Do-
strzeżono możliwość, że 
wysyłanie kartek z życze-
niami i zabawy, związane z 
sylwestrowymi życzeniami, 
można by połączyć. Zwy-
czaj sylwestrowej zabawy w 
ostatni dzień grudnia spo-

pularyzowała francuska arysto-
kracja i bogate mieszczaństwo. 
Rozpoczęło się sylwestrowe sza-
leństwo, które trwa do dziś. 

Co roku miliardy ludzi na ca-
łym świecie na sylwestrowych 
balach, prywatkach czy spot-
kaniach w gronie rodzinnym, z 
kieliszkiem szampana w ręku 
żegnają stary rok. Składają so-
bie najlepsze życzenia i oczeku-
ją, że Nowy Rok przyniesie im 
same dobre nowiny i zdarzenia. 
Pewnie nikt w tym dniu nie po-
myśli o papieżu Sylwestrze I i 
smoku zamkniętym w lochach 
Watykanu, lecz właśnie taki był 
początek zawiłej historii obec-
nego Sylwestra. 

Szampańskiej zabawy! 
Anna Janicka

Gloria, 3 lata
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Przegląd prasy belgijskiej 
F-35 w Belgii górą 
Myśliwce piątej generacji F-35 
zostały wybrane przez Belgów 
jako następcy wyeksploatowa-
nych już maszyn F-16A/B. Tym 
samym, amerykańskie  samolo-
ty zastąpią starzejące się belgij-
skie F-16 (ponad 50 sztuk w służ-
bie). Pozyskanie 34 maszyn  od 
Lockheed Martina ma koszto-
wać Belgów 4 mld euro. 

Belgia stała się 13  krajem, któ-
rym zdecydował się  dołączyć 
do programu F-35. Pierwszy sa-
molot ma zostać dostarczony w 
2023 roku. 

defence24.pl 

Belgii przybywa   
mieszkańców.   
„Głównie imigranci” 
Liczba mieszkańców Belgii 
zwiększa się w relatywnie szyb-
szym tempie niż na przykład w 
Niemczech i Francji. Wiąże się 
to przede wszystkim z dodatnim 
saldem migracyjnym. 

W ubiegłym roku w Belgii na 
każdych 1000 osób już tam 
mieszkających przybyło 5,4 no-
wych mieszkańców. Przyrost na-
turalny (liczba narodzin minus 
liczba zgonów) odpowiadał jedy-
nie za jedną szóstą tego wzrostu. 
Reszta to efekt dodatniego salda 
migracyjnego (liczba imigran-
tów osiedlających się w Belgii 
pomniejszona o liczbę ludzi 
opuszczających ten kraj). 

Obecnie w Belgii mieszka już 
prawie 11,5 mln ludzi. Na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku kraj ze stolicą w Bruk-
seli liczył jeszcze tylko 9,9 mln 
mieszkańców. 

niedziela.be 

Trans migranci   
na Noordstation 
Gdy w nocy robi się coraz chłod-
niej i brukselski park Maxi-
miliana pustoszeje, imigranci 

szukają schronienia na Dwor-
cu Północnym. Leżą na tektu-
rowych kartonach i zaczepiają 
przechodniów chcąc wyciągnąć 
od nich pieniądze i papierosy. 
Bywają agresywni i nachalni. 
W powietrzu unosi się ostry za-
pach moczu, wszędzie walają się 
śmieci, a grupy trans migran-
tów toczą ze sobą walki. 
 
Kto ponosi winę za taki stan 
rzeczy? Policja kolejowa, która 
jest odpowiedzialna za bezpie-
czeństwo na  stacji, twierdzi, że 
według prawa może podjąć dzia-
łania dopiero wtedy, gdy dojdzie 
do przestępstwa. 

NMBS twierdzi, że odpowiada 
tylko za część budynku z kasami 
i tę do której przyjeżdżają pocią-
gi. „U nas na razie nie ma prob-
lemu z trans migrantami. Nasza 
własna służba bezpieczeństwa 
śledzi wszystko na bieżąco – 
informuje Bart Crols z NMBS. 
Burmistrz Brukseli mówi, że nie 
ma „żadnej władzy” na Dworcu 
Północnym, ponieważ budynek 
znajduje się na terenie gminy 
Schaerbeek. Policja chce za-
mknięcia stacji w nocy, na co 
nie zgadza się kolej. 

Policja lokalna i federalna twier-
dzą, że ściśle ze sobą współpra-
cują i zwalczają uciążliwości na 
stacji. A trans migrantów ciągle 
przybywa. 

standaard.be 

„Jarmark Zimowy”  
zamiast    
„Bożonarodzeniowy”
Organizatorzy „Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego” w Brugii 
zmienili jego nazwę na „Jar-
mark Zimowy”. Decyzję podjęto 
po to, by nie obrażać „innych 
przekonań”, jednak wywołała 
ona sprzeciw mieszkańców i 
części polityków. 
Pol Van Den Driessche (N-VA), 
nazywa decyzję „niezrozumiałą 
i niewiarygodną”. Przypomniał, 

że Brugia ma wspaniałą i zako-
rzenioną w historii tradycję świą-
teczną, i niezależnie od tego czy 
jest się wierzącym, czy nie, jest 
ona częścią miejscowej kultury.  

Organizator „Jarmarku Zimo-
wego” w Brugii, Pieter Vande-
ryse, powiedział, że decyzję 
podjęto po to, aby uczynić ry-
nek bardziej neutralnym dla 
wszystkich, a użycie słowa „bo-
żonarodzeniowy” nadałoby jej 
religijny charakter. Jest też zdzi-
wiony protestami, bo nazwę im-
prezy zmieniono także w ubie-
głym roku. 
 
Inne belgijskie miasta także 
zmieniły nazwy jarmarków bo-
żonarodzeniowych na jarmar-
ki zimowe, tereny zimowe lub 
zabawy zimowe. Przykładami 
są Bruksela, Antwerpia, Gent i 
Hasselt. 

nczas.com  

Uciekające pieniądze 
Śledczy w Belgii ustalają, co 
się stało z kilkoma miliardami 
euro, które zniknęły z rachun-
ków bankowych należących do 
byłego lidera Libii Muammara 
Kaddafiego. Pieniądze mogły 
zostać wykorzystane do sfinan-
sowania różnych ugrupowań w 
Libii – przekazała belgijska tele-
wizja RTBF. 

Po śmierci Muammara Kada-
fiego w 2011 roku Rada Bezpie-
czeństwa ONZ zamroziła libij-
skie aktywa. W Belgii zostały 
one zamrożone w czterech ban-
kach. Ale, jak się potem wyjaś-
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niło, odsetki i dywidendy z tych 
aktywów nie zostały zamrożone. 
Według informacji RTBF „po-
cząwszy od 2012 roku, z rachun-
ków  ubyło od 3 do 5 miliardów 
euro” i nikt dokładnie nie wie, 
do czyich rąk trafi ły. 

Według anonimowego źródła 
z pieniędzy mogła być „fi nan-
sowana przez siedem lat wojna 
cywilna, która doprowadziła do 
obecnego kryzysu migracyjne-
go”. 

Sędzia śledczy ma za zadanie 
ustalić, dokąd trafi ły pieniądze 
i w jakim celu. Historia zainte-
resowała także federalnych de-
putowanych, którzy proponują 
wezwać na rozprawę ekspertów, 
którzy wcześniej w jednym z ra-
portów ONZ poinformowali o 
wyprowadzeniu części odsetek 
z zamrożonych libijskich środ-
ków na rzecz państwowego fun-
duszu majątkowego Libyan In-
vestment Authority. 

pl.sputniknews.com 

Sąd nakazał byłemu  
królowi Belgów   
wykonanie testu DNA 
Brukselski sąd apelacyjny na-
kazał byłemu królowi Belgów 
Albertowi II wykonanie testów 
DNA potwierdzających lub wy-
kluczających ojcostwo 50-letniej 
Delphine Boel. Kobieta twier-
dzi, że jest córką monarchy, 
który abdykował pięć lat temu. 
Król Albert II musi wykonać na-
kazane badania w ciągu trzech 
miesięcy, w przeciwnym razie 
jego ojcostwo zostanie automa-
tycznie uznane. Prawnicy byłe-
go monarchy prawdopodobnie 
będą próbowali podważyć argu-
mentację prawną sądu.

84-letni monarcha, który po 20 
latach rządzenia abdykował w 
2013 roku na rzecz swojego syna 
Filipa I, kwestionował roszcze-
nia Boel przez ponad dekadę. 
Nakazane wcześniej przez sąd 
testy DNA dowiodły, że Delphi-
ne Boel nie jest córką Jacques 
Boela, potomka jednej z najbo-

gatszych dynastii przemysło-
wych w Belgii.

tvn24.pl 

Kontrowersyjny pomysł 
minister zdrowia
Lekka depresja? – dwa tygodnie 
w domu. Zawał serca? – maksy-
malnie sześćdziesiąt dni. Mini-
ster De Block pracuje nad wy-
tycznymi, które mają określać, 
jak długo może trwać niezdol-
ność do pracy. Na minister już 
spadła fala krytyki. 

Czy można bowiem z góry prze-
widzieć, jak długo ktoś z ra-
kiem piersi będzie niezdolny 
do pracy? Przecież zależy to od 
wielu czynników: rodzaju lecze-
nia, reakcji organizmu na che-
mię, wieku pacjenta i tak dalej. 
Również w przypadku choroby 
kręgosłupa, wypalenia zawodo-
wego, depresji, protezy stawu 
kolanowego, czy ostrego zawału 
mięśnia sercowego, jednoznacz-
nie nie można stwierdzić, kiedy 
rekonwalescent wróci do pracy. 
A to właśnie te choroby powodu-
ją długotrwałe nieobecności w 
pracy. 

Minister chce, żeby istniały 
osobne wytyczne dla każdej cho-
roby, w formie tabeli, z zalecany-
mi okresami, które różnią się w 
zależności od wieku pacjenta, 
charakteru jego zawodu i wszel-

kich dodatkowych problemów 
zdrowotnych. „Nie można zakła-
dać, że lekarze rodzinni będą 
dobrze oceniać czas trwania 
niezdolności do pracy”, twierdzi 
minister. 

Nowe wytyczne mają być rów-
nież sposobem na walkę z gwał-
townym wzrostem długotrwa-
łych zwolnień chorobowych w 
Belgii. Pod koniec ubiegłego 
roku ponad 400 000 Belgów z po-
wodu choroby było w domu dłu-
żej niż rok. 

Flamandzka Platforma Pacjen-
tów jest bardzo zaniepokojona 
planami resortu zdrowia. „Oso-
by przewlekle chore na pewno 
chcą wrócić do pracy tak szybko, 
jak to możliwe” – mówi prezes 
Ilse Weeghmans. „Ale co zrobić, 
jeśli ktoś potrzebuje więcej cza-
su? Będzie oznaczony jako «wy-
łudzacz świadczeń»?”. 

Nowe dyrektywy mają ułatwić 
pracę inspektorom w zakresie 
ubezpieczenia zdrowotnego. Ri-
ziw potwierdził, że inspektorzy 
już w 2019 r. mogą rozpocząć do-
chodzenia na podstawie nowych 
zasad. Lekarze, którzy będą nad-
miernie „odchylać się” od zale-
canego terminu, ryzykują karę. 

nieuwsblad.be 

Opracowała: 
Karolina Morawska 

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

Zostan
iesz na

szą

nową k
oleżan

ką

lub kol
egą?
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Przegląd prasy polskiej 
Chorobowe bez papierka 
Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia 
lekarskie będą wystawiane tyl-
ko w formie elektronicznej. 

Wystawienie e-ZLA trwa tyl-
ko chwilę, bo system podpo-
wiada lekarzowi większość 
danych. E-ZLA wystawione 
przez lekarza natychmiast 
trafi a do ZUS, a ZUS udostęp-
nia je pracodawcy i  ubezpie-
czonemu (pacjentowi). 

Jeśli pracodawca ma profi l na 
Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE ZUS), natych-
miast otrzyma wiadomość, że 
wystawiono zwolnienie jego 
pracownikowi. Następnie, rów-
nież za  pośrednictwem PUE 
ZUS, otrzyma samo zwolnienie. 

Dzięki temu pracownik nie musi 
dostarczać zwolnienia do praco-
dawcy. Może także obejrzeć e-
-ZLA, które wystawił mu lekarz, 
na swoim profi lu na PUE ZUS. 
Więcej informacji o e-ZLA na 
stronie internetowej:  www.zus.
pl/ezla.

pfron.org.pl 

Zmiany w przepisach 
obejmujących samochody 
i ich kierowców
Nowości mają dotyczyć tablic 
rejestracyjnych, mandatów za 
brak dokumentu, a także zdo-
bywania uprawnień do kierowa-
nia. Rząd chce znieść obowiązek 
zmiany numeru rejestracyjnego 
pojazdu po rejestrowaniu go w 
innej jednostce administracyj-
nej. Innymi słowy, samochody 
miałyby przez cały okres użytko-
wania posiadać ten sam numer 
rejestracyjny, nawet jeśli ich 
nowi posiadacze będą z różnych 
części kraju. 

Do przeszłości mają też odejść 
naklejki z numerem rejestracyj-
nym, a nawet karty pojazdów. 
Wszystko to uznano po prostu 

za zbędne obciążenie dla 
użytkowników. 

Następna nowość dotyczy po-
siadania przy sobie prawa jaz-
dy. System Centralnej Ewiden-
cji Pojazdów i Kierowców ma 
być w pełni wystarczający, by 
sprawdzić uprawnienia kierow-
cy. Mandat za brak dokumen-
tu ma więc zostać zniesiony, a 
prawo jazdy będziemy musieli 
zabierać tylko na wyjazdy zagra-
niczne. 

Dla fi rm handlujących pojazda-
mi przygotowuje się procedurę 
rejestracji online. Dzięki niej 
wybrane podmioty będą mogły 
zarejestrować samochód bez 
opuszczania salonu, a już tym 
bardziej bez wizyty w urzędzie. 

Ostatnia sprawa to dodatkowe 
szkolenia teoretyczne, przewi-
dziane dla osób posiadających 
prawo jazdy od 4 do 8 miesię-
cy. Taki nowy obowiązek został 
wprowadzony wraz z dodatkowy-
mi szkoleniami praktycznymi. 
Problem jednak w tym, że lekcje 
teorii są podobno fi kcją, a jedno-
cześnie nie dostrzega się w nich 
większej wartości. Zamiast więc 
dodatkowej teorii, rząd chce się 
skupić na lepszych szkoleniach 
praktycznych. 

Zmiany dotyczące numerów re-
jestracyjnych, naklejek i kart 
pojazdu mają wejść w życie na 
początku 2019 roku. Na pozo-
stałe nowości prawdopodobnie 
będzie trzeba poczekać o kilka 
lub kilkanaście miesięcy dłużej.

40ton.net 

Polska wydaje najwięcej  
w całej UE zezwoleń na 
pobyt osobom spoza Unii 
Z danych Eurostatu wynika, 
że  w  2017 roku Polska wydała 
najwięcej spośród wszystkich 
państw członkowskich UE po-
zwoleń na zamieszkanie w kraju 

dla  osób spoza Wspólnoty. 
W  ubiegłym roku urzędnicy 
wydali 683 228 takich zezwo-
leń. Jednocześnie nasz kraj jest 
na  trzecim miejscu pod  wzglę-
dem wydanej liczby zezwoleń 
w przeliczeniu na tysiąc obywa-
teli (18/1000). 

Na kolejnych miejscu znalazły 
się Niemcy, które wydały 535,4 
tysiące zezwoleń. Nieco mniej 
–  517 tysięcy zezwoleń wydała 
Wielka Brytania a blisko o poło-
wę mniej Francja (250,2 tysiące 
zezwoleń). Łącznie, we  wszyst-
kich krajach członkowskich 
Unii Europejskiej, wydano 3,136 
miliona pozwoleń na  zamiesz-
kanie dla osób spoza UE. 

Eurostat podał, że najwięcej po-
zwoleń na  zamieszkanie w  na-
szym kraju otrzymali obywatele 
Ukrainy (85,7% –  585 tysięcy), 
Białorusi (42 tysiące) oraz  Moł-
dawii (7 tysięcy). Najczęstszym 
powodem wydania zezwole-
nia na  zamieszkanie była chęć 
zatrudnienia w  Polsce (59%). 
Dla porównania Włochy czy Bel-
gia wydawały pozwolenia głów-
nie z powodów rodzinnych m.in. 
łączenia małżeństw. 

wprost.pl 

Taxi – dla powstańców  
za darmo 
Na początku listopada do po-
wstańców rozesłano karty tak-
sówkowe. Karty przygotowane 
przez Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy upoważniają do czte-
rech kursów miesięcznie w godz 

Przegląd prasy polskiej 
za zbędne obciążenie dla 

Następna nowość dotyczy po-
siadania przy sobie prawa jaz-
dy. System Centralnej Ewiden-
cji Pojazdów i Kierowców ma 
być w pełni wystarczający, by 
sprawdzić uprawnienia kierow-
cy. Mandat za brak dokumen-
tu ma więc zostać zniesiony, a 
prawo jazdy będziemy musieli Oliwia, 14 lat
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od 6 do 22, nie dłuższych niż 30 
km. Obsługuje je Wawa Taxi, 
które wygrało przetarg. 

Powstańcy czekają na inne udo-
godnienia. Zgodnie z ustawą 
kombatanci wojenni nie powin-
ni czekać na wizytę u lekarza 
dłużej niż tydzień, oczekiwaliby 
też na pomoc lekarską w domu. 

polsatnews.pl 

Jeśli wierzyć rankingom, 
jest raczej źle 
Bank Światowy przedstawił naj-
nowszy ranking łatwości prowa-
dzenia biznesu. Polska znala-
zła się w nim na 33. miejscu na 
świecie. Rok wcześniej była jesz-
cze pod koniec trzeciej dziesiąt-
ki. Pogorszenie naszej pozycji, 
w zestawieniu Doing Business, 
tylko w niewielkim stopniu wy-
nikało ze słabszych ocen warun-
ków działalności gospodarczej 
w naszym kraju. Głównie był to 
efekt tego, że kilka krajów, któ-

re rok wcześniej były za nami, 
wprowadziło reformy skutku-
jące poprawą sytuacji  przedsię-
biorców i dzięki temu zdołało 
nas przeskoczyć. 

biznes.gazetaprawna.pl 

Polacy chcą wracać   
z Irlandii do kraju 
Aż połowa naszych rodaków pla-
nuje wyjazd z Irlandii. W dużej 
mierze spowodowane jest to dro-
żyzną panującą na Zielonej Wy-
spie, między innymi poziomem 
cen nieruchomości w  Irlandii.  
 
Dodatkowo, wraz z  napływem 
imigrantów z uboższych krajów, 
takich jak Rumunia czy Łotwa, 
stawki wynagrodzenia znacząco 
spadły. 

Portal poloniairlandia.pl prze-
prowadził sondaż, w  którym 
wzięło udział nieco ponad 9 tys. 
Polaków mieszkających w Irlan-
dii. Badanie przyniosło zaskaku-

jące wyniki: 53,3 proc. pytanych 
zadeklarowało zamiar powrotu 
do kraju, w  tym 13,1 proc. jesz-
cze w tym roku. Tylko 27,9 proc. 
zapewniło, że chce pozostać 
w Irlandii na stałe. 

fakty.interia.pl 

Polska marnuje za dużo 
żywności 
Firma Deloitte, powołując się 
na badania CBOS oraz Eurostat, 
informuje, że w przeliczeniu 
na statystycznego mieszkańca 
Polacy znajdują się na piątym 
miejscu w UE ze względu na wy-
rzucanie żywności. Statystyczny 
Polak marnuje 235 kg. żywności 
rocznie. W skali całego kraju to 
ok. 9 mln ton. Eksperci wskazu-
ją jednak, że nikt nie wie, jaka 
jest rzeczywista skala tego prob-
lemu.

PAP 

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska 
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Mus Mozołu
Korona Beneluksu – nie bój się marzyć!         
I jedz belgijską czekoladę. 
Nigdy nawet nie przeszło mi przez myśl, że kiedyś będę mogła nazwać siebie zimową zdobywczynią 
Korony Beneluksu. Częściowo zapewne ze względu na fakt, że o Koronie Beneluksu usłyszałam po 
raz pierwszy wtedy, kiedy ją wymyśliliśmy. Bo wiecie, coś takiego właściwie nie istnieje, dlatego też 
wymagało pilnego wymyślenia. Następnie rzuciliśmy wyzwanie płaskim wierzchołkom Beneluksu 
i w nienagannie mozolnym stylu osiągnęliśmy nasz cel! Kilometry treningów po płaskim, kilogramy 
belgijskiej czekolady, siła, wiara i determinacja – właśnie tak spełnia się marzenia i tworzy historię! 

Korona Beneluksu to najwyż-
sze wierzchołki Belgii, Holan-
dii i Luksemburga. Śmiałko-
wie, którzy podejmą wyzwanie i 
spróbują zdobyć (a może raczej: 
wydrzeć, wyszarpać) tytuł Zdo-
bywcy Korony, będą musieli 
stanąć twarzą w twarz z trzema 
płaskimi kolosami: 
 
¨BELGIA 
Signal de Botrage 694 m.n.p.m
¨HOLANDIA 
Vaalserberg 322,5 m.n.p.m.
¨LUKSEMBURG 
Kneiff 560 m n.p.m.

Widzicie więc, że sprawa jest 
poważna. My postanowiliśmy 
dodatkowo utrudnić sobie i tak 
niełatwe już zadanie i zaplano-
waliśmy zdobycie trzech wierz-
chołków jednego dnia. Tak więc 
poza trzema atakami szczytowy-
mi, czekał nas ponad 460-kilo-
metrowy mozół w samochodzie. 
Cóż, nie każdy może sobie po-
zwolić na przelot helikopterem 
od szczytu do szczytu. 

Luksemburg
Walkę z Koroną Beneluksu roz-
poczęliśmy od luksemburskie-
go Kneiff, szczytu niezwykle 
zdradliwego. Uważam nawet, że 
ten niepozorny, płaski wierzcho-
łek ukryty w Ardenach to naj-
większe wyzwanie dla wszyst-
kich marzących o zdobyciu 
Korony. Czy wiecie, jak trudno 
jest odnaleźć szczyt na płaskiej 
drodze?  A jeśli na dodatek mó-
wimy o wejściu zimowym, trze-

ba być przygotowanym na to, 
że większy opad śniegu może 
przekreślić Wasze szanse na 
atak szczytowy, bo nie będziecie 
wiedzieli, co atakować. Ale po 
kolei. 

Luksemburski kolos piętrzy 
się przy granicy z Belgią. Na-
szą akcję górską rozpoczynamy 
wcześnie rano, tak więc już po 
godzinie 9.00 dojeżdżamy asfal-
tową drogą w okolice szczytu. 
Tak przynajmniej twierdzi na-
wigacja, w której pokładamy 
nadzieję. Mamy świadomość, że 
jeśli sprzęt odmówi posłuszeń-
stwa, szanse na odnalezienie 
wierzchołka będą znikome (o 
problemach ze sprzętem prze-

czytacie także w dalszej części 
relacji). Zostawiamy samochód 
przy drodze, bo i tak nie pora-
dziłby sobie w trudnych zimo-
wych warunkach i na lekko ru-
szamy w pole (a może raczej na 
plateau) szukać szczytu! 

Nie jest łatwo – przyznaję, że nie 
byliśmy przygotowani na tak 
niskie temperatury. Dodatko-
wo  płaskość terenu poraża, 
choć byliśmy przekonani, że 
nasze belgijskie doświadczenie 
w chodzeniu po płaskiej ziemi 
jest wystarczające. Po raz kolej-
ny okazuje się, jak ważna w gó-
rach jest pokora. Żaden szczyt 
nie zdobędzie się jednak sam, 
dlatego mimo mrozu, pełni de-

Wysokogórski krajobraz Luksemburga. Jesteśmy tuż pod szczytem!
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terminacji przemy do przodu, 
rozglądając się dookoła. Jeste-
śmy jedynymi śmiałkami, któ-
rzy tego mroźnego, niedzielne-
go poranka postanowili rzucić 
wyzwanie górze. To oznacza 
także, że pozostajemy zdani tyl-
ko na siebie. No i na belgijską 
czekoladę, czyli w sumie nie 
najgorzej. 

W końcu wśród śniegów do-
strzegamy kamień, który ozna-
cza szczyt. Choć wszędzie doo-
koła jest biało, sam kamień jest 
widoczny – góra pokazała nam 
jednak swoje łaskawe oblicze. 
Jeszcze tylko  szybki posiłek w 
postaci belgijskiego gofra ener-
getycznego i ruszamy do ataku 
szczytowego! Chwilę później je-
steśmy już zimowymi zdobyw-
cami najwyższego szczytu Luk-
semburga! Ogarnia nas euforia, 
choć wiemy, że trzeba przecież 
jeszcze z tej góry zejść, a potem 

czekają nas kolejne dwa ataki 
szczytowe. Staramy się więc za-
chować koncentrację, ostrożnie 
schodzimy z wierzchołka i wra-
camy do samochodu, by udać 
się w dalszą drogę. Kierunek: 
Holandia! 

Holandia
Holenderski szczyt leży w ma-
sywie Ardenów Niskich, w po-
łudniowej Limburgii.  Wiedzie-
liśmy, że wierzchołek jest dobrze 
oznakowany, więc nie powinno 
być problemów z jego odnale-

zieniem, ale respekt wobec gór 
odczuwamy nawet na płaskowy-
żach. W drodze do Holandii ob-
serwujemy, jak zmienia się kra-
jobraz –  holenderskie równiny 
są jeszcze bardziej płaskie niż 
te belgijskie i luksemburskie, 

dodatkowo położo-
ne są jeszcze niżej. 
Nie ma więc śnie-
gu, gdzieniegdzie 
nieśmiało pojawia 
się za to błoto, co 
oznacza wyśmieni-
te warunki do ata-
ku szczytowego w 
stylu mozolnym! 
Zanim jednak ude-
rzamy na szczyt, 
odwiedzamy  Trój-
styk granic Bel-
gii, Holandii i 
Niemiec, gdzie 
dumnie prezen-
tujemy polską fla-
gę.  Holenderski 

wierzchołek jest bardzo popu-
larnym celem wśród turystów, 
dlatego też tęsknimy za ciszą i 
samotnością z luksemburskich 
pól. Niestety, masowa turystyka 
dotarła także w najwyższe góry 
Holandii. My jednak doskonale 
wiemy, po co tu jesteśmy – zde-
terminowani stajemy w końcu 
na najwyższym holenderskim 
szczycie! 
Euforia po zdobyciu dwóch z 
trzech szczytów sprawia, że tra-
cimy trochę głowę i zamiast 
oszczędzać siły na belgijską 

część ekspedycji, robimy krót-
ki trekking po niemieckiej 
stronie granicy. W ten sposób w 
ciągu jednego dnia odwiedzamy 
cztery kraje. W okolicy znajduje 
się także wieża widokowa i licz-
ne restauracje, ale my wybiera-
my mozół w niemieckim błocie. 
Wkrótce jednak czas wracać 
do samochodu, bo  czeka nas 
ostatnie, poważne wyzwanie 
– najwyższy szczyt Belgii i jed-
nocześnie najwyższy szczyt Ko-
rony Beneluksu! 

Belgia 
Torfowiska Hautes Fagnes, 
wśród których piętrzy się (właś-
nie tak, niemalże góruje!)  naj-
wyższy szczyt Belgii Signal de 
Botrange, to znany mi teren. 
Tutaj w zeszłym roku przepro-
wadziłam wraz z Moniką atak, w 
trakcie którego z powodzeniem 
zdobyłyśmy ten wierzchołek. 
Doświadczenia z tamtego wej-
ścia okazały się bezcenne, choć 
skala trudności w przypadku 
wejścia zimowego i wiosennego 
jest absolutnie nieporównywal-
na. 

Spodziewaliśmy się, że oblo-
dzone schody będą stanowiły 
nie lada wyzwanie, dlatego też 
przed samym atakiem szczyto-
wym udaliśmy się do pobliskiej 
jadłodajni, aby posilić się bel-
gijskimi frytkami. To był strzał 
w dziesiątkę. Ze wsparciem 
frytek  zdobyliśmy  upragniony 

Trójstyk

Duma, radość, mozół! Vaalserberg zdobyty!
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szczyt, choć wierzcie – nie było 
łatwo. Gdyby nie poręczówki 
założone na drodze, nie byłoby 
mowy nawet o próbie wejścia. 
Zdradliwe podłoże, ekspozycja 
i mroźny wiatr nie ułatwiały za-
dania, ale to przestaje mieć ja-
kiekolwiek znaczenie, gdy  stoi 
się na szczycie w glorii chwały, 
jako Zimowy Zdobywca Korony 
Beneluksu! 

Korona Beneluksu to wyzwa-
nie nie tylko dla naszych orga-
nizmów, ale tak-
że dla sprzętu. 
Jak się okaza-
ło, my daliśmy 
radę, ale sprzęt 
już niekoniecz-
nie. Krótko po 
ataku szczyto-
wym na najwyż-
szy szczyt Bel-
gii  mój aparat 
fotograficzny 
wydał ostatnie 
tchnienie  i ni-
gdy więcej już 
się nie urucho-
mił. Sądziłam, 
że to może kwe-
stia wysokości 
(w końcu zdoby-
wamy nieprzy-
stępne szczyty 

Beneluksu!) lub niskich tempe-
ratur, ale to nie to. Nawiasem 
mówiąc, nie opłakiwałam go 
długo – i tak planowałam zakup 
nowego sprzętu, pozwoliłam 
więc mojemu dzielnemu apa-
ratowi odejść w spokoju. Wiele 
razem przeszliśmy, ale czas, by 
zastąpił go nowszy model. 

Po trudach wspinaczki przy-
szedł czas na zasłużony odpoczy-
nek. W tym celu urządziliśmy 
sobie  bazę na ambonie, gdzie 

w towarzystwie belgijskich fry-
tek polanych biało-czerwonym 
sosem majonezowo-keczupo-
wym kontemplowaliśmy nasze 
osiągnięcie. Nie oszukujmy się, 
skala sukcesu może porażać, ale 
pilnujemy, by cały czas twardo 
stąpać po płaskiej, belgijskiej 
ziemi. Na fali zwycięstwa, ogar-
nięci niesłabnącą euforią, de-
cydujemy się jeszcze na  krótki 
trekking po płaskich Hautes 
Fagnes  – Wysokich Trzęsawi-
skach. Po drodze, a jakże, zjada-
my belgijską czekoladę i pijemy 
gorącą herbatę. 

Nie byłoby tego sukcesu gdyby 
nie  dobrodziejstwa belgijskiej 
diety: przede wszystkim  czeko-
lady, która była z nami w najtrud-
niejszych momentach. A także w 
tych łatwiejszych. W ogóle była 
z nami zawsze. Podobnie mogli-
śmy liczyć na wsparcie  belgij-
skich gofrów energetycznych, 
dzięki którym utrzymywaliśmy 
właściwy poziom energii i siły 
niezbędny do akcji wysokogór-
skiej. Trudne chwile podczas 
wejścia na ostatni z trzech szczy-
tów, belgijski Signal de Botran-
ge, przezwyciężyliśmy nie tylko 
dzięki własnej determinacji, ale 
także dzięki  belgijskim fryt-
kom. Rzecz jasna pamiętaliśmy 
także o właściwym nawodnieniu 
organizmów, a nic nie nawadnia 
lepiej, niż  belgijskie piwo!  Nie 

mam wątpliwości, że zbi-
lansowana, konsekwen-
tnie stosowana i – co tu 
ukrywać – restrykcyjna 
dieta belgijska w dużym 
stopniu przyczyniła się do 
sukcesu naszej ekspedy-
cji. 

Zimowe zdobycie Korony 
Beneluksu to historia o 
wielkich marzeniach, cięż-
kiej i konsekwentnej pracy 
oraz o potędze determina-
cji. To piękna opowieść o 
tym, do czego zdolny jest 
człowiek przy wsparciu 
belgijskiej czekolady. 

Serdecznie zapraszam do 
śledzenia mojego bloga! 

Agnieszka Legat 

U podnóża góry. Adrenalina rośnie!

Przed atakiem szczytowym trzeba się posilić. 
Kluczowe są frytki, cała reszta to tylko dodatek.
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Pajacy w Sagranicy.       
Zagadka emigracyjna, której wielu 
nie potrafi rozwiązać 
Ten wpis dedykuję wszystkim 
Rodakom, którzy poznali choć 
jednego Pajacego osobiście i 
mają go powyżej uszu. 

Przedmowa 
Wszystkie postaci w poniższej 
historii są zmyślone. Wszela-
kie podobieństwa do osób ży-
wych czy prawdziwego świata i 
prawdziwych wydarzeń są (nie)
przypadkowo zamierzone. 

Wstęp 
Za czterema górkami, za czte-
rema dołkami, za czterema ka-
łużami był sobie piękny Kraj, w 
którym mieszkał sobie Pajacy z 
rodziną i ziomkami. Przez wiele 
lat żyło mu się nie zgorzej, ale 
któregoś brzydkiego dnia Paja-
cy postanowił wyjechać z rodzi-
ną do Sagranicy. 
Jak postanowił, tak zrobił. 
W Sagranicy dostał dobrze płat-
ną pracę, bardzo szybko dorobił 
się nowego samochodu i wielu 
innych dóbr, o których ziomki w 
Kraju mogły tylko pomarzyć. 
Dobrze im się wiodło, ale Pajacy 
ciągle był niezadowolony i nie 
mógł zrozumieć dlaczego Tubyl-
cy w Sagranicy go nie polubili. 

Co Pajacy robił nie tak? 
Kilka obrazków z życia Pajace-
go. 

Obrazek 1 
Pajacy zasuwa jak może. Stara 
się być najlepszy. Pot leje się mu 
po plecach strumieniami, ręce 
bolą, ale Pajacy się nie poddaje. 
Pajacy musi pokazać, że wykona 
każdą pracę dużo szybciej niż 
Tubylcy, że każdego dnia zrobi 
więcej niż Tubylcy. 

Jak tylko się da, przychodzi 
wcześniej do pracy i zostaje po 
godzinach, zawsze jako jedyny 
zjawia się w soboty, bo leniwi 
Tubylcy zawsze wymawiają się 
takimi głupotami jak czas dla 
domu i rodziny, własne zdrowie. 
Pajacy chciałby też w niedzielę 
przyjść do pracy, bo wtedy móg-
łby jeszcze więcej zarobić, ale 
Kierownik Tubylec nie pozwala. 
Pajacy jest zaskoczony i zawie-
dziony. Nie może zrozumieć ta-
kiego postępowania. Ciągle ze 
złością mruczy pod nosem obe-
lgi pod adresem Tubylców. Na-
zywa ich nierobami, baranami o 
dwóch lewych rękach, śmierdzą-
cymi leniami, obibokami. Jest 
pewny, że nikt w Sagramanicy 
nie rozumie, co on mówi. 

Obrazek 2 
Pajacy dostał propozycję dar-
mowej nauki języka Tubylców. 
Śmiał się z tej głupoty razem z 

żoną i kumplami z Kraju chyba 
ze trzy dni. Po co niby ON miałby 
się uczyć tego głupiego bulgotu 
jakim posługują się Tubylcy? W 
robocie se wszystkie narzędzia 
podpisał, jak ten głupi kierow-
nik mu je pokazywał, czynności 
przecież zrozumie na migi. Po 
co miałby się uczyć, jak zaraz za 
10, góra 20  lat zamierza wrócić 
do Kraju, gdzie wszyscy mówią 
normalnie…? 

Obrazek 3 
Któregoś pochmurnego dnia 
Pajacy znalazł w Sagranicy las. 
Nie był to nawet prawdziwy las, 
tylko jakiś głupi zagajnik. Przed 
wejściem do tego zagajnika sta-
ła wielka tablica, na której był 
narysowany skreślony grzyb i 
napisane coś w trzech, czy na-
wet  pięciu różnych językach. Na 
pewno nie były to słowa skiero-
wane do Pajacego, bo on żadne-
go z tych języków nie znał. 
Zatem Pajacy nawet nie próbo-
wał sobie głowy łamać nad tym, 
co niby może znaczyć ten skre-
ślony grzyb na rysunku. Wszedł 
śmiało w las a tam cuda nad cu-
dami – grzyb dosłownie na grzy-
bie rośnie i nie widać by ktokol-
wiek kwapił się do ich zbierania. 
Tylko jacyś Tubylcy biegają w te 
i z powrotem jakby się zgubili. 
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Pajacy nie zaprzątał sobie 
nimi głowy tylko czym prędzej 
skrzyknął przez telefona fami-
lię, by przyjeżdżali z koszami. 
Pajacowa zobaczywszy grzyby 
zaczęła zaśmiewać się do roz-
puku i wołać, że te Tubylce to 
straszne obiboki – nawet się to 
po grzyba nie schyli, tylko bulą 
tyle kasy w sklepie, a może oni 
są głupi i zwyczajnie grzybów 
nie jedzą? 

Wtem znikąd zjawiło się kilku 
stróżów prawa i lasu, zwołali 
całą familię Pajacową i zaprowa-
dzili ich pod tablicę ze skreślo-
nym grzybem, po czym kazali im 
wysypać grzyby i dali mandat na 
dużo forsy do zapłacenia. Pajacy 
napisał o tym na fejzbugu i wszy-
scy jego znajomi z Kraju (innych 
przecież nie ma) napisali, że to 
jakiś bardzo dziwny kraj bez 
ogłady. 

Obrazek 4 
Innego brzydkiego dnia Paja-
cy odkrył całkiem zacny staw 
pełen ryb. Zdziwił się nawet, że 
Tubylcy też lubią moczyć kija, 
bo siedziało ich tam kilku. Jed-
nak gdy wrócił z wędką i kum-
plami z Kraju i zaczęli łowić, to 
zauważyli coś, co w głowach im 
się zupełnie nie mieściło. Każ-
dy z Tubylców, gdy tylko złowił 
rybę, natychmiast ją wypuszczał 
z powrotem do stawu. – No co za 
debile! – pomyślał Pajacy – Oni 
nie wiedzą, że o złotej rybce, to 
bajka. 

Zaczęli się z kumplami śmiać. 
Gdy nałapali ryb, któryś skoczył 
po grilla i zaczęli nieopodal je 
wędzić. Właśnie wyrzucali reszt-
ki ryb i puste fl aszki po wódce 
pod krzakiem, jak zjawił się ja-
kiś stróż prawa i nie wiadomo 
dlaczego znowu dostali mandat, 
a nawet dwa. 

Obrazek 5 
Pajacowie z rodziną jeżdżą do 
swojego Kraju na każde święta, 
bo w Sagramanicy nie ma żad-
nych świąt. Raz nawet Pajacowa 
mało ze śmiechu nie umarła, jak 
jedna taka blogerka, co niby też 

w Sagranicy mieszka (ale nic 
nie wie), powiedziała jej, że Sa-
granica też ma święta i tradycje. 
Jakie tradycje? Jak Baśka ze 
sklepu raz tu została na święta 
bo miała nogę złamaną, to wie, 
że oni, ci Tubylcy, w wigilię 
jedzą indyka, życzenia se o 
północy składają, zaś pre-
zenty dają na Nowy Rok. I 
to niby ma być tradycja?!!! 
Koń by się uśmiał. 

Obrazek 6 
Pajacy czasem 
umawia się z 
kumplami w 
krzakach za 
sklepem na 
piwo i fajki, 
ale czasem 
zaprasza też 
kumpli do domu 
na wódeczkę. A i 
bez kumpli też lubi od 
czasu do czasu się na-
pić. Gdy łyknie jedną 
czy dwie fl aszeczki do lu-
sterka, to lubi tłuc puste 
butelki o ścianę przed do-
mem. Nie rozumie zupeł-
nie o co chodzi sąsiadowi, 
że puka się po głowie albo 
wygraża zza fi ranki. Jakby 
to co złego było. 

Obrazek 7 
Tubylec zrobiwszy 
zakupy w Sklepie i 
wyszedłszy przed Sklep sły-
szy dobiegające skądś dziwne 
słowa w obcym języku. Nicze-
go nie rozumie, ale kilka słów 
udaje mu się zapamiętać, bo 
ci obcy, których przyuważył w 
krzakach, ciągle je powtarzają 
niczym jakieś tajemnicze zaklę-
cie. Zwłaszcza jedno słowo na k. 
Postanawia zatem sprawdzić, co 
też one znaczą, gdy tylko wróci 
do domu. 

Tubylec przygląda się obcym 
bacznie i nie może pojąć, dla-
czego ci obcy nie poszli do 
knajpy albo do własnego domu, 
by usiąść sobie wygodnie i w 
ciepełku pogadać spokojnie z 
kumplami przy szklaneczce tyl-
ko tak po krzakach się kryją z 

tym piwem i dlaczego oni puste 
puszki w krzaki wyrzucają? Nie-
ładnie. Tubylec tak nie robi. 

Obrazek 8 
Pajacowie spotkali w Sagranicy 

wielu swojaków i szybko się z 
nimi zaprzyjaźnili. U swo-
jaków można wszystko za-
łatwić, bo każdy swojak 
umie coś innego. Nie trze-
ba w ogóle zadawać się z 

tymi głupimi Tubylcami, a 
człowiek się i obszczyże 
ładnie, i beemwicę na-
prawi, a połowica nawet 
fryz czy i manikiura zro-
bi jak się jaka potupaja 

swojska napatoczy. 

Nie trzeba też chodzić 
do tych ich głupich skle-
pów, bo wystarczy 30 km 
podjechać i już swojski 

sklep. Może tam i drugie 
tyle drożej, ale wiadomo 
z ich tubylskiej głupiej 
mąki czy ich głupiego cu-
kru to już pieroga nie ugo-
tuje się jak ze swojskiej. No 
i Pajacy pogada przy oka-
zji, dowie się ilu się w Kra-

ju wybiło na drodze podczas 
wszystkich świętych, z kim 
piłkarze przegrali, czy komu 
proboszczu rozgrzeszenia 
nie dał. 

Od ziomali zawsze się też Paja-
cy dowie najprawdziwszej praw-
dy o Sagranicy, bo oni wszyscy 
oglądają przecież swojską te-
lewizję, chodzą do swojskiego 
kościoła, czytają fejsbuga i roz-
mawiają z innymi swojakami, to 
wiedzą wszystko. Nie ma po co 
zadawać się z Tubylcami. 

Obrazek 9 
Pajacy ciężko haruje razem ze 
swoją połowicą – w tygodniu na 
biało, w weekendy na czarno. 
Zaraz na początku udało im się 
dostać socjalne mieszkanie dla 
biednych, więc teraz niewiele 
płacą i każdy zarobiony pienię-
żek wiozą do swojego kraju, 
gdzie kończą już budowę dru-
giej chaty. Pierwsza już przynosi 
całkiem zacne zyski. 

że oni, ci Tubylcy, w wigilię 
jedzą indyka, życzenia se o 
północy składają, zaś pre-
zenty dają na Nowy Rok. I 
to niby ma być tradycja?!!! 
Koń by się uśmiał. 

Pajacy czasem Pajacy czasem 
umawia się z 
kumplami w 
krzakach za 
sklepem na 

ale czasem 
zaprasza też 
kumpli do domu 
na wódeczkę. A i 
bez kumpli też lubi od 
czasu do czasu się na-
pić. Gdy łyknie jedną 
czy dwie fl aszeczki do lu-
sterka, to lubi tłuc puste 
butelki o ścianę przed do-
mem. Nie rozumie zupeł-
nie o co chodzi sąsiadowi, 
że puka się po głowie albo 
wygraża zza fi ranki. Jakby 
to co złego było. 

Tubylec zrobiwszy Tubylec zrobiwszy 
zakupy w Sklepie i 

wielu swojaków i szybko się z 
nimi zaprzyjaźnili. U swo-
jaków można wszystko za-
łatwić, bo każdy swojak 
umie coś innego. Nie trze-
ba w ogóle zadawać się z 

tymi głupimi Tubylcami, a 
człowiek się i obszczyże 

bi jak się jaka potupaja 
swojska napatoczy. 

Nie trzeba też chodzić Nie trzeba też chodzić 
do tych ich głupich skle-
pów, bo wystarczy 30 km 
podjechać i już swojski 

sklep. Może tam i drugie 
tyle drożej, ale wiadomo 
z ich tubylskiej głupiej 
mąki czy ich głupiego cu-
kru to już pieroga nie ugo-
tuje się jak ze swojskiej. No 
i Pajacy pogada przy oka-
zji, dowie się ilu się w Kra-

ju wybiło na drodze podczas 
wszystkich świętych, z kim 
piłkarze przegrali, czy komu 
proboszczu rozgrzeszenia 
nie dał. 

Od ziomali zawsze się też Paja-Od ziomali zawsze się też Paja-
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Niedawno zaczęli w gazetach pi-
sać, że jak ktoś ma mieszkanie 
w swoim kraju to nie może do-
stawać socjalnego mieszkania 
w Sagranicy, bo ono jest dla tych 
co nie mają nigdzie mieszkania. 
Pajacego bardzo to oburzyło i 
znowu zaczął brzydko się wyra-
żać o tubylcach i całej Sagrani-
cy. 

Obrazek 10 
Pajacy razem z zaprzyjaźniony-
mi   ziomalami dyskutuje czę-
sto o Kolorowych. Większość 
Pajacowych znajomych ich nie-
nawidzi. Każdy wie, że oni przy-
jeżdżają do Sagranicy tylko by 
kombinować. Każdy Kolorowy 
chciałby od razu socjalne miesz-
kanie choć w Kolorowym kraju 
ma na pewno własne. 

Nikt z Kolorowych nie chce się 
integrować ani uczyć języka 
Tubylców – trzymają się tylko z 
innymi Kolorowymi, nie prze-
strzegają żadnych nakazów ani 
zakazów, trzymają się swoich 
głupich tradycji (jakich trady-
cji? Przecież oni w piątek mają 
niedzielę), a jak już pójdą do ja-
kiej roboty to tylko o swoich my-
ślą, a Pajacowych ziomków mają 
gdzieś. Pajacom nie może się w 
głowie pomieścić, że nikt z tym 
nic nie zrobi. 

Dlaczego Tubylcy nigdy nie 
polubili Pajacego? Nie mam 
pojęcia, ale ja też go nie lubię, 
a spotykam go niestety w Bel-
gii bardzo często i to już dawno 
przestało mnie bawić. Inaczej: 
wkurza mnie to coraz bardziej i 
bardziej, bo dobrzy, fajni Roda-
cy zawsze na tym cierpią. Dla-
tego postanowiłam się wyzło-
śliwić pisząc tę bajkę. 

Inne moje przemyślenia i obser-
wacje poczynione na belgijskiej 
ziemi znajdziecie na blogu: 
belgianasznowydom.blogspot.
be i w dalszych numerach “An-
twerpii po polsku“.

Magdalena B-P
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Z życia polskiej szkoły
Akcja „Zapal znicz na polskiej mogile” 
W listopadzie – miesiącu pamięci o zmarłych – po raz kolejny 
uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w or-
ganizowanej przez nas akcji „Zapal znicz na polskiej mogile”. 
Celem jej jest podtrzymywanie pamięci i oddanie hołdu żoł-
nierzom polskim, którzy walczyli o wolność Polski i Europy 
w czasie II wojny światowej, a po śmierci ich szczątki spoczę-
ły na cmentarzach w Belgii. Aby uczcić wspomnienie o pole-
głych bohaterach, zachęcaliśmy wszystkich Polaków w Bel-
gii, aby na znajdujących się tu grobach tych, którzy „odeszli 
na wieczną wartę”, zapalić znicz – światełko pamięci. 
Poniżej zdjęcia z wizyty naszych podopiecznych na cmentarzu 
komunalnym Schoonselhof w Hoboken, gdzie znajdują się 
mogiły polskich, angielskich i francuskich żołnierzy. 

Uroczystość odsłonięcia popiersia Marszałka 
Piłsudskiego 
We wtorek, 6 listopada 2018 roku, w Brukseli odbyło się uro-
czyste odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego 
przez Ambasadora RP w Królestwie Belgii Artura Orzechow-
skiego oraz wiceprezesa IPN Mateusza Szpytmę. 
Ceremonię odsłonięcia pomnika uświetniły prezentacja 
światłami historii Polski na budynku Ambasady RP oraz wy-
stęp Królewskiego Zespołu Dętego z Hussignies. 

Uroczystości zakończyły się galą wieńczącą konkurs „Drogi 
do wolności”, którego organizatorem była Grupa Parlamen-
tarna UE. Bardzo licznie wzięli w nim udział nasi uczniowie, 
z których aż ośmiu znalazło się w grupie laureatów i osób wy-
różnionych: 
Nicole Borecki z klasy VIIIB zajęła I miejsce w kategorii „Pre-
zentacja multimedialna”. 
Gabriel Szemro z klasy VIB zajął I miejsce w kategorii „Gra 

planszowa – Cud nad 
Wisłą”. 
Julia Głąb z klasy VB 
zajęła II miejsce w ka-
tegorii „Gra planszowa 
– Cud nad Wisłą”. 
Julia Pyzio z klasy VIA 
zajęła III miejsce w ka-
tegorii „Album o Mar-
szałku Józefie Piłsud-
skim”. 
Sebastian Kamil Herbet 
z klasy VC otrzymał wyróżnienie w kategorii „Prezentacja multi-
medialna”. 
Szymon Wojtczuk z klasy VIB otrzymał wyróżnienie w kategorii 
„Gra planszowa – Cud nad Wisłą”. 
Natalia Giedroyć-Juraha z klasy IVE otrzymała wyróżnienie w 
kategorii „Album o Marszałku Józefie Piłsudskim”. 
Massimo Siclari z klasy VA otrzymał wyróżnienie w kategorii 
„Album o Marszałku Józefie Piłsudskim”. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 
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Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole 
11 listopada to wyjątkowa data dla każdego Polaka 
– tego dnia przypada bowiem Narodowe Święto Nie-
podległości. W tym roku jest ono szczególnie uroczy-
ście obchodzone, zarówno w Polsce jak i wśród Polo-
nii belgijskiej, gdyż równo 100 lat temu, po 123 latach 
zaborów i nieobecności na mapach Europy, nasz kraj 
odzyskał wyczekiwaną niezależność oraz suweren-
ność. 

W naszej szkole Narodowe Święto Niepodległości 
uczciliśmy w sobotę 10 listopada. Najpierw cała spo-
łeczność szkolna wzięła udział w akcji „Zaśpiewajmy razem Hymn dla Niepodległej”, zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Wszyscy nauczyciele, uczniowie oraz obecni w budynku 
rodzice zgromadzili się na dziedzińcu szkolnym, gdzie o godzinie 12.00 wspólnie odśpiewali Hymn 
Polski. Głośne „Marsz, marsz Dąbrowski…” było świadectwem, że mimo pobytu za granicą, pamiętamy 
skąd się wywodzimy, a w naszych sercach zawsze jest Niepodległa. 
Dodatkowo nauczyciele przeprowadzili tego dnia lekcje patriotyczne, w czasie których opowiadali 
uczniom o utracie państwowości przez Polskę, zaborach, sławnych Polakach walczących o niepodle-
głość, poetach i pisarzach, którzy pisali „ku pokrzepieniu serc” oraz o pełnej walki i trudu drodze kra-
ju do wolności.  W czasie zajęć wspólnie śpiewano polskie pieśni, tworzono biało-czerwone kotyliony 
oraz fl agi zaprojektowane przez uczniów. 

Uroczysta Gala „KU CZCI NIEPODLEGŁEJ”. 
W sobotę 10 listopada nauczyciele i uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w uroczystej Gali „KU CZCI NIEPODLEGŁEJ”, 
mającej miejsce w Kościele P.W. Św. Teresy w Antwerpii. Patro-
nat honorowy nad tą niezwykle podniosłą uroczystością objęła 
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli. Organizatora-
mi Gali była Grupa Rekonstrukcyjna Pierwszej Polskiej Dywi-
zji Pancernej „Antwerpia” oraz nasz Szkolny Punkt Konsulta-
cyjny. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, 
którą poprowadził Koordynator Duszpasterstwa polonijnego w 
Belgii O. Damian Kopytto. Oprawę muzyczną Eucharystii przy-
gotował polski chór „Antwerpia” pod batutą Rozemarijn Van-
wijnsberge. 

Galę „KU CZCI NIEPODLEGŁEJ” zaczął występ uczniów naszej szkoły, w składzie: Oliwia Chomiak 
(7A), Julia Kwaka (7A), Julia Żeleźnik (7A), Viktor Kwiatkowski (7A), Szymon Studziński (kl. I A Gim.) 
oraz p. Aneta Waszkiewicz – nauczyciel języka polskiego. Nasi podopieczni uświetnili wydarzenie re-
cytacją poezji patriotycznej, autorską interpretacją utworów muzycznych „Białe róże” i „Marsz Polo-
nii” oraz apelem do powstańców, żołnierzy zabijanych i katowanych za walkę o wolną i niepodległą 
Ojczyznę. 

Wszyscy zgromadzeni tego wieczoru mieli okazję uczestniczyć w koncercie pieśni patriotycznych 
opracowanym muzycznie przez Michała Bandurskiego i Kamilę Sokołowską. 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia upływają w spokojnej i ciepłej 

atmosferze, wśród rodziny, przyjaciół i osób bliskich sercu, dostarczając wielu 

radosnych przeżyć. Niech w Nowym Roku spełnią się wszystkie życzenia 

wypowiedziane przy wigilijnym stole i te noszone głęboko w sercu. 

Uczniom i Rodzicom życzy: 

 Grono Pedagogiczne SPK w Antwerpii 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia upływają w spokojnej i ciepłej 

atmosferze, wśród rodziny, przyjaciół i osób bliskich sercu, dostarczając wielu 

radosnych przeżyć. Niech w Nowym Roku spełnią się wszystkie życzenia 
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Siatkówka – połączyła nas pasja 
Siatkówka, Piłka siatkowa – sport drużynowy, w którym biorą udział dwa zespoły po 6 zawodników 
w każdym. Polega na odbijaniu piłki dowolną częścią ciała (najczęściej rękoma) tak, aby przelecia-
ła ona nad siatką i dotknęła połowy boiska należącej do przeciwnika. Każdy zespół może wykonać 
trzy odbicia – odbiór, wystawa i atak – każde następne jest błędem. Gra toczy się do momentu, gdy 
jedna z drużyn wygra 3 sety, w każdym z nich rywalizacja toczy się do zdobycia 25 punktów przy 
przewadze co najmniej dwóch punktów. (źródło: pl.wikipedia.org) 

Powyższy tekst to 
czysta definicja, 
ale na boisku i w 
naszej grupie to 
nie tylko przebija-
nie piłki z jednej 
strony na drugą. 
To przede wszyst-
kim my – nasza 
grupa, wspólne 
hobby, gra i emo-
cje! Gramy póki co 
amatorsko, choć 
zauważyć można 
dziewczyny – któ-
re wyróżniają się 
znacząco pozio-
mem gry – ma-
jące wieloletnie 
doświadczenie . 
Większość z nas 
gra po kilkunasto-
letniej przerwie 
i jak się okazało, 
wyczekiwała ta-
kiej szansy powrotu do ukocha-
nego sportu. To właśnie dzięki 
Nim, dziewczynom mającym 
szerszy wachlarz doświadczeń 
w grze w profesjonalnych zespo-
łach, my, te jeszcze „raczkujące” 
– czy też ze średnim poziomem 
gry – możemy z treningu na tre-
ning uczyć się jeszcze więcej i 
lepiej. 

Myślę, że nie będzie przesadą, 
gdy napiszę, że siatkówka to nie 
tylko sama gra, ale i rozwój, w 
tym również osobisty. Wymaga 
ćwiczeń, czasu, zaangażowania 
i systematyczności. 

Siatkówka w naszym wydaniu 
– z naszym składem to MAGIA. 
Brzmi infantylnie? No to argu-
ment: Niedzielne Granie – tak 
nazywa się nasza internetowa 
grupa, to grupa dziewczyn, ko-
biet ciekawych, z odmiennymi 

osobowościami, innymi histo-
riami życiowymi oraz zróżni-
cowanymi doświadczeniami i 
poglądami. Wyobrażacie sobie 
taką „bandą dziewczyn”?  Z taka 
odmiennością poglądów? Może-
cie spróbować się w to wczuć? 

Trzy dni przed treningiem rzu-
cone hasło: koszulki zespołu. 
No ale jak może być od razu 
decyzja, skoro po drodze: „ja 
chciałabym czerwoną”, „a ja 
wolę białą…”, „może w kropki”? 
Tego typu dyskusje odbywają 
się zanim dojdziemy do spójne-
go wniosku i podjęcia decyzji. 
To też element zespołu i jego 
rozwoju – element poznawania 
siebie – niezbędny do zgrania 
czyli jednego z etapów budowa-
nia zespołu. 

Podobna sytuacja ze spotka-
niem integracyjnym: jest opcja 

klub. A nie lepiej 
żeberka? Nieeee, 
kręgle, no dobra, 
ale „po”. Impre-
za, albo może 
chińszczyzna? A 
może jednak le-
piej klub? Takie 
rozmowy nie są 
nam obce, ale to 
wszystko zawsze 
z pozytywnym 
efektem – jeszcze 
większa integra-
cja. Dzieje się, 
czyli jest zainte-
resowanie, jest 
zaangażowanie, 
tyle różnorodno-
ści, tyle zdań, a 
my nadal żyjemy 
i mamy się coraz 
lepiej. 

Nie mogło być ina-
czej, każdą z nas łączy jeden cel 
– siat-ków-ka! Te właśnie dziew-
czyny wchodzą nagle na boisko 
i jest gra, jest zabawa, jest kon-
centracja, jest zgodność, jest ze-
spół! Czyż to nie magia? Pstryk 
– jak magiczną różdżką i po pro-
stu gramy! Przy tym jeeeeeeeest 
– punkt i jest uśmiech! 

Mimo naszych niedociągnięć 
technicznych, z tygodnia na ty-
dzień stajemy się silniejszym 
zespołem, do tego coraz liczniej-
szym. Zaczynałyśmy w 6 osób. 
Krok po kroku rozrastamy się 
„dogrywamy” i integrujemy. 

Posiadamy również swoją grupę 
o nazwie ,,Niedzielne granie” na 
jednym z portali internetowych 
– tutaj wielki pokłon dla naszej 
Koleżanki z grupy – założycielki 
zespołu, za jej pomysł i zaanga-
żowanie! 
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Ok, mamy grupę, 
coraz większy Ze-
spół, kawałek or-
ganizacji „check”, 
lecimy dalej… z 
naszej startują-
cej szóstki dobry 
efekt rozwoju wi-
dać choćby na zdję-
ciach – a to zdjęcie 
jeszcze niepełnego 
składu – ale to już 
ujęcie wspólnie 
grającej ekipy ty-
dzień w tydzień. 

Aktualnie jesteśmy 
na etapie poszuki-
wania nazwy dla 
zespołu. Z pewnoś-
cią poinformujemy 
oficjalnie o wyni-
kach obecnie odby-
wającej się kolejnej 
„burzy mózgów” w 
naszej grupie. 

Jako ciągle jeszcze edukujący 
się „zawodnik” pozwalam sobie 
zaglądać do lektury tematycznej 
i gorąco zachęcam do przeczy-
tania Publikacji APS Nr 1, Mło-
dzieżowa Akademia Siatkówki 
„Program Szkolenia Siatkarza, 
Młodzież-Kadet-Junior”. 

Można znaleźć tam szczegółowe 
informacje dotyczące nie tylko 
technik gry, m.in. zagrywki od-
bioru czy ataku, ale również me-
tod selekcji zawodników. To wy-
danie dotyczy profesjonalnych 

kadr. My obecnie skupiamy się 
raczej na łączeniu gry z przyjem-
nością. 

Poruszając temat naszej grupy 
siatkarskiej nie można pomi-
nąć wątku według mnie nieroz-
łącznego, ale i imponującego, a 
mianowicie – większość z nas 
jest aktywna zawodowo, mamy 
domy, dzieci i codzienne perype-
tie, każda z nas żyje bardzo ak-
tywnie. 

Problemy życiowe nie są nam 
obce, ale to właśnie siatkówka 
daje nam odskocznię od nie za-

wsze łatwej rzeczy-
wistości na obczyź-
nie. 

Po spotkaniu inte-
gracyjnym, bo i one 
w naszej kadrze się 
odbywają, okazało 
się, jak ważnym ele-
mentem naszego 
życia stały się na-
sze niedzielne spot-
kania i rozgryw-
ki. Okazuje się, że 
oprócz motywacji 
do gry znalazłyśmy 
i czas na swobodne 
rozmowy o nas. Był 
śmiech, ale i łzy, 
przy tym wymiana 
zdań, ale i zrozu-
mienie. 

Myślę, że to też 
świetny element 

scalający, bez którego tak na-
prawdę nie tworzyłybyśmy spój-
ności zespołu. Przed nami kolej-
na impreza integracyjna, dzięki 
której nasze – ciągle budujące 
się – relacje z pewnością prze-
lejemy na boisko w jeszcze bar-
dziej zgranej grze. 

Odnalazłyśmy coś pięknego, dla 
większości z nas zapomniane 
hobby, a dla niektórych to po-
szukiwane, ale to nie tylko hob-
by. To również nasz sposób na 
,,odbicie się” od codzienności, 
na aktywne i zdrowe spędzenie 
czasu i robienie tego, co każdej 
z nas daje tyle radości. 

Ciągle staramy się usprawniać 
naszą technikę, póki co nie ma-
jąc jeszcze trenera korzystamy 
z wiedzy praktycznej bardziej 
wykwalifikowanych Koleżanek 
oraz wiedzy teoretycznej z ogól-
nodostępnych źródeł. U nas nie 
liczy się tylko liczba punktów, 
liczy się pasja, chęć gry i dobra 
zabawa. 

„Przyszłość należy do tych, 
którzy wierzą w piękno swoich 
marzeń”– Eleanor Roosevelt 

Karolina Koperska 
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Fizjoterapia w Belgii 
Fizjoterapia jest bardzo szeroką dziedziną usług 
paramedycznych zarówno w Polsce jak i w Belgii. 
Obejmuje zabiegi kinezyterapii, terapii manualnej, 
fizykoterapii, zabiegów z zakresu elektrolecznictwa, 
laseroterapii, jak również masażu. 

Od czego zacząć? 
Najważniejsze jest skierowanie 
od lekarza, może to być lekarz 
rodzinny, lekarz specjalista w 
zakresie rehabilitacji, lub każdy 
inny lekarz. Każde skierowanie 
ma swoją „datę ważności” i jest 
to przeważnie okres dwóch mie-
sięcy od daty wystawienia do 
rozpoczęcia rehabilitacji. 

Po otrzymaniu skierowania od 
lekarza należy wybrać takiego 
terapeutę, który najlepiej roz-
wiąże problem danego pacjenta, 
gdyż zabiegi fizjoterapii zawsze 
powinny być do niego dostoso-
wane. Nie każdy bowiem fizjo-
terapeuta jest zarówno masaży-
stą, jak i specjalistą w dziedzinie 
pediatrii czy terapii manualnej. 
Dlatego wybór fizjoterapeuty 
musi być podporządkowany 
konkretnej potrzebie pacjenta i 
zależeć od rodzaju schorzenia, 
np.: bóle kręgosłupa, schorze-
nia przewlekłe czy korekcja wad 
postawy, rehabilitacja przed i po 
operacji, rehabilitacja sportowa 
itd. 

Zabiegi fizjoterapii 
są płatne bez wzglę-
du na to, czy są wy-
konywane w szpita-
lu czy w placówce 
prywatnej. Ubezpie-
czenie medyczne po-
krywa część kosztów 

za zabieg. Wysokość kosztów 
zwracana przez kasę chorych 
jest różna i zależy od wielu czyn-
ników takich jak rodzaj scho-
rzenia oraz sytuacja materialna 
pacjenta. Każda kasa chorych w 
Belgii (mutualiteit) udostępnia 
pacjentom wszelkie informacje 
na temat kosztów i zwrotów za 
leczenie. Informacje te najlepiej 
odszukać na stronie interneto-
wej swojego mutualiteit lub na 
infolinii. 

Dlatego w celu uniknięcia nie-
porozumień, przed rozpoczę-
ciem zabiegów, każdy pacjent 
powinien sprawdzić, na jakie i 
w jakiej wysokości refundacje 
może liczyć ze strony swojej 
kasy chorych. 

KINESITHERAPIE: 
Opłaty i zwroty   
od 1 lutego 2018 
Jeśli pojawią się jakieś wątpli-
wości i/lub pytania, specjali-
sta-rehabilitant jest w stanie 
udzielić na nie odpowiedzi lub 

wyjaśnić mechanizm działania 
tzw. zwrotów („terugbetaling”) 
w każdym przypadku. 

Bardzo istotnym czynnikiem 
wysokości opłat za usługi me-
dyczne w Belgii jest to, czy dany 
specjalista /przychodnia ma 
podpisaną umowę z kasą cho-
rych. Jeżeli tak, to mówimy tu o 
„geconventioneerde zorgverle-
ners”, gdzie wysokość opłat jest 
ustalona z góry przez właśnie 
kasę chorych. 

Drugą grupę stanowią specjali-
ści, którzy nie podpisali takiej 
umowy i w całości sami ustalają 
wysokość opłat za daną usługę 
(konsultacje, badanie, zabieg 
fizjoterapii czy osteopatii). W 
przypadku fizjoterapii zwrot u 
specjalistów „niet geconven-
tioneerde” jest pomniejszony o 
20% w porównaniu z kinezysta-
mi pracującymi z konwencją. 

Każdy pacjent ma w ciągu roku 
prawo do 18 zabiegów z maksy-

Cena Zwrot

Zwrot normatywny Zwrot w sytuacji specjalnej

podstawowy powiększony podstawowy powiększony

Cho-
roba 
pod-
sta-
wowa

Pierwsza wizyta € 30 € 24,11 € 27,61 € 25,64 € 28,33

Wizyty od 2 do 5 € 24 € 18,11 € 21,61 € 19,64 € 22,33

Wizyty od 6 do 9 € 22,63 € 16,74 € 20,24 € 18,27 € 20,96

Wizyty od 10 do 18 € 22,26 € 16,37 € 19,87 € 17,90 € 20,59

Powyżej 19 wizyty € 22,26 € 7,40 € 9,39 € 5,82 € 9,95
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malnym zwrotem z kasy cho-
rych. Po tych 18 zabiegach 
zwrot za zabieg jest niższy i 
wynosi € 7,40. 

Pacjentom, którzy przeszli 
operacje, przysługuje 60 za-
biegów. 

Podstawowe ceny zabie-
gów rehabilitacyjnych: 
•Powiększony zwrot przysłu-
guje pacjentom posiadającym 
„OMNIO-statut”. 

•Zwrot w sytuacji specjalnej 
dotyczy pacjentów z chorobami 
przewlekłymi, u których doszło 
do nieplanowanej operacji lub 
reanimacji. 

•Pacjenci z przewlekłymi cho-
robami mają prawo do uzyska-
nia E-pathologie, co oznacza, że 
przysługuje im nieograniczona 
ilość spotkań z fizjoterapeutą z 
maksymalnym należnym zwro-
tem. W takim przypadku cena 
wynosi € 22,26 a zwrot € 17,90 
lub € 20,59. 

Terapeuta, uprawniony do pra-
cy w Belgii, znajduje się w wyka-
zie sporządzonym i kontrolowa-

nym przez RIZIV czyli Rządowy 
Instytut Ubezpieczeń Chorobo-
wych i Inwalidzkich. Na stronie 
internetowej www.riziv.fgov.be 
można znaleźć wszystkie aktu-
alne informacje nie tylko o tera-
peutach, ale również o struktu-
rze ubezpieczenia zdrowotnego. 

Jak przygotować się do 
zabiegu u rehabilitanta? 
Najważniejszy jest zawsze kom-
fort zarówno pacjenta jak i te-
rapeuty. Podczas pierwszej 
wizyty fizjoterapeuta przepro-
wadza wywiad, badanie oraz te-
sty diagnostyczne. Zazwyczaj w 
trakcie badania fizjoterapeuta 
prosi pacjenta o rozebranie się 
do bielizny, dlatego zaleca się 
odpowiedni dobór stroju, w któ-

rym pacjent będzie się czuł 
komfortowo. Należy mieć ze 
sobą skierowanie od lekarza 
oraz (jeśli są) wyniki badań 
lub prześwietleń (RTG, CT czy 
MRI). 

Kiedy terapeuta określi, jakie 
są przyczyny bólu czy złego 
samopoczucia, ustalany jest 
konkretny plan terapii. Dla-
tego ważna jest odpowiednia 
komunikacja w ciągu całego 

procesu rehabilitacji. 

Ważne jest, aby nie zwlekać z 
wizytą u specjalisty do momen-
tu kiedy ból jest na tyle inten-
sywny, że zaburza większość co-
dziennych zajęć. 

Fizjoterapeuta/rehabilitant, 
dzięki swojej wiedzy i doświad-
czeniu jest w stanie pomóc 
każdemu, kto boryka się z roz-
maitymi indywidualnymi prob-
lemami układu ruchu – zarów-
no w nagłych jak i przewlekłych 
stanach chorobowych. 

Popraw swoją sprawność i wy-
dolność fizyczną oraz samopo-
czucie! 

Monika Krupa, Ireneusz Pabian 
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Dwujęzyczność u dzieci. Wszystko, 
co trzeba wiedzieć – cz. II 
Każdy język, opanowany przez dziecko, to skarb. Dziecko rodzica-emigranta ma znakomite warun-
ki do tego, by poza językiem oficjalnym kraju, w którym mieszka, opanować również swój język 
dziedziczony, tj. język, który jest językiem ojczystym jego rodzica(ów). 

Rozwój języka u dzieci 
dwujęzycznych 

Czy to prawda, że dzieci 
dwujęzyczne zaczynają 
mówić później niż dzieci 
jednojęzyczne? 
Zdarza się, że rodzice dzieci z 
dwujęzycznością symultaniczną 
twierdzą, że ich dzieci zaczynają 
mówić później niż dzieci jedno-
języczne. Dane statystyczne nie 
wskazują jednak, by istniała wy-
raźna tendencja opóźnienia roz-
woju mowy u dzieci przyswaja-
jących równolegle dwa lub trzy 
języki. 

Niektóre dzieci – zarówno jed-
nojęzyczne, jak i dwujęzyczne – 
zaczynają po prostu mówić nie-
co później niż inne. Jeśli jednak 
dziecko nie zaczęło budować 
dwuwyrazowych wypowiedzi, a 
skończyło już 2 lata, warto pro-
filaktycznie udać się do logope-
dy, który ma doświadczenie w 
pracy z dziećmi dwujęzycznymi. 
Bardzo ważne jest, oczywiście, 
by stworzyć dziecku odpowied-
nie warunki do przyswajania 
obu języków. 

Jak uczyć w domu języka 
dziedziczonego? 
Zdolność posługiwania się języ-
kiem jest przez dziecko przyswa-
jana w sposób tak naturalny, jak 
uśmiechanie się – nie potrzebu-
je ono do tego takich instrukcji, 
jakich potrzebuje osoba ucząca 
się języka obcego. Największym 
wyzwaniem stojącym przed ro-
dzicem jest zapewnienie dzie-
cku żywego, naturalnego kon-
taktu z każdym z jego języków w 
różnych sytuacjach i stworzenie 

okazji do rozmawiania z różny-
mi osobami (nie tylko z mamą 
i tatą) na różne tematy. Rozma-
wiajmy zatem z dzieckiem jak 
najwięcej, czytajmy mu bajki i 
śpiewajmy wspólnie piosenki w 
swoim języku ojczystym. Odwie-
dzajmy też regularnie kraj na-
szego pochodzenia, by dziecko 
miało jak najwięcej okazji do 
przysłuchiwania się rozmowom 
i rozmawiania w różnych sytua-
cjach. Znakomicie wpływa to na 
rozwój języka. 

Kiedy i w jaki sposób 
wprowadzać język dane-
go kraju, jeśli nie jest to 
język ojczysty żadnego z 
rodziców/opiekunów? 
Drugi język należy wprowadzać 
w możliwie najbardziej natural-
ny sposób. Jeśli nasze dziecko 
jest jeszcze malutkie, można 
oczywiście uczestniczyć w za-
jęciach grupowych dla dzieci, 
prowadzonych w języku dane-
go kraju, traktując jednak takie 
spotkania jako zabawę. Właści-
we przyswajanie języka dane-
go kraju dziecko rozpocznie w 
przedszkolu. Pójście do przed-
szkola to często dość stresujący 
moment, zwłaszcza jeśli nasze 
dziecko sprawnie posługuje się 
już językiem polskim i barierę 
komunikacyjną odczuje silniej. 
Naturalnie, każdy rodzic chciał-
by dziecku w tej nowej sytuacji 
pomóc. 
Odpowiadajmy na pytania dzie-
cka o znaczenie obcych słów, 
chwalmy za postępy, ale nie sta-
rajmy się prowadzić z dzieckiem 
rozmów w języku, który nie jest 
naszym językiem ojczystym. Nie 
wplatajmy też słów z tego języka 
do naszych rozmów z dzieckiem. 

Zanim dziecko rozpocznie 
uczęszczanie do przedszkola 
warto, oczywiście, nauczyć je 
kilku podstawowych, niezbęd-
nych fraz w języku danego kra-
ju: „Chcę iść do łazienki”, „Chcę 
pić/jeść”, „Boli”, „Proszę”, „Prze-
praszam”, „To moje”. 

Na początku dziecko przecho-
dzi przez tzw. cichy okres, kiedy 
przyswaja język, nie posługując 
się nim czynnie. Długość trwa-
nia tego okresu znacznie róż-
ni się u dzieci – należy okazać 
wtedy cierpliwość, obserwować 
dziecko i rozmawiać z opiekuna-
mi w przedszkolu o postępach. 
Początkowe trudności to nie-
wielka cena za liczne korzyści, 
jakie dziecko będzie czerpać z 
dwujęzyczności przez całe życie. 

Niektórzy rodzice decydują się 
zrezygnować ze swojego języka 
ojczystego całkowicie lub częś-
ciowo na rzecz języka kraju za-
mieszkania w chwili, gdy dzie-
cko rozpoczyna naukę w szkole 
podstawowej. Decyzja taka dyk-
towana jest najlepszymi inten-
cjami, aby pomóc dziecku jak 
najszybciej opanować język da-
nego kraju. Wbrew pozorom nie 
jest to jednak rozwiązanie dobre 
– dziecko potrzebuje bowiem 
szczególnego oparcia w języku 
używanym dotychczas, by nie 
poczuło, że również w domu jest 
pod presją konieczności opano-
wania języka dominującego, w 
którym nie potrafi przecież jesz-
cze wszystkiego wyrazić. Bada-
nia wykazują, że dla szybkiego 
i sprawnego opanowania języka 
dziecko powinno spędzać 30% 
dnia zanurzone w tym języku. 
Te 30% zapewnia zwykle właśnie 
szkoła. 
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Należy jednak zadbać o to, by ja-
kość kontaktu z językiem kraju 
zamieszkania również była bar-
dzo dobra. Dziecko musi ten ję-
zyk opanować w miarę szybko, 
by radziło sobie w nauce i roz-
wijało się harmonijnie. Zdarza 
się, że dziecko trafia do klasy, w 
której jest sporo dzieci z rodzin 
emigranckich – w takich warun-
kach trudniej jest nauczycielo-
wi zapewnić odpowiednią sty-
mulację do rozwoju języka kraju 
zamieszkania. Warto wówczas 
pomyśleć o tym, w jaki sposób 
możemy zapewnić dziecku do-
datkowy kontakt z językiem kra-
ju zamieszkania poza domem i 
szkołą. 

Moje dziecko mówi z  
akcentem. Co robić? 
Jak celnie ujął to François Gro-
sjeana, jeden z najbardziej ce-
nionych specjalistów w dziedzi-
nie dwujęzyczności: Posiadanie 
„obcego akcentu” w jednym lub 
kilku językach jest wśród osób 
dwujęzycznych normą, nie wy-
jątkiem. To, czy dziecko ma obcy 
akcent w danym języku zależy 
od tego: 
• w jakim wieku zaczęło przy-
swajać drugi język (już około 6-8 
roku życia zaczynamy tracić po-
woli zdolność przyswajania ak-
centu bez naleciałości), 
• czy wymowa drugiego języka 
zbliżona jest do wymowy pierw-
szego, 
• jak intensywny miało kontakt 
z osobami mówiącymi bez ak-
centu, 
• w jakim stopniu świadome 
jest swojego akcentu i w jakim 

stopniu zmotywowane jest do 
mówienia bez akcentu (dotyczy 
przede wszystkim dzieci star-
szych). 

W rozwoju językowym akcent 
pierwszego języka może wpły-
wać na akcent w drugim i od-
wrotnie (zarówno u dzieci, jak i 
u dorosłych). Akcent nie świad-
czy o tym, jak sprawna w posłu-
giwaniu się językiem jest dana 
osoba. Mówienie „bez akcentu” 
jest przez wielu uznawane za 
ideał i niektórzy decydują się 
nawet na pracę ze specjalistami 
od wymowy, by wyeliminować 
obco brzmiący akcent. 

Nie należy jednak starać się wal-
czyć z akcentem u dziecka. War-
to zapewnić mu kontakt z osoba-
mi, które posługują się danym 
językiem ładnie i swobodnie. 
W przypadku języka polskiego, 
szczególnie ważne jest, by po-
móc dziecku opanować wymo-
wę głosek sz, cz, żi 
dż, które sprawiają 
więcej kłopotów niż 
inne. Ważne jest, by 
dziecko mówiło (i 
pisało) zrozumiale, 
i by nie musiało bo-
rykać się z tym, że 
jego mowa w języku 
polskim jest odbie-
rana jako dziecinna 
(śkoła zamiast szko-
ła, ćekolada zamiast 
czekolada). Dzieci 
wychowywane w Pol-
sce opanowują wy-
mowę głosek sz, cz, 
ż, dż zwykle do 5-6 
roku życia. Terapia 

logopedyczna jest wskazana, je-
śli dziecko ma faktycznie prob-
lem logopedyczny (sepleni). Od-
radza się jednak, by naciskać na 
dziecko bądź posyłać je na tera-
pie logopedyczne po to tylko, by 
brzmiało „bardziej po polsku”, 
czy „bardziej po angielsku”. 

Siła akcentu może się zmienić 
na przestrzeni lat. Do mówie-
nia z akcentem przyzwyczaja-
my się zarówno my sami, jak i 
nasze otoczenie. Joseph Conrad 
(właściwie Józef Teodor Konrad 
Korzeniowski) do końca życia 
mówił z bardzo silnym polskim 
akcentem, a zaliczany jest w po-
czet największych pisarzy litera-
tury angielskiej i szczególnie ce-
niony jest za wyjątkowy kunszt 
języka.

Anna Martowicz, 
„Dwujęzyczność w pytaniach i 

odpowiedziach” 
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Gorsze, bo… polskie? UOKiK porów-
nał jakość żywności 
Eksperci z polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowili sami dokładnie 
sprawdzić prawdziwość krążącej od lat opinii o tym, że polska żywność jest gorszej jakości niż ta 
w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Do jakich wniosków udało się im dojść? 

W ramach największego ba-
dania tego typu porównano w 
sumie 101 produktów spożyw-
czych.  „Wyniki, które opraco-
waliśmy, przekażemy Komisji 
Europejskiej, która rozpoczyna 
testy porównawcze produktów i 
włączy analizy wykonane przez 
UOKiK do tego badania” – wska-
zano. Dodano, że w UE trwają 
prace nad pakietem zmian – dy-
rektywą Omnibus. 

„Popieramy regulacje  prze-
ciwdziałające  dyskryminacji 
konsumentów i zapewniające 
dostęp do dobrych jakościowo 
produktów w całej Unii”  – pod-
kreśliła wiceprezes UOKiK Do-
rota Karczewska. Zaznaczyła, że 
nowe regulacje muszą być prze-
de wszystkim jasne dla rynku i 
jego uczestników. 
 
„Nie powinno być różnic w trak-
towaniu konsumentów w Unii 
Europejskiej. Producenci nie 
mogą lekceważyć oczekiwań 
konsumentów i każdą różnicę 
tłumaczyć odpowiedzią na inne 
gusta klientów”  – podkreślił z 
kolei sam prezes UOKiK Ma-
rek Niechciał. Dodał, że prawie 
połowa Polaków, ankietowa-
nych przez urząd, twierdzi, że 
mogą zapłacić więcej za produkt 
lepszej jakości. 

Jak sprawdzano różnice 
w jakości? 
Urząd sprawdził jakość produk-
tów na dwa sposoby.  „Pomogła 
nam w tym Inspekcja Handlowa 
i nasze akredytowane labora-
toria”  – można się dowiedzieć 
z raportu podsumowującego 
badanie. Pierwsze testy porów-
nawcze wykonano pod koniec 
2017 r. – na artykułach spożyw-
czych kupionych w Polsce i ich 

zachodnich odpowiednikach (37 
par artykułów żywnościowych). 
Dotyczyły m.in. serka, chip-
sów, soków, jogurtów, herbaty, 
kawy, ryb mrożonych, wędliny.  
 
Drugie testy porównawcze 
odbyły się w II kwartale 2018 
r. „Kupiliśmy w Polsce żywność, 
która miała etykiety: po polsku 
(co znaczy, że była produko-
wana na nasz rynek) i w obcej 
wersji językowej (co świadczy 
o tym, że miała trafić na ryn-
ki innych krajów Europy Za-
chodniej)” – wskazał UOKiK.  
 
Aby badania były skuteczne, 
nie brano pod uwagę różnic w 
smaku czy wielkości opakowań, 
aby uwzględniać oddzielną dla 
każdego regionu UE politykę 
cenową oraz indywidualne upo-
dobania smakowe mieszkańców 
konkretnych krajów. 

Jakie produkty wzbudziły 
największe kontrowersje?
Chipsy paprykowe Crunchips – 
mimo że opakowanie było iden-
tyczne pod względem wielkości, 
to w polskich sklepach jest o 25 
g mniej chipsów. Polskie – sma-
żone na oleju palmowym, zawie-
rały glutaminian monosodowy i 
miały znacznie wyższą zawar-
tość tłuszczu. Niemieckie sma-
żone są na słonecznikowym, 
bez wzmacniacza smaku. Pro-
ducent dodał do nich naturalny 
proszek pomidorowy i serowy 
– czego zabrakło w polskich.  
 
Serek Almette z ziołami – na obu 
opakowaniach była informacja: 
„100 proc. naturalne składniki”. 
Serek przeznaczony do Europy 
Zachodniej wyprodukowany był 
z twarogu, ziół, cebuli, czosnku 
i soli. Polski – zawierał twaróg, 

odtłuszczone mleko w proszku, 
cebulę, sól, czosnek, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, 
zioła (0,1 proc.), naturalne aro-
maty. Regulator kwasowości, 
jako substancja dodatkowa, 
przeczyła napisowi na opako-
waniu, że serek  Almette  zawie-
ra „100 proc. naturalne składni-
ki”. 

Czekolada Milka z orzechami 
– w polskich sklepach miała 
znacznie mniej orzechów niż na 
rynku niemieckim. 
 
Lipton Ice Tea Peach – w pro-
dukowanej na rynek polski było 
mniej ekstraktu z herbaty. Po-
nadto zawierała cukier, fruktozę 
i słodzik. Na rynku zachodnim 
producent dodał tylko cukier. 
 
Napój Fuze Tea  – w Polsce – 
mniejsza zawartość soku brzos-
kwiniowego i wyraźnie inny 
smak. 
 
Ciastka Leibniz Minis Choco – 
w Polsce było nieco większe 
opakowanie, ale pomimo tego, 
produktu w środku było o 25 g 
mniej. 
 
Chrupki Monster Munch  Ori-
ginal  – producent dodał do 
chrupek przeznaczonych na 
polski rynek glutaminian  mo-
nosodowy (wzmacniacz smaku), 
dlatego miały intensywny sero-
wy smak. Ponadto opakowanie 
w Polsce zawierało o 25 g mniej 
produktu, a w składzie  chrup-
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ków  znajdowało się mniej  pu-
ree ziemniaczanego. 

Chrupki Curly Peanut Clas-
sic – w takim samym opakowa-
niu w Polsce było o 30 g mniej 
chrupek.
 
Knorr Fix Spaghetti Bologne-
se – więcej tłuszczu i cukrów w 
produkcie sprzedawanym w Pol-
sce, a w zachodnioeuropejskim 
mniej soli. Różnice w smaku i 
zapachu – w produkcji na pol-
ski rynek dominował smak pa-
pryki, na zachodnioeuropejski 
– czosnku. 

Serek Philadelphia z ziołami – 
były różnice w produkcji. Serek 
na nasz rynek był produkowa-
ny z mleka, śmietany i białek 
mlecznych. Ten sam serek w 
Wielkiej Brytanii produkowa-
ny jest z prawdziwego twarogu. 
Polskie opakowanie jest też du-
żo mniejsze.
  
Żelki Haribo – przeznaczone na 
polski rynek mają mniej wyraź-
ny smak, mocniejsze kolory i są 
bardziej twarde.  Dodatkowo, w 
polskich paczkach żelków znaj-
duje się najwięcej tych o smaku 
jabłka i cytryny. 
 
Kawa Nescafe Classic – prze-
znaczona na polski rynek ma 
mniej aromatu i zdecydowanie 
gorszy smak, niż ta, która prze-
znaczona jest na rynek zachod-
ni. W Polsce sprzedawana jest w 
większych opakowaniach
.  
Kiełbasa krakowska firmy Bal-
cerzak – w Europie Zachodniej 
ma lepszą jakość – zawiera m.in. 
mniej wody.
  
Dżem malinowy Maribel (Lidl) 
– polska wersja ma zdecydowa-
nie więcej cukru niż wersja nie-
miecka. 

Polacy są świadomi  
problemu 
Zanim opublikowano raport, 
przeprowadzono oddzielne ba-
dania, które miały na celu okre-
ślić, czy Polacy zdają sobie spra-
wę z gorszej jakości żywności na 
rodzimym rynku. 
 
Okazało się, że co trzeci Polak 
jest przekonany, że istnieją zna-
czące różnice w jakości. Wiedzę 
czerpią przede wszystkim ze 
swojego doświadczenia, opinii 
innych, przekazów w mediach.  
Co ciekawe, większość jest 
przekonana, że jeżeli produkty 

wyglądają tak samo, to muszą 
mieć identyczny skład. Najwięk-
sze przekonanie o tym, że towa-
ry sprzedawane w Polsce  mają 
inną jakość od tych na zacho-
dzie Europy mają osoby, które 
mieszkały dłużej za granicą.
 

londynek.net 
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Twój przyjaciel Ego – cz. II 
“Ego jest złe i należy się go pozbyć”. “Ego jest odpowiedzialne za wszystkie najgorsze rzeczy, które 
się nam przytrafiają, i jest nam zupełnie niepotrzebne”. Czy aby na pewno tak jest? Co, jeśli takie 
podejście do ego jest dla nas bardzo krzywdzące i uniemożliwia nam osiągnięcie wewnętrznej har-
monii? 

Konsekwencje   
negowania Ego 
Gdy  ulegamy powszechne-
mu zwyczajowi negowania 
i  krytykowania ego, dzieje 
się w naszej wewnętrznej ro-
dzinie kilka rzeczy: 

1. Po pierwsze, tracimy moż-
liwość na nawiązanie relacji 
z tymi częściami siebie, któ-
re są odpowiedzialne za  de-
strukcyjne zachowania, 
2. Ponadto, sprawiamy, że za-
chowania menadżerów stają 
się jeszcze bardziej ekstremal-
ne, ponieważ krytykowanie sa-
mego siebie każdorazowo może 
pobudzać aktywność wygnań-
ców, którzy  raz za  razem są po-
budzani kolejnymi zranieniami 
(co z  kolei wpływa na  większą 
potrzebę aktywności menadże-
rów), 
3. Jakby tego było mało, tworzy-
my w sobie części, których rolą 
staje się ocenianie i  krytyko-
wanie menadżerów, jeszcze 
bardziej pogłębiając problem, 
ponieważ teraz doświadcza-
my konfliktu wewnętrznego 
i  różne części nas samych wal-
czą ze  sobą, marnując energię 
na konflikt. 

Negowanie i  krytykowanie ego 
oddala nas więc od wewnętrznej 
harmonii i utrudnia uwolnienie 
się od  destrukcyjnych zacho-
wań. 
Warto też nadmienić, że oprócz 
chronienia naszej wrażliwości, 
ego najzwyczajniej w  świecie 
kieruje naszym codziennym ży-
ciem – organizuje, planuje, za-
rządza. 

„Przekroczenie” lub pozbycie 
się ego to  nienajlepszy pomysł 
(jeśli w  ogóle jest to  możliwe). 
To tak jakbyś stwierdził, że woda 

jest zła, ponieważ możesz się 
w niej utopić. Albo, że ogień jest 
zły, bo możesz się nim oparzyć. 
Zarówno ego, woda jak i  ogień 
wspierają nasze życie i  mogą 
stać się szkodliwe tylko  wtedy, 
gdy  używamy ich w  nieodpo-
wiedni sposób. 

Twój przyjaciel Ego 
Wróćmy na  chwilę do  me-
nadżerów. Choć ich strategie 
na pierwszy rzut oka wyglądają 
na  szkodliwe, ważne jest, aby 
zrozumieć, że te części SĄ NAM 
POTRZEBNE. Gdyby  menadże-
rowie nie  wykonywali swojego 
zadania, nie bylibyśmy w stanie 
normalnie funkcjonować w  ży-
ciu codziennym! 

Dopiero, gdy  w  trakcie terapii 
lub innej formy pracy nad sobą 
uwalniamy (uzdrawiamy) we-
wnętrzne zranienia z  przeszło-
ści (w języku IFS – zdejmujemy 
ciężary z tych cierpiących części 
naszej osobowości), menadżero-
wie odpuszczają i  przestają za-
chowywać się w  tak ekstremal-
ny sposób – nie ma już bowiem 
potrzeby na  tak intensywną 
ochronę. Wtedy ich rola albo się 
zupełnie zmienia (np.  zamiast 
krytykować zaczynają nas 
wspierać motywującym dialo-
giem wewnętrznym), albo pozo-

staje taka sama, jednak ich 
działania nie  są już tak  in-
tensywne i destrukcyjne. 

Im więcej wewnętrznych cię-
żarów uwalniamy, tym bar-
dziej nasze poczucie tożsa-
mości, nasze poczucie „ja”, 
staje się płynne, spójne, har-
monijne. W  swojej istocie 
zawsze takie było, wcześniej 
po  prostu było ono ukryte, 
tak samo jak błękitne niebo 
i słońce są czasami przykry-
te chmurami. 

W emocjonalnie i mentalnie doj-
rzałej psychice grupa menadże-
rów kierujących naszym życiem 
(ego) nie jest więc destrukcyjna. 
Pozwala nam planować, dbać 
o  strukturę w  naszej codzien-
ności, organizować nasze dzia-
łania, pracować. Jednocześnie, 
menadżerowie mogą w takim 
systemie dawać przestrzeń na te 
dziecięce, spontaniczne, krea-
tywne, szczere i  radosne części 
naszej osobowości – dzięki cze-
mu nie czujemy, że ego dominu-
je nad naszym życiem lub że jest 
„przerośnięte”. 
Przestajemy myśleć o  sobie 
w  negatywny sposób (lub prze-
sadnie pozytywny) i  nasz obraz 
siebie staje się dużo bliższy 
temu, kim naprawdę jesteśmy. 

Jednak to  nie oznacza, że  po-
zbyliśmy się ego lub je przekro-
czyliśmy. Ego po  prostu stało 
się naszym sprzymierzeńcem. 
Po pierwsze dlatego, że my prze-
staliśmy je negować i  uwolni-
liśmy się od  chęci pozbycia się 
go. Po drugie dlatego, że zaopie-
kowaliśmy się wewnętrznymi 
zranieniami, które menadże-
rowie tak  obsesyjnie chronili 
przed światem zewnętrznym. 
Ego nie jest więc jednolitym two-
rem – to zespół części naszej oso-
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bowości, który na różne sposoby 
chroni naszą wrażliwość. Każda 
z tych części może zmienić swo-
ją strategię, gdy poświęcimy jej 
odrobinę uwagi. Gdy  zwrócimy 
się do  niej z  życzliwością i  ot-
wartością i pokażemy, że może-
my uzdrowić zranienia, które te 
części tak starannie ukrywają. 

Gdy  zaczniesz się przyglądać 
tym chroniącym Cię częściom 
(ego), powoli zaczniesz rozu-
mieć, dlaczego działają one 
w  taki, a  nie inny sposób. Za-
czniesz widzieć je jako głębo-
ko dbających o  Ciebie, odważ-

nych pomocników, którzy służą 
większej całości (którą jesteś 
Ty sam). Na  pewnym etapie bę-
dziesz więc  gotowy na  to, aby 
prawdziwie podziękować im 
za wsparcie – a wtedy one prze-
staną być Twoim wrogiem i  za-
czną być Twoim przyjacielem. 

Ego jest Twoim przyjacie-
lem. Ma dobre intencje 
i chce Ci pomóc. 
I  choć czasami (lub często) 
nie robi tego w najlepszy sposób 
(czyniąc przy tym trochę szkód 
lub utrudniając Ci pewne aspek-

ty życia) dzieje się tak tylko dla-
tego, że nie umie inaczej. 

Nawiązując kontakt z  każdą 
częścią osobowości składają-
cych się na Twoje ego i pracując 
z  chronionymi przez  nie częś-
ciami, możesz sprawić, że  ich 
działania staną się mniej eks-
tremalne, lub że  z  wielką chę-
cią odpuszczą trudne zadanie 
i  przyjmą inną, bardziej kon-
struktywną rolę w  Twojej we-
wnętrznej rodzinie. 

Michał Pasterski

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

Co to właściwie znaczy, że ktoś jest introwertykiem? Czym się 
różni introwertyk od ekstrawertyka?

 Czy introwertyków jest dużo na 
świecie i czy introwertyzm to 
cecha wrodzona, czy nabyta? Te-
mat introwersji versus ekstra-
wersji wydaje mi się szczególnie 
ważny, bo tak naprawdę w dużej 
mierze właśnie od tego, czy je-
steśmy introwertykiem czy też 
ekstrawertykiem, zależy wybór 
naszych zainteresowań, znajo-
mych, szkoły, ścieżki zawodowej 
i sposobu spędzania wolnego 
czasu. Temat warty jest zatem 
zgłębienia. 

Zacznijmy zatem od wyjaśnie-
nia tego, że to, iż jedni z nas są 
bardziej introwertyczni, a inni 
ekstrawertyczni, jest częścią na-
szego temperamentu, czyli jest 
naszą cechą wrodzoną. Szacuje 
się, że introwertyków jest w spo-
łeczeństwie około trzydzieści 
procent, co oznacza, że pozo-
stałych siedemdziesiąt procent 
to ekstrawertycy. Można zatem 
powiedzieć, że świat jest zdomi-
nowany przez ekstrawertyków. I 
tak też jest. Wymagający od nas 
ekspansywnego podejścia do 
życia, jak najczęstszego wysta-
wienia na ekspozycję społeczną 
i porównywanie się z innymi, 
wymagający bycia aktywnym i 
dobrze zsocjalizowanym. 

Introwertykom, mimo iż starają 
się do wszystkich tych wyma-
gań dopasować, w takim świe-
cie z pewnością nie jest łatwo. 
Ich sposób funkcjonowania od-
biega od lansowanego obecnie 
stylu życia, gdzie atrakcyjne 
społecznie są osoby głośne, do-
minujące i asertywne. Abyśmy 
jednak mogli przybliżyć sposób 
funkcjonowania introwertyka, 
spróbujmy najpierw scharakte-
ryzować cechy charakterystycz-
ne introwertyków oraz cechy 
typowe dla ich przeciwieństw, 
czyli osób ekstrawertycznych: 

Cechy charakterystyczne 
dla introwertyków: 
•są refleksyj-

ni, zanim coś 
zrobią, naj-
pierw pomy-
ślą 

•najlepiej czu-
ją się w domu 
i w swoim 
własnym to-
warzystwie 

• s k o n c e n -
trowani na 
swoich uczu-
ciach i emo-
cjach, mówi 

się o nich, że mają w siebie 
dobry wgląd, skłonni do prze-
prowadzania wewnętrznych 
analiz 

•są świetnymi i uważnymi słu-
chaczami, skupieni na roz-
mówcy, pamiętający detale 

•rozmawiają spokojnie, łagod-
nie, zastanawiają się nad tym, 
co, i w jaki sposób mówią 

•wytrwali, zdolni do niezależ-
nego myślenia, głębokiej kon-
centracji i twórczych rozwią-
zań 

•dobrze się czują w samotności 
i nie jest to spowodowane tym, 
że nie lubią ludzi, ale ze wzglę-
du na to, że przebywanie z 
ludźmi działa na nich wyczer-
pująco, wyczerpuje ich zasoby 
energetyczne. Spotkania to-
warzyskie dla introwertyków 
są tak wysysające, że po ich za-
kończeniu czują się dosłownie 
„wypompowani” z sił. 

•wolą rozmowy w cztery oczy, 
aniżeli przebywanie w więk-
szym towarzystwie, zdecydo-
wanie nie są typami „imprezo-
wiczów” 

•mają nieliczne grono znajo-
mych, ale za to bardzo dbają o 
relacje z najbliższymi przyja-
ciółmi 

•nie podejmują inicjatywy po-
znawania nowych osób, bo we-
dług nich kontakty z nieznajo-
mymi są mało przewidywalne 

•bywają powściągliwi w okazy-
waniu uczuć, więc mogą spra-
wiać wrażenie chłodnych czy 
trzymających dystans, są to 



43grudzień 2018 - styczeń 2019 Antwerpia po polsku    

jednak osoby niezwykle wraż-
liwe i delikatne 

•wolą się uczyć i pracować sa-
modzielnie. Spokój i cisza 
wspierają ich efektywność. 

•zwykle są ugodowi i unikają 
konfliktów 

•są znakomitymi obserwatora-
mi innych i ich emocji. 

Cechy charakterystyczne 
dla ekstrawertyków: 
•otwarci, towarzyscy, czerpiący 

energię z przebywania z inny-
mi 

•nastawieni na świat zewnętrz-
ny, mało skoncentrowani na 
swoich uczuciach 

•źle się czują w samotności i 
ogólnie jej unikają, samotność 
bowiem ich przytłacza 

•lubią się ekscytować, robić 
wiele rzeczy, udzielać się w 
rozlicznych przedsięwzię-
ciach 

•spontaniczni 
•mają szerokie grono znajo-

mych i przyjaciół z którymi 
uwielbiają spędzać czas 

•cechuje ich łatwość i lekkość 
wyrażania się 

•aktywni, żywo gestykulujący 
podczas rozmów 

•chętnie poznają nowe osoby, 
a także przebywają w niezna-
nym im otoczeniu 

•zawsze skorzy do zabawy i 
wyjść, dzięki którym ładują ży-
ciową energię 

•koncentrują się na rezulta-
tach, lubią kiedy coś się wokół 
nich dzieje, często skupiają na 
sobie uwagę innych 

•ekspresyjni, cieszący 
się bieżącą chwilą 

Różnice w sposobie 
funkcjonowania intro-
wertyków i ekstrawer-
tyków są bardzo wi-
doczne i odczuwalne 
nie tylko przez nich sa-
mych, ale także przez 
ich najbliższe otocze-
nie. Najprościej moż-
na by to ująć tak, że o 
ile introwertyk znaj-
duje źródło zasilania 
w swoim wewnętrz-
nym emocjonalnym 

świecie, składającym się z uczuć 
idei i wrażeń, o tyle ekstrawer-
tyk jest zasilany przez świat ze-
wnętrzny, czerpie swoją energię 
z aktywności, podejmowanych 
przedsięwzięć, a przede wszyst-
kim z kontaktu z innymi. Czyli 
to, co rozładowuje introwertyka, 
ładuje ekstrawertyka i odwrot-
nie. 

Introwertyków na świecie jest 
znacznie mniej, mają za to oni 
całą paletę fantastycznych zalet, 
z których warto zdawać sobie 
sprawę. Introwertycy bowiem, 
jak nikt inny, świetnie odnaj-
dują się w świecie uczuć i emo-
cji. Lepiej od ekstrawertyków 
odczytują intencje innych i są 
znakomitymi obserwatorami 
życia, świata i ludzi. Są przy tym 
często empatyczni, a przez to 
skupieni na drugim człowieku. 
Doskonale odnajdą się w zawo-
dach, w których właśnie te ce-
chy są pożądane. Introwertycy, 
zważywszy na to, że mają wyso-
ko rozwiniętą zdolność koncen-
tracji, nie cenią może specjalnie 
luźnej rozmowy o wszystkim i o 
niczym, ale za to są znakomici 
w rozmowach o sprawach i rze-
czach, które w życiu mają zna-
czenie. 

Mieć introwertyka za przyjacie-
la, to wielki skarb. Ten może nie 
będzie towarzyszył nam w noc-
nych weekendowych eskapa-
dach, ale za to jest wielka szan-
sa na to, iż będzie nieocenionym 
powiernikiem naszych trosk i 
kłopotów. Zaufanym i obecnym 

wtedy, kiedy potrzebujemy. Lo-
jalnym i oddanym nam przyja-
cielem. Można powiedzieć, że 
introwertycy są emocjonalnie i 
duchowo głębocy, mają wysoko 
rozwiniętą samoświadomość. 
Łatwiej nam się przy nich otwo-
rzyć, czy zwrócić się do nich po 
pomoc. 

Jeśli z kolei chodzi o to, jakimi 
pracownikami są introwertycy, 
to mogę z dużą odpowiedzial-
nością powiedzieć, że cechuje 
ich wysoka dokładność w wy-
konywaniu obowiązków, także 
sumienność i pewnego rodzaju 
determinacja. Introwertycy lu-
bią kończyć rozpoczęte zadania 
i starają się wykonać je najle-
piej, jak potrafią. Ze względu na 
wspomnianą przeze mnie wyso-
ko rozwiniętą zdolność koncen-
tracji zwracają uwagę na detale 
i nie są podatni na tak zwane 
„rozpraszacze”, robią w związku 
z tym to, co do nich należy. Taki 
właśnie sposób pracy sprawia 
im wewnętrzną przyjemność. In-
trowertycy, w związku z tym, że 
są świadomi zazwyczaj wiedzą 
czego chcą, a to daje im jasne 
wskazania zawodowe i życio-
we. Najważniejsze jest jednak 
to, że mimo tych wszystkich 
znaczących różnic pomiędzy 
introwertykami a ekstrawerty-
kami, potrafią się oni wspania-
le uzupełniać i, jak się okazuje, 
wzajemnie się od siebie uczyć i 
czerpać. 

Aleksandra Szewczyk, 
psycholog 
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Doktor Mirosław Angielczyk   
Mężczyzna obdarzony talentem  
do ziół, cz. II 
Życie doktora Mirosława Angielczyka to opowieść o sukcesie, o człowieku, który dzięki świadome-
mu działaniu ulepsza świat. To także opowieść o mężczyźnie, który ma śmiałość podążać za swo-
imi marzeniami, historia o liderze, który postanowił prowadzić życie, które sam wymyślił, czyli 
życie pachnące jego pasją – ziołami. Spotkałam się z twórcą firmy „Dary Natury” w jego ogrodzie 
botanicznym w Korycinach, położonym w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski – Podlasiu, 
wśród ziół, które pokochał. 

Miałam przyjemność zwiedzić 
Pana ogród ziołowy. To cudow-
ne doświadczenie i niezapo-
mniana przygoda dla całej ro-
dziny. Kiedy Pan, jego twórca, 
spaceruje po ogrodzie, co Pan 
czuje? 
Zanim powstał mój ogród, my-
ślałem o nim kilka lat. Kiedy 
jego wizja w moim umyśle była 
gotowa, ruszyłem do działania. 
Wiedziałem, jak dokładnie bę-
dzie wyglądać, jakie rośliny się 
w nim znajdą, jak będę go pro-
mować. Dziś do mojego ogrodu 
przyjeżdżają naukowcy i turyści 
z całego świata, uczą się w nim 
studenci. W moim ogrodzie bo-
tanicznym znajduje się około 
1500 gatunków roślin, położo-
nych na obszarze ponad 15 hek-
tarów. W ogród inwestuję wiele 
pieniędzy. Wiem, że ziołoleczni-
ctwo ma przyszłość w Europie. 
Lubię zwiedzać inne ogrody, 
głównie takie, które mają 200 
czy 300 lat. Wiek tych ogrodów 
można poznać po wielkich sta-
rych drzewach i specyficznym 
mikroklimacie. Mój ogród jest 
młody, ale kiedyś będą przecha-

dzać się po nim przyszłe 
pokolenia. Przez wiele 
lat gromadziłem rośli-
ny do mojego ogrodu, 
jestem z niego bardzo 
dumny. Mam wiele pla-
nów z nim związanych. 
Dobrze czuję się z my-
ślą o ich realizacji. Lu-
bię po nim spacerować, 
odpoczywam wtedy. 
Chciałbym, aby ogród 
w ciągu dwóch lat stał 
się miejscem eduka-

cji, miejscem unikatowym w 
skali Europy. Marzy mi się, aby 
powstała w nim nowoczesna 
pracownia naukowa oraz oran-
żeria, w której będą rośliny z in-
nych stref klimatycznych. Myślę 
też o muzeum zabobonu i medy-
cyny ludowej, ponieważ jest to 

charakterystyczne dla regionu, 
w którym się wychowałem. 

Jest Pan również autorem 
książki „Obrzędy i tradycje zie-
larskie regionu nadbużańskie-
go”. Co znajdą w niej czytelni-
cy? 
W książce tej przekazałem czy-
telnikom informacje o starych 
obrządkach ludzi zamieszkują-
cych okoliczne wsie nadbużań-
skie. Dziś mam wrażenie, że w 
szybko zmieniającym się świe-
cie zatracają się tradycje i obrzę-
dy, które kiedyś były niezwykle 
ważnym aspektem życia i łączyły 
ludzi. To było wielkie bogactwo. 
Uważam, że nadal warto je kul-
tywować. Jest przy tym zaspoka-
jana potrzeba przynależności, w 
pewnym sensie buduje się też 
tożsamość. Tożsamość ludzka 
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jest połączona przecież ze świa-
domością własnego miejsca w 
społeczeństwie. Człowiek, który 
ją ma, zna swoje korzenie, sza-
nuje członków grup, do których 
należy i swoją rodzinę, a przede 
wszystkim wie, kim jest. Jest 
bardziej bogaty wewnętrzne, co 
przekłada się na skuteczność w 
walce z przeciwnościami oraz 
daje szansę na szczęśliwe życie. 

Jakie Pana zdaniem cechy i 
predyspozycje są kluczowe, 
aby odnieść sukces? 
Często zastanawiam się, dlacze-
go tak jest, że niektórym udaje 
się coś osiągnąć, a innym nie. 
Ale cały czas nie mam jedno-
znacznej odpowiedzi na to pyta-
nie. Chętnie wracam do przysło-
wia „Nie święci garnki lepią”, 
rozumiem, że nie trzeba być 
wyjątkową osobą, aby coś osiąg-
nąć. Trzeba w siebie i swoje 
marzenia uwierzyć, a potem wy-
konać pierwszy krok w celu rea-
lizacji swoich planów. Po drodze 
znajdzie się wiele osób, które 
powiedzą, że to się nie uda, że to 
bez sensu. 

Ważnym aspektem przy realiza-
cji planów jest również postawa 
wobec pieniędzy, chodzi o to, aby 
nie być tylko na nich skupionym 
podczas drogi do wyznaczonego 
celu. Pieniądze często okazują 
się efektem ubocznym. Kiedy 
jesteśmy pochłonięci realizacją 
swojej wizji, pieniądze pojawiają 
się w najbardziej zaskakującym 
momencie. Wtedy okazuje się, 
że udało się nam coś osiągnąć, 
coś, co ma dużo większe zna-
czenie niż tylko aspekt ekono-
miczny. Czasami mam plany, 
których w logiczny sposób nie 
mogę wytłumaczyć, po prostu 
czuję, że muszę to zrobić, widzę 
to w moim umyśle i po prostu to 
robię. Rzadko słucham innych 
ludzi, lubię podejmować samo-
dzielne i odważne decyzje. Mam 
jeszcze dużo planów do zrealizo-
wania i ciągle jestem nienasy-
cony. Bezczynność mnie męczy. 
Dobrze jest mieć jasno określo-
ny cel i wielkie pragnienie, aby 
go osiągnąć. Mam wrażenie, że 
czasami ludzie wolą proste roz-

wiązania, boją się zmian, boją 
się oceny innych ludzi. Warto 
podjąć ryzyko i kształtować ży-
cie tak, jak sami tego chcemy. 
Sami odpowiadamy za swoje 
życie, mamy na ziemi do wyko-
rzystania jakiś czas, a to, co zro-
bimy z tym darem, zależy głów-
nie od nas samych. Myślę, że 
ważnym elementem w realizacji 
życiowych planów jest również 
wytrwałość. 

Czym jest dla Pana sukces? Jak 
Pan go rozumie? 
Ogólnie sukces przez wielu 
definiowany jest przez aspekt 
finansowy, a ja widzę to jako 
pozostawienie po sobie czegoś 
trwałego, czegoś, co posłuży lu-
dziom, będzie przydatne innym 
pokoleniom. Cieszę się, że mogę 
przekazać młodym pokoleniom 
nie tylko wiedzę o ziołach, ale 
także o życiu polskiej wsi, o jej 
tradycjach i obyczajach. Nadal 
lubię czytać książki o ziołach z 
różnych części świata. Im wię-
cej o nich wiem, tym bardziej 
zdaję sobie sprawę, jak wiele 
jeszcze nie wiem. Zioła nadal 
mnie zaskakują, odkrywam nie-
znane dotąd właściwości ziół. 
Często wykorzystuję bardzo 
stare przypisy o ziołach, któ-
rych nikt wcześniej nie weryfi-

kował. Potencjał w przyrodzie 
jest ogromny, nie możemy o tym 
zapomnieć. Dla mnie moja pra-
ca jest czymś bardzo osobistym. 
Wiedza o ziołach dwieście lat 
temu była dość duża, to ważne, 
aby korzystać z doświadczenia 
innych ludzi. Każdy z nas to 
przecież skarbnica wiedzy. Dziś 
posiadam obszerny księgozbiór 
z obszaru zielarstwa, którym 
chętnie się dzielę z innymi. 
Uwielbiam otaczać się młodymi 
ludźmi, w okresie wakacji czę-
sto odwiedzają mnie studenci, 
którzy chcą pracować, jedno-
czenie ucząc się. Jeżeli widzę, że 
młody człowiek chce pracować, 
rozwijać się, to często stwarzam 
warunki do tego, aby mógł to re-
alizować. Do sukcesu nie należy 
się spieszyć, trzeba być wytrwa-
łym. Rośliny i natura nauczyły 
mnie cierpliwości. Mam nadzie-
ję, że uda mi się pozostawić po 
sobie świat nieco lepszym, oraz 
że dzięki temu, że istnieję, inni 
ludzie mogą mieć lepsze życie. 

Plany na przyszłość, co jesz-
cze? 
Jestem coraz bardziej śmiały 
w moich wizjach. Nadal będę 
wzmacniać markę mojej firmy. 
Konkurencja w branży zielar-
skiej jest coraz większa. W Pol-
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sce bardziej propagowane są 
środki farmaceutyczne, w Ja-
ponii natomiast propaguje się 
środki ziołowe, aby nie choro-
wać. Natura ma wiele do zaofe-
rowania, wystarczy po to sięg-
nąć. Moje pieniądze inwestuję 
w nowe przedsięwzięcia, nie po-
zwalam im siedzieć w  miejscu. 
Chciałbym, aby powstało tu 
nowoczesne laboratorium, dzię-
ki któremu będziemy mogli 
sprawdzać jakość ziół, to, ile za-
wierają związków mineralnych, 
witamin. To pozwoli nam ukła-
dać mieszanki zaspokające po-
trzeby kolejnych klientów. Mam 
nadzieję, że moja firma zajmie 
się produkcją ekologicznych 
kosmetyków. W zastosowaniu 
zewnętrznym zioła też mają wie-
le do zaoferowania. Coraz częś-
ciej myślę również o napisaniu 
książki, w której będę bazować 
na wiedzy zbadanej, jak i na au-
tentycznej wiedzy zasłyszanej 
oraz mojego osobistego stosun-
ku do ziół. Jestem ekspertem i 
badaczem, więc uważam, że to 
po części mój obowiązek, aby 
przekazać moją wiedzę do dal-
szy badań naukowych. 

Magia i bogactwo „Ziołowego 
Zakątka” 
Doktor Mirosław Angielczyk 
przez cały czas rozwija swoje 
gospodarstwo o nazwie „Zioło-
wy Zakątek”. Znalazłam w nim: 
ośrodek edukacji przyrodniczej, 
domek różany, galerię rzeźby w 
kamieniu, zielarnię, zabytkowy 
kościół, salę mikroskopową, 
szałas bimbrownika, bibliotekę 
zielarską, ogród biblijny, zioło-
we spa, plac zabaw dla dzieci, 
basen i jadalnię z pysznym je-
dzeniem charakterystycznym 
dla Podlasia i wiele innych 
atrakcji. Goście „Ziołowego Za-
kątka” mogą też odwiedzić za-
grodę ze zwierzętami hodowla-
nymi. Miejsce to daje możliwość 
przenocowania w pięknych, za-
bytkowych budynkach. Myślę, 
że aby doświadczyć wszystkich 
atrakcji tego miejsca, trzeba 
tam spędzić kilka dni. Są takie 
miejsca na świecie, które mają 
szczególną moc. „Ziołowy Zaką-

tek” jest połączeniem natury z 
wierzeniami, z tradycjami, któ-
re rezonują w jakiś niewytłu-
maczalny sposób. To miejsce, w 
którym czas płynie wolno. Czu-
łam tam niesamowity spokój i 
bliskość z naturą. Zakocham się 
w ogrodzie doktora Mirosława 
Angielczyka, z pewnością jesz-
cze tam wrócę. 

Człowiek – unikat, który za-
chwyca 
Istnieje takie przekonanie, że 
wartościowy człowiek to ten 
„co daje siebie innym”. Z całą 
pewnością doktor Mirosław Ag-
nielczyk to człowiek, dzięki któ-
remu świat staje się lepszy. To 
mężczyzna, którego osobowość 
zachwyca i zaraża nadzieją. 
Każdy z nas jest wyjątkowy, jest 
unikatem, właścicielem zróżni-
cowanych cech i predyspozycji. 
Niezwykle cen-
na jest ta róż-
n o r o d n o ś ć . 
Pięknie ujął 
to w swojej 
w y p o w i e d z i 
Pan Mirosław 
A n g i e l c z y k : 
„[…] są ludzie, 
którzy są ob-
darzeni różny-
mi talentami 
– do muzyki, 

do matematyki, do tańca, a ja zo-
stałem obdarzony talentem do 
ziół”. Jednak nie każdy z nas ma 
odwagę sięgnąć po to, co nam w 
duszy gra. Często niezrealizowa-
ne marzenia, talenty umierają 
razem z nami. Życzę wam, aby 
każdy z was miał możliwość od-
krycia talentu jaki w was drze-
mie oraz odwagi, aby za nim po-
dążać. 

Mój felieton chcę zakończyć cy-
tatem, który wyryty na drewnia-
nej tablicy wita gości „Ziołowego 
zakątka”, „Każde zioło podaro-
wane człowiekowi to zamknięta 
księga mądrości, trzeba tylko ją 
otworzyć, przestudiować i tę mą-
drość w życiu zastosować” – ks. 
Jan Twardowski. 

Maria Monika Młodzianowska
Fot. Ewelina Lewkowicz-Żmojda

Maria Monika 
Młodzianowska, psycholog 
kliniczny, pedagog, coach rod-
zicielski, terapeutka pracująca 
w  nurcie Terapii Skoncen-
trowanej na Rozwiązaniach 
- Solution Focused Brief 
Therapy (ukończony I i II 
stopień ), trenerka metody 
KIDS’ SKILLS oraz porozum-
ienia bez przemocy (NVC)
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Czy alkoholizm musi być przekleń-
stwem?        
Cześć 1. BESTIA” (Odcinek 13) 

Świadectwo bezdomnego alkoholika - część I
Urodziłem się w 1964 roku w Toruniu w rodzinie robotniczej. 
Mój ojciec pracował w zawodzie tokarz-ślusarz. Kiedy miałem 4 
lata moja mama musiała iść do pracy w drukarni, pracowała jako 
odbieraczka. Miałem o 3 lata starszego brata. Ojciec mało się nami in-
teresował. Pamiętam, że bardzo często przychodził z pracy pijany, 
dużo grał z kolegami w karty. Z opowiadań mamy wiem, że przepijał 
i przegrywał większą część wypłaty. Tylko mamę pamiętam 
jako ciepłą, kochającą, utrzymującą cały dom i dbającą o dzieci. 

W wieku 4 lat poszedłem do 
przedszkola. Było blisko, ale 
trzeba było przejść na drugą 
stronę ulicy, gdzie jeździły tram-
waje i samochody. Odprowadza-
ła i przyprowadzała mnie mama. 
Kiedy mama pracowała, mną i 
bratem zajmowała się nasza są-
siadka, koleżanka mamy – Hele-
na. 

Pamiętam, jeszcze byłem małym 
dzieckiem, kiedy ojciec przy-
szedł po pracy pijany, zjadł obiad 
i zasnął. Kiedy się obudził, zrobił 
mamie awanturę, że jest głodny, 
nie pamiętał, że obiad już zjadł. 
Mama więcej nie miała, chciał 
wyjść i dalej pić, mama pienię-
dzy nie dała. Zaczął ją popychać, 
kilka razy uderzył w twarz. Było 
dużo hałasu – ojciec krzyczał, 
mama płakała. Ja z bratem scho-
waliśmy się za krzesłami z wyso-
kimi oparciami w drugim końcu 
pokoju, tylko oczy wystawiłem 
znad krzesła. Kiedy mama chcia-
ła wybiec z domu do sąsiadki 
po pomoc, już jedną nogą była 
na korytarzu, ale ojciec swoją 
nogą przycisnął drzwi i zabloko-
wał mamę. Sąsiedzi to widzieli 
i słyszeli, wezwali milicję. Mili-
cja ojca zabrała, a mama mnie i 
brata tuliła, wszyscy drżeliśmy 
i płakaliśmy. Awantury jeszcze 
często się zdarzały. 

W 1971 roku przeprowadziliśmy 
się na nowe osiedle, były tam aż 

3 pokoje, ja dostałem jeden, brat 
też dostał jeden, a największy 
zajęli rodzice. Chodziłem już 
do szkoły podstawowej, 
uczniem byłem słabym. 
Na zebraniu wycho-
wawczyni powiedziała 
mamie, że jestem zdol-
ny, ale leniwy. W 7 klasie 
zacząłem już palić papie-
rosy. Po ósmej zdecydowałem 
się na szkołę zawodową – zasad-
niczą o kierunku krawieckim. 
Chciałem zostać konserwato-
rem zabytków, ale nawet mama 
mi odradzała, bo nie dam sobie 
rady i świadectwo miałem za 
słabe na liceum. W szkole za-
wodowej spróbowałem alkoho-
lu, wypiłem 1 szklankę taniego 
wina. 

Pierwszy raz upiłem się u brata 
na 18 urodzinach, jak miałem 
15 lat. Wypiłem ½ litra wódki, w 
efekcie zwymiotowałem na mag-
netofon, tak mocno, że już prze-
stał na zawsze grać. Czułem się 
bardzo osłabiony, bolała mnie 
głowa. Po zakończonej szkole 
podjąłem pracę w wyuczonym 
zawodzie. W wojsku 2 razy sta-
wałem przed komisją lekarską 
wojskową i obniżono mi kate-
gorie z A na E. Po 8 miesiącach 
zostałem całkowicie skreślony 
ze służby wojskowej. Po wojsku 
wróciłem do zakładu, w którym 
wcześniej pracowałem 

Wtedy piłem alkohol w pracy z 
koleżanką i kolegą, a po pracy 
szedłem jeszcze do pijalni na 2-3 
piwa. Lubiłem tam chodzić i roz-
mawiać z kolegami. Wtedy nie 
czułem przymusu picia, piłem 
towarzysko. 

Często jeździłem w góry do zna-
jomych mojego ojca, do Suchej 
Beskidzkiej. Poznałem tam dużo 
kolegów, byłem zauroczony gó-
rami, a i nowością dla mnie były 
biesiady przy góralskim ogni-
sku. W górach poznałem Malwi-
nę, bardzo dużo pisała listów i 
na kolejne urlopy jeździłem już 
tylko do niej. Polubiłem jej ro-
dziców, oni mnie też polubili. 

W 1989 roku oślepiony miłością 
ożeniłem się z Malwiną. Miesz-
kałem z teściami w jednym 
domu, zajmowałem z żoną 1 po-
kój. Dom nie miał takich wygód 
jak w Toruniu, ale – jak wcześ-
niej wspomniałem – zaślepiony 
miłością do Malwiny myślałem, 
że jest dobrze, byłem szczęśliwy.

Cześć 1. BESTIA” (Odcinek 13) 

Świadectwo bezdomnego alkoholika - część I
Urodziłem się w 1964 roku w Toruniu w rodzinie robotniczej. 
Mój ojciec pracował w zawodzie tokarz-ślusarz. Kiedy miałem 4 
lata moja mama musiała iść do pracy w drukarni, pracowała jako 
odbieraczka. Miałem o 3 lata starszego brata. Ojciec mało się nami in-
teresował. Pamiętam, że bardzo często przychodził z pracy pijany, 
dużo grał z kolegami w karty. Z opowiadań mamy wiem, że przepijał 
i przegrywał większą część wypłaty. Tylko mamę pamiętam 
jako ciepłą, kochającą, utrzymującą cały dom i dbającą o dzieci. 

3 pokoje, ja dostałem jeden, brat 
też dostał jeden, a największy 
zajęli rodzice. Chodziłem już 
do szkoły podstawowej, 
uczniem byłem słabym. 
Na zebraniu wycho-
wawczyni powiedziała 
mamie, że jestem zdol-

W 7 klasie 
zacząłem już palić papie-

Po ósmej zdecydowałem 



W 1980 roku urodziła się na-
sza córka Anna Maria. Czułem 
się najszczęśliwszym ojcem na 
świecie! Z teściami opijałem na-
rodziny córki cały dzień. Następ-
nego dnia poszedłem z teściową 
do szpitala zobaczyć kochaną i 
szczęśliwą żonę oraz prześlicz-
ną córeczkę. Jeszcze jej nie wi-
działem, a już ją kochałem, Czu-
łem w brzuchu Malwiny jej życie 
i nie raz przykładałem do niego 
ucho i delikatnie dłoń. 

W szpitalu zostałem odgrodzony 
szklanymi drzwiami. Żona po ci-
chu uchyliła drzwi, żebym mógł 
się z małą przywitać. Byłem roz-
radowany! Chciało mi się krzy-
czeć, by wszyscy słyszeli moją 
radość! Ostudziła mój stan eu-
forii teściowa, tak jakby to mia-
ło być normalne. Kazała żonie 
obudzić śpiącego noworodka, 
żeby malutkie moje szczęście 
otworzyło oczy. Kiedy zobaczyła, 
że obie powieki ma otwarte, do 
dziś nie rozumiem dlaczego, do-
piero w tej chwili teściowa wy-
krzyczała: „jestem babcią!”. 

Z teściem często chodziłem do 
piwnicy, tam miał warsztacik, 
w którym rzeźbił fi gurki o te-
matyce góralskiej i tam piłem z 
nim nawet do ½ litra wódki lub 
rozrobionego z miodem bimbru. 
Bardzo mi on smakował. W gór-
skim rozrzedzonym powietrzu 
nie odczuwałem, że dzień wcześ-
niej piłem. 

Od chwili narodzin dziecka za-
częły się konfl ikty pomiędzy 
mną a teściową. W nocy przy-
chodziła do naszego pokoju zaj-
mować się wnuczką. Z początku 
grzecznie tłumaczyłem, że dzie-
cko ma rodziców, od niej słysza-
łem: „Cicho bądź! Wychowałam 
troje, to umiem lepiej!”. Później 
już nie, że grzecznie, ale wręcz z 
krzykiem wyrzucałem teściową 
z pokoju w nocy. Z żoną nigdy 
się nie kłóciłem o nasze sprawy, 
ale coraz częściej o teściową. Po 
najważniejszej rozmowie z żoną 
zdecydowałem, że wrócę do To-
runia, podejmę pracę, a później 
po nie przyjadę. Żona się zgodzi-

ła. Pisałem list po liście. Opisy-
wałem każdy swój krok – gdzie 
byłem, co robiłem i co załatwi-
łem, i jak bardzo je kocham i 
tęsknię. 

Z listu na list, które żona do 
mnie wysyłała, odczuwałem, 
że są coraz płytsze uczuciowo i 
wykazywała coraz mniej chęci, 
by się do mnie przeprowadzić. 
To trwało 2 lata i zdecydowała, 
że zostaje w Suchej Beskidzkiej. 
Tam są jej koleżanki i nie opu-
ści swojej matki. Rozwód był po 
3 latach rozłąki za porozumie-
niem stron. Więcej żony i córki 
nie widziałem. 

Już teraz piłem dużo, często się 
upijałem do nieprzytomności. 
Pracę często zmieniałem, zwal-
niano mnie z powodu picia. 
Kiedy szukałem innej pracy, 
ograniczałem picie alkoholu do 
2 piw dziennie i ćwiartkę wód-
ki zabierałem na noc. Kiedy już 
znalazłem pracę i byłem umó-
wiony na rozmowę, i na poka-
zanie co potrafi ę, zawsze utrzy-
małem abstynencję. W żadnej 
pracy nie pracowałem długo, 
ale jeszcze mi zależało i znajdo-
wałem następną. Pracowałem 
np. w zawodzie kaletnik, tapi-
cer meblowy, jako sprzedawca 
sprzętu AGD. 

W roku 1998 zmarła moja 
mama, śmierć jej bardzo przeży-
łem. Bardzo długo nie mogłem 
pogodzić się ze stratą, ciągle i 
wszędzie czułem jej obecność. 
Bardzo mamę kochałem i ni-
gdy nie przestanę, tak wtedy 

mamie obiecałem. Piłem, czu-
jąc rozpacz, to podłe, ale nawet 
przy grobie mamy, kiedy tak jak 
kiedyś przychodziłem do niej 
prosić o pomoc czy radę. Piłem 
z gwinta, na cmentarzu, zabie-
rałem ½ litra wódki, nie miałem 
już nikogo. 

Ciąg dalszy w następnym nume-
rze „Antwerpii po polsku”

Pragnę zaprosić Państwa do 
drugiej części książki pt.: „Czy 
alkoholizm musi być przekleń-
stwem”, która nosi tytuł „Anioł”. 
Książka opowiada o dobru, pięk-
nie i prawdzie, oraz o szczęściu 
i dobrym życiu. Pokazuje trzeź-
wiejącym alkoholikom drogę 
przez 12 Kroków AA. 
Polecam każdemu. Do nabycia: 
Wydawnictwo MORPHO, oraz 
Alleg
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Muk-bang – Jedzenie przed kamerą 
i zarabianie pieniędzy 
Młodzi Koreańczycy z Południa są niezwykle aktywnymi użytkownikami Internetu. Wielu z nich 
prowadzi swoje kanały na YouTube, na których regularnie publikują fi lmiki z życia codziennego. W 
trakcie nagrywania odcinków niektórym z nich zdarzało się jeść, co niespodziewanie spotkało się 
z ogromnym zainteresowaniem obserwujących. Tak narodził się muk-bang, jedzenie przed kame-
rami na żywo. 

Nazwa „muk-bang” pochodzi z 
języka koreańskiego i jest połą-
czeniem słów meokneun (jeść) 
oraz bangsong (transmisja). Ten 
gatunek transmisji online po-
czątkowo popularny był tylko 
w Korei, teraz także w Europie i 
Ameryce. 

Muk-bang to nowy sposób za-
rabiania pieniędzy bez wycho-
dzenia z domu, przy czym po-
wiedzenie „połączyć przyjemne 
z pożytecznym” zyskuje w tym 
kontekście całkowicie nowy wy-
miar. Każdego dnia muk-bang 
przyciąga przed komputery ty-
siące internautów. I to oni, wraz 
z vlogerami biorą udział w łącze-
niu „przyjemnego z pożytecz-
nym”. 

Przyjemne jest spożywanie 
przez vlogerów przyrządzonych 
wcześniej smakołyków i to w 
dużej ilości. Pożytecznym muk-
-bang staje się dla samotnych 
internautów, którzy nie mają z 
kim dzielić posiłku. Zamiast sto-
łować się w restauracjach, wra-
cają do domu, włączają Internet, 
i w towarzystwie nowych wirtu-
alnych przyjaciół mogą jeść do 
woli. Aby nie spożywać posiłków 
w samotności, oglądają na żywo 
w Internecie, jak robią to inni. 
Tym samym samotni w świecie 
rzeczywistym, są bardziej aktyw-
ni w świecie wirtualnym. 

Wspólna konsumpcja odbywa 
się za pośrednictwem interne-
towego   serwisu afreecaTV, bę-
dącego w Korei Południowej od-
powiednikiem YouTube’a. Przed 
kamerami spożywane są różne 
rodzaje i ilości jedzenia, a widzo-
wie w trakcie transmisji dzielą 
się na bieżąco swoimi spostrze-

żeniami i obserwacjami. Naj-
lepszym konsumentom  inter-
nauci  przyznają punkty, które 
następnie można wymienić na 
pieniądze.

Mukbangowi celebryci 
Jedzenie przed kamerami prze-
kłada się na pieniądze, ale nie 
każdy vloger spełnia oczekiwa-
nia widzów. Chodzi bowiem o to, 
jak się je, jak pokazuje produkty 
i prawidłowo ustawia kamerę. 
W muk-bangu bardzo ważne 
jest, by położyć danie wysoko i 
na wprost widza, by ten odniósł 
wrażenie, że ma je przed sobą i 
że widać cały stół. Równie istot-
ne jest cmokanie, mlaskanie, 
przeżuwanie i wydawanie z sie-
bie przy jedzeniu głośnych (od-
powiednich) odgłosów. A nie 
każdy to potrafi . 

Jedną z najbardziej znanych i 
profesjonalnych vlogerek jest 
Diva, która tak 
mówi o swojej 
pracy: – Muk-
-bang pozwala 
przede wszyst-
kim samotnym 
„zjeść z kimś”. 
K o r e a ń c z y c y 
nie lubią jeść 
sami. Poza tym 
moi fani mówią, 
że wszystko, co 

jem, wygląda tak smacznie. Pod-
kreśla też, że trafi a do różnych 
grup odbiorców. – Oglądają 
mnie np. pacjenci w szpitalach, 
którzy mają dostęp tylko do szpi-
talnego jedzenia albo ludzie na 
diecie. Kiedyś napisał do mnie 
jeden z fanów, który borykał się 
z anoreksją. Oglądając mnie, jak 
jem, postanowił zacząć walczyć 
ze swoją chorobą. To dla mnie 
bardzo ważne – dodaje”. 

Diva każdego dnia  ok. godz. 20 
włącza kamerkę i zaczyna jeść. 
Podczas jednej emisji, trwającej 
ok. 3-4 godzin, dziewczyna po-
trafi  zjeść na przykład trzy duże 
pizze, kilkanaście sadzonych ja-
jek, mięso w różnej postaci, do 
tego zupki chińskie i potrawy 
z krabów.  Miesięcznie zarabia 
nawet do 10 tys. dolarów, a ok. 3 
tys. dolarów wydaje na jedzenie. 
Większość potraw przygotowuje 
sama, tylko część z nich jest na 
zamówienie. Testuje jedzenie, 
które lubi, nie zgadza się na 
zjadanie wszystkiego, co propo-
nują jej sponsorzy. Wprawdzie 
przytyła kilka kilogramów, ale 
jak twierdzi, nie ma żadnych in-
nych problemów zdrowotnych. 
W trakcie nagrania dziewczyna 
komunikuje się z fanami za po-
mocą czatu. Ma setki tysięcy fa-



nów na całym świecie i zarabia 
duże pieniądze. 

Inną gwiazdą muk-bangu jest 
Kim Sung-jin z Seulu. Co wie-
czór zjada smażonego kurcza-
ka, pizzę lub dania chińskie. 
Pochłania niewiarygodne ilości 
jedzenia, a jego show oglądają 
tysiące nastolatków. Za jeden 
„występ” zarabia równowartość 
kilku tysięcy złotych. Pieniądze 
pochodzą z reklam i z wirtual-
nych żetonów – zwanych balona-
mi, wykupywanych przez fanów 
– które potem są zamieniane 
na pieniądze. Zgłaszają się też 
sponsorzy, którzy proszą o prze-
testowanie i zareklamowanie 
jedzenia określonej marki.Afre-
eca.tv pobiera do 40 proc., resztę 
dostaje gospodarz show.  

Kim Sung-jin nie dba o maniery 
przy stole. Głośno beka, siorbie, 
mlaszcze, albo w trakcie sesji 
nagle wstaje mówiąc, że idzie do 

toalety. Ale w jego wykonaniu fa-
nom wszystko się podoba. 

Na pytanie dziennikarza, dlacze-
go zaczął jadać przed kamerą, 
Kim odpowiedział, że nie miał z 
kim zasiąść do stołu. Mieszkał 
u dziadków, którzy kładli się 
wcześnie spać, rodzice praco-
wali w innym mieście. Mówi, że 
dzięki swemu show zaczął jadać 
regularne posiłki. 

Dlaczego niektórzy ludzie lubią, 
gdy podgląda się ich podczas 
jedzenia, umazanych sosem i 

kawałkami różnych 
potraw? Czy chodzi 
tylko o zarabianie pie-
niędzy? Według psy-
chologów „Muk-bang” 
jest konsekwencją 
rosnącej liczby osób 
żyjących samotnie w 
Korei Południowej. 
Jest to rodzaj ucieczki 
przed samotnością. W 
tym kraju wspólne za-

siadanie do stołu tworzy więzi. 
A życie w wielkich metropoliach 
sprawiło, że Koreańczycy jedzą 
częściej samotnie i doskwiera 
im samotność. A że niektórzy 
na tym zarabiają, to już zupełnie 
inna sprawa. 

Malwina Komysz

Źródła: tvn24bis.pl, tvp.info.pl, 
logo24.pl, ciekawe.org, 

wyborcza.pl
Fot.: kadry z nagrań z kanału 

the diva , afreeca.tv
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Słowo o byle czym 
Jeszcze nie skończył się stary 
rok, a następny już kokietuje 
nas nowym (lub starym, niezre-
alizowanym) zestawem marzeń i 
nadziei oraz niewiadomą. Uważ-
nie śledząc wydarzenia własne-
go życia, trudno oprzeć się wra-
żeniu, że czas nie dla wszystkich 
jest jednakowo łaskawy. Różnie 
też go traktujemy: „czas ucieka” 
lub „stanął w miejscu”, choć – 
jako zjawisko mierzone przyrzą-
dem – płynie sobie jednostajnie, 
z bezlitosną obojętnością, mimo 
że to wskazówka się porusza, a 
nie czas. 

Każdy dorosły człowiek mie-
wa chwile nostalgii za beztro-
ską dzieciństwa i marzy mu się 
ucieczka od różnych nakazów, z 
kolei dzieciom śpieszno do do-
rosłości, która jawi się im jako 
stan nieustającej wolności po-
zbawionej różnych zakazów. 
Każda próba wyłudzenia od rze-
czywistości atrybutów stanu, 
który albo już jest „za”, albo jesz-
cze „przed”, zwykle skutkuje 
skonfliktowaniem się „z całym 
światem”. Od zawsze człowiek 
dorosły jest zniewolony głównie 
(acz nie tylko) przez nakazy, a 
człowiek niedorosły – przez za-
kazy. 

Warto przyjrzeć się tym dwóm 
pojęciom, gdyż na pierwszy rzut 
oka są one przeciwieństwami, 
ale na pierwszy rzut ucha mogą 
okazać się równoważne, a stąd 
już krok do stwierdzenia, że za-
kaz przechodzenia przez jezdnię 
przy czerwonym świetle można 
pokrętnie zinterpretować jako 
nakaz i uniknąć mandatu. 

Ale o co chodzi? 
Lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć, 
że hipotetyczny zakaz mówi: nie 
zezwala się na przechodzenie 
przez jezdnię przy czerwonym 
świetle, a nakaz mówi: przecho-
dzić przez jezdnię należy tylko 
przy zielonym świetle, co w za-
sadzie… jest jednoznaczne, ale 
w kwasie dociekliwości – jed-

noznaczne nie jest. Skądinąd 
jasno sformułowane przepisy 
mają jednak poważne dziury, 
gdyż (aby być w zgodzie z tak 
sformułowanym zakazem), jeśli 
obok stoi samochód, w którym 
kierowca wcisnął pedał hamul-
ca i świeci się czerwone światło, 
wobec tego pieszy nie powinien 
w tym miejscu przejść przez 
jezdnię, co jasno wynika z przy-
toczonego zakazu. 

Kwestia nakazu też jest dziura-
wa, gdyż jeśli sygnalizacja nie 
działa lub jej w ogóle nie ma, 
pieszy nie powinien przejść 
przez jezdnię, bo brak jest zielo-
nego światła (chyba że w oknie 
obok świeci się zielona lampka 
na choince). 
I cóż? Z powyższego wynika, że 
nakaz i zakaz są równoznaczne, 
gdyż pieszy w obu sytuacjach 
przez jezdnię przejść nie może. 
Powodem jest nieprecyzyjne 
formułowanie (także rozumie-
nie) tych treści i pozostawianie 
ich uwarunkowań w domyśle, 
oraz liczenie na to, że owe domy-
sły będą po myśli tych, którzy na 
te domysły liczą. A nasz hipote-
tyczny autor przepisów wymaga 
ich przestrzegania pod groźbą 
kary, uważając, że przeciętny 
obywatel sam powinien sobie 
przepis doprecyzować. 

Zawsze więc powinno być wy-
czerpujące uzasadnienie lub 
wyjaśnienie okoliczności i celo-
wości danego aktu zniewolenia, 
bo zarówno nakazy, jak i zakazy 
– z uwagi na tęsknotę dorosłych 
za dziecięctwem a dzieci za do-
rosłością – są zamachem na wol-

ność człowieka i czasem skutku-
ją dziecięcą przekorą. 
– Że co? Że o dzieciach już było? 
– Dzieci to nasza najwyższa war-
tość, więc o tym nigdy za wiele. 
Wróćmy jednak do niedopowie-
dzeń. 

Np. jeśli mogę przekroczyć gra-
nicę polsko-amerykańską bez 
paszportu i wizy, czuję się wol-
nym człowiekiem. Jeśli jednak 
mi tego zabronią, odczuwam 
to jako odebranie mi wolności 
zmiany miejsca przebywania 
według mojego widzimisię, „bo 
takiej granicy nie ma”, chociaż 
są to odrębne terytoria (gdzieś 
jedno się kończy a zaczyna dru-
gie). To dlatego funkcjonują nie-
zliczone dosłowne lub przenoś-
ne szlabany, które trzeba mieć 
w domyśle, aby tej granicy prze-
kroczyć nie było można. 

W medycynie z kolei funkcjonu-
je domniemana zgoda na pobra-
nie organów do transplantacji 
po śmierci człowieka, co tyczy 
tylko istot śmiertelnych. Chy-
ba że ktoś uważa, że jest istotą 
nieśmiertelną, wtedy problem 
go nie dotyczy i może z tej kart-
ki zrobić samolot albo lunetę. 
Innym powodem „nie dotyczy” 
może być takie sponiewieranie 
swojego organizmu (np. skołata-
ne serce i przepita wątroba), że 
jego podzespoły już nikomu się 
nie przydadzą. 

No, ale o co chodzi? 
Jeśli się nie zgadzam, to nie wy-
tną. Ale jeśli się nie zgadzam, 
to wytną. – Potrzebne jest tu 
wyjaśnienie i zwrócenie uwagi 
na dziurę albo w rozumowaniu, 
albo w brzuchu. W pierwszych 
dwóch zdaniach byka nie ma, 
czyli wytną albo nie, co nie po-
winno nas przerażać, gdyż w 
myśl niektórych teorii będzie-
my na to patrzeć spod sufitu a 
nasza była fura kości i tkanek 
będzie nam zupełnie obca i obo-
jętna, bo przed nami będzie się 
otwierać tunel do jasności. 
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Pierwsze „się nie zgadzam” 
oznacza w domyśle, że zabra-
niam, co potwierdziłem aktem 
zabronienia w mowie lub piś-
mie. Drugie „się nie zgadzam” 
oznacza brak aktywności: nie 
wyraziłem zgody (nie ustosun-
kowałem się do sprawy), bo nikt 
mi nie powiedział, że funkcjonu-
je tzw. domniemanie zgody na 
wykorzystanie ciała człowieka 
na części, kiedy zakończy on (a 
może nawet ja) swoje własne ży-
cie. 
Czyli zgoda i brak zgody są tu-
taj równoznaczne bo: nie wyra-
ziłem zgody, a mimo to wytną, 
lub wyrażę zgodę, i też wytną. 
Ale moja zgoda nie jest nikomu 
potrzebna, ponieważ z założenia 
zezwalam, chyba że zabraniam, 
czyli pofatyguję się i zabronię, 
wtedy nie wytną (jeśli akurat 
serwer nie padnie, bo skąd będą 
wiedzieć, że mają nie wyciąć). 
Ale to wymaga podjęcia działa-
nia w Internecie, a może nawet 
osobistego, czego nie sprawdzi-

łem, gdyż na tamten świat jesz-
cze się nie wybieram. Poza tym 
moje części są już w znacznym 
stopniu zużyte. 

A co do świateł na przejściach 
dla pieszych, to nawet zielone 
światło nie gwarantuje bez-
piecznego przejścia na drugą 
stronę. Jezdni. Zachęcam więc 
do oderwania wzroku od smart-
fona i rozejrzenia się, czy aby 
na pewno wrócimy szczęśliwie 
do domu i nikt z naszego powo-
du nie będzie miał rozterek co 
do przydatności naszej pompki 
albo filtrów. 

Uprzejmie zastrzegam, że nie 
wyrażam tutaj opinii na temat 
transplantologii. Są to zagad-
nienia natury medycznej, etycz-
nej, moralnej, oraz zależą od 
indywidualnych poglądów oraz 
gremialnych decyzji. W każdej 
z tych dziedzin jest wiele au-
torytetów i nie mnie się w tej 
kwestii wypowiadać, zwłaszcza 

w tak krótkim artykuliku, choć 
mam prawo przyznać i wyrazić 
zachwyt, że dzięki transplanta-
cjom wielu ludzi zostało wyle-
czonych, a nawet uratowano im 
życie. 

Jak czasem w „Słowie…” bywa, 
idzie tu tylko o zwrócenie uwagi 
na wybrane aspekty naszej ugła-
skanej i przyklepanej rzeczy-
wistości – od której najczęściej 
powiewa nudą – i zachęcenie do 
refleksji, co może okazać się od 
tej nudy ekscytującą ucieczką 
jak np. w przypadku rozgrzeba-
nia gniazda dzikich os. 

Z najlepszymi życzeniami od 
święta, a szczególnie z okazji 
zwykłego dnia powszedniego: 
dużo zdrowia, następnie zdro-
wia, a potem jeszcze raz zdrowia, 
oraz długiego i radosnego życia 
w zdrowiu, wśród kochającej ro-
dziny i życzliwych przyjaciół. 

Michał Nowacki 



Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne wysyłając 
e-mail na adres antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie proszę wpisać “ogłoszenie drobne“)

• Firma transportowa Natmar .Przewóz towarów (meble, 
okna, maszyny, mat.budowlane), przeprowadzki.
Belgia - Polska 
Polska - Belgia 
Samochody o różnej przestrzeni ładunkowej
Tel. +48 508 563 521.

• Wykonuję : Masaż  ciała  w kąpieli  wodnej  w celu 
oczyszczenia ciała z toksyn i pasożytów. 
Informacje pod nr.tel 0466 243 780.






