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 Co słychać w Antwerpii 
Największe muzeum 
czekolady na świecie
Chocolate Nation, największe 
na świecie muzeum czekolady, 
zostało otwarte w Antwerpii. 
To magiczne miejsce, które 
trzeba odwiedzić. Chocolate 
Nation mieści się w budynku 
dawnej Aquatopii (Koningin 
Astridplein 8). Otwarte jest co-
dziennie w godz. od 10.30 do 21.00. 
Szczegóły na stronie: https://www.
chocolatenation.be/ 

Ochrona w urzędach 
Kantory w urzędach (stadsloket-
ten), zwłaszcza te obsługujące ob-
cokrajowców, będą w godzinach 
otwarcia pilnowane przez agen-
tów ochrony z fi rmy zewnętrznej. 
Jest to projekt pilotażowy, który 
ma trwać do września tego roku 
i zapewnić bezpieczeństwo urzęd-
nikom oraz przeciwdziałać agresji 
ze strony petentów. 

Projekt „zero tolerancji” obowią-
zuje w stosunku do pracowników 
socjalnych, pracowników orga-
nów ścigania i urzędników, którzy 
regularnie spotykają się ze słow-
ną, czasami fizyczną agresją ze 
strony klientów. Teraz, w razie ja-
kiegokolwiek nieodpowiedniego 
zachowania petenta, urzędnik bę-

dzie mógł zawiadomić wewnętrz-
ną służbę bezpieczeństwa. Na 
razie fi rma ochroniarska będzie 
chronić urzędników w urzędzie 
Antwerpia centrum i na Deurne, 
gdzie jest znacznie więcej klien-
tów, zwłaszcza obcokrajowców, 
niż w innych urzędach. 

gva.be 

Od 1 kwietnia płatne 
strefy parkowania 
Od lat władze miasta namawia-
ją mieszkańców do parkowania 

samochodu na obrze-
żach miasta i jechania 
do centrum rowerem, 
tramwajem lub autobu-
sem. W rezultacie stali 
mieszkańcy tych tere-
nów nie mają miejsca 
dla swoich samocho-
dów. Najgorzej jest na 
zewnątrz Singla i an-
twerpskiego Ringu, na 
obrzeżach Berchem, 
Sportpaleis czy w 
strefi e Expo. 

Od 1 kwietnia miasto 
wprowadza na tych terenach płat-
ne strefy. Obowiązywać będzie za-
sada, że im bliżej centrum zostawi 
się samochód, tym opłata będzie 
większa. 

Wszystkie niezbędne informa-
cje można znaleźć na stronie: 
https://www.antwerpen.be/nl/
info/5c5199f570e9e626502bed30/
nieuwe-parkeerregeling-vanaf-1-a-
pril-2019 

Tymczasowy darmowy 
bilet De Lijn dla 
parkujących na P+R 
Kierowcy, którzy zostawiają samo-
chody na P+R (parkingi na obrze-
żach miasta) i dojeżdżają do cen-
trum tramwajem lub autobusem, 
mogą otrzymać jeden darmowy 

m-ticket dziennie. Jest to tymcza-
sowa akcja prowadzona wspól-
nie przez Slim naar Antwerpen, 
Be-Mobile i de Lijn. Bilety w ilo-
ści 22.200 sztuk są dostępne do 
wyczerpania zapasów lub do 31 
sierpnia. 
Można poprosić o bilet za pośred-
nictwem aplikacji 4411 Be-Mobile, 
będącą tą samą aplikacją, którą 
płaci się za parkowanie w mie-
ście. Bilet będzie ważny przez 60 
minut. Wszystkie informacje na te-
mat promocji i składania wniosku 
o bilet można znaleźć na stronie: 
https://www.slimnaarantwerpen.
be/nl/nieuws/combineer-p-r-en-
-openbaar-vervoer-met-tijdelijk-gra-
tis-ticket-de-lijn 

„Belgijski absurd w 
najlepszym wydaniu”
Federalny minister Denis Du-
carme wstrzymał rozpoczętą w 
ubiegłym roku przez OCMW w 
Antwerpii praktykę, polegającą na 
korzystaniu z usług prywatnych 
detektywów w celu sprawdzania 
stanu majątkowego mieszkańców 
miasta korzystających z pomocy 
socjalnej. Inicjatywa N-VA, na mo-
cy której zaczęto odbierać miesz-
kania socjalne osobom posiada-
jącym majątki w kraju z którego 
pochodzą, została zastopowana. 

Minister Ducarme powołał się na 
opinię prawników, według której 
OCMW nie może wymieniać się 
informacjami z prywatnymi detek-
tywami. Stąd opinia, że przepro-
wadzane kontrole były nielegalne. 

Fons Duchateau (N-VA), były szef 
antwerpskiego OCMW tak sko-

ją mieszkańców do parkowania 
samochodu na obrze-
żach miasta i jechania 
do centrum rowerem, 
tramwajem lub autobu-
sem. W rezultacie stali 
mieszkańcy tych tere-
nów nie mają miejsca 
dla swoich samocho-
dów. Najgorzej jest na 
zewnątrz Singla i an-
twerpskiego Ringu, na 
obrzeżach Berchem, 
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mentował ministerialną decyzję: 
„Minister Ducarme tak naprawdę 
mówi: nie można płacić komuś in-
nemu za to, czego asystent socjal-
ny nie był w stanie zrobić; nawet 
jeśli autentyczność danych nie 
podlega dyskusji. Innymi słowy, 
możemy udowodnić czarno na 
białym, że ktoś popełnia oszu-
stwo, ale dlatego, że do zbierania 
dowodów korzystamy z pomocy 
detektywów, jest to nielegalne. To 
belgijski absurd w najlepszym wy-
daniu”. 

Duchateau nie ma zamiaru tego 
tak zostawić. „Przekażemy nasze 
ustalenia kolegom z N-VA w par-
lamencie federalnym i zobaczymy, 
jak możemy właściwie interpre-

tować tajemnicę zawodową. Jeśli 
potrzebna będzie praca legislacyj-
na, musimy to zrobić i poprosić 
wszystkie flamandzkie i waloń-
skie partie o wyrażenie zgody. 

hln.be 

Centrum serwisowe 
Samsunga w Antwerpii 
Na Kievitplein, w pobliżu Dworca 
Centralnego, producent smartfo-
nów Samsung otworzył pierw-
sze centrum usług w Antwerpii. 
Użytkownicy Samsunga, którzy 
odwiedzą serwis przed godziną 
15, otrzymają pomoc tego same-
go dnia – twierdzi przedstawiciel 
Samsunga. 

hln.be  

Meir przyszłości 
Za dziesięć lat antwerp-
skie Meir stanie się ulicą 
ze sklepami, w których 
będzie można zrobić znacz-
nie więcej niż tylko zakupy: 
wiosłować, kąpać się, bawić 
się z dziećmi. Tylko w ten 
sposób sklepy będą mogą 
konkurować z rozwijającym 
się e-handlem. 

Nigdy wcześniej ludzie 
nie kupowali tak często 
online, jak w ubiegłym ro-
ku. Nigdy wcześniej sprze-

dawcy, którzy nie mają sklepu 
internetowego, zarobili tak mało, 
jak podczas ostatniego okresu 
świątecznego. Dlatego – zdaniem 
specjalistów – Meir stanie się 
wielkim centrum handlowo-spor-
towo-rekreacyjnym. Tak jak w 
Globetrotter – centrum handlo-
wym w Kolonii – gdzie w sklepie 
można popływać kajakiem lub 
nurkować. 

gva.be 

Miasto po raz 
kolejny uruchamia 
uliczne kontenery 
W tym roku miasto Antwerpia 
otworzy 26 ulicznych parków kon-
tenerowych, w których mieszkań-
cy mogą pozbyć się odpadów. 

Tymczasowe parki kontenerowe 
znajdują się w określonej okolicy 
przez jeden dzień. W ten sposób 
miasto pomaga osobom chorym, 
starszym lub tym, którzy nie mają 
samochodu i nie mogą dojechać 
do parku kontenerowego. 

Wszystkie rodzaje odpadów moż-
na wyrzucić bezpłatnie z wyjąt-
kiem odpadów wielkogabaryto-
wych (10 centów za kilogram). 

Wykaz miejsc i daty oraz szcze-
góły znajdują się na stronie: 
https://www.antwerpen.be/nl/
info/5c50216730b356d7ff379242/
opnieuw-26-pop-upcontainerpar-
ken-dit-jaar  

Opracowała: 
Barbara Kamińska 

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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Reforma systemu świadczeń 
rodzinnych we Flandrii
Od 1 stycznia 2019 r. prawie każde dziecko zamieszkałe we Flandrii otrzymuje tzw. groeipak-
ket – w tłumaczeniu wolnym pakiet świadczeń rodzinno-wychowawczych. 

Dla dzieci urodzonych po 
31/12/2018 r. jest on złożony z na-
stępujących świadczeń:
• „startbedrag” – zasiłek startowy 

– odpowiednik zasiłku porodo-
wego/adopcyjnego 

• „basisbedrag” – zasiłek podsta-
wowy – miesięczne świadcze-
nia rodzinne 

• „schoolbonus” – premia szkolna 
– wypłacana raz w roku 

Dla dzieci urodzonych przed 
01/01/2019 r. obowiązują dawne 
prawa jeśli chodzi o miesięczne 
świadczenia rodzinne oraz do-
datki wiekowe. Premia szkolna 
będzie już wypłacana według no-
wego prawa.

Zasiłek startowy  
– startbedrag
Jest to jednorazowo wypłacany 
zasiłek porodowy lub adopcyjny 
w wysokości 1122 euro na każde 
dziecko bez względu na to, czy jest 
to pierwsze, czy kolejne dziecko 
matki lub ojca. 
Aby otrzymać ten zasiłek należy 
złożyć wniosek najwcześniej 4 
miesiące przed planowaną datą 
porodu lub decyzji przyznania 
dziecka do adopcji a najpóźniej 5 
lat po porodzie lub dacie rozpoczę-
cia adopcji dziecka. Wniosek ten 

należy złożyć w jednym z pięciu 
funduszy rodzinnych. 
Wypłata zasiłku następuje naj-
wcześniej 2 miesiące przed pla-
nowaną datą porodu.
W przypadku adopcji zasiłek jest 
wypłacany najwcześniej w mo-
mencie faktycznego zamieszkania 
dziecka w rodzinie adopcyjnej. 

Zasiłek podstawowy  
– basisbedrag 
Zasiłek podstawowy wypłacany 
jest co miesiąc na każde dziecko 
urodzone od 1/01/2019 r. w wyso-
kości 163,20 euro. 
Dzieci urodzone przed 01/01/2019 
r. otrzymują zasiłek zgodnie z po-

przednio obowiązują-
cym prawodawstwem 
wraz z przysługującym 
dodatkiem wiekowym 
po ukończeniu 6, 12 
lub 18 lat.

Zasiłki wypłacane 
przed 1 stycznia 2019 
r. zostały przejęte przez 
utworzone w 2018 r. 
fundusze rodzinne i 

następuje kontynuacja wypłaty. 
Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z 
dotychczasowych usług danego 
funduszu, to od 1 stycznia 2020 
r. możemy zawnioskować o prze-
niesienie naszych akt i wypłat do 
innego z 5-ciu funduszy. 
W przypadku niezłożenia wnio-
sku przed 31/12/2018 r. można 
go złożyć z mocą wsteczną do 5 
lat w jednym z nowo utworzo-
nych 5-ciu funduszy rodzinnych. 
Wybór funduszu jest dowolny dla 
nowych wniosków. Jeśli jesteśmy 
niezadowoleni, to możemy zmie-

nić fundusz po okresie minimum 
1 roku. W przypadku nowonaro-
dzonych dzieci wystarczy złoże-
nie wniosku o zasiłek startowy/
porodowy. Przyznanie prawa do 
zasiłku podstawowego odbędzie 
się wtedy automatycznie przy przy-
znaniu prawa do zasiłku startowe-
go/porodowego.
 
Prawo do zasiłku podstawowego 
jest bezwarunkowe do 18 roku ży-
cia dziecka. Oznacza to, że każde 
dziecko zamieszkałe we Flandrii 
otrzymuje ten zasiłek do tego mie-
siąca włącznie, w którym ukończy 
18 lat. W przypadku dzieci niepeł-
nosprawnych prawo to jest prze-
dłużone do 21 roku życia. 
Istnieją pewne warunki związane 
głównie z prawem pobytowym, 
które mogą wykluczyć w niektó-
rych przypadkach przyznanie pra-
wa do świadczeń rodzinnych. 

W przypadku dzieci mieszkają-
cych w innych państwach Unii 
Europejskiej mają zastosowanie 
rozporządzenia europejskie regu-
lujące przyznawanie świadczeń 
w ramach koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego w 
Europie. 
Konkretnie oznacza to, że jeśli 
przynajmniej jeden z rodziców 
jest zatrudniony jako pracownik 
w firmie belgijskiej lub prowadzi 
działalność gospodarczą w Belgii, 
lub składki na poczet ubezpiecze-
nia społecznego są opłacane w 
Belgii – tak jak w niektórych przy-
padkach pracowników oddelego-
wanych, to dziecko pozostające 
w innym kraju Unii Europejskiej 
również otrzyma świadczenia ro-
dzinno-wychowawcze tak jakby 
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mieszkało w Belgii. Jeśli jeden 
z rodziców jest zatrudniony we 
Flandrii lub prowadzi działalność 
gospodarczą we Flandrii, to dziec-
ko otrzyma świadczenia flamandz-
kie groeipakket.

Premia szkolna 
Raz w roku, w miesiącu sierpniu, 
każde dziecko, które ma prawo do 
zasiłku podstawowego otrzymuje 
automatycznie dodatkowo premię 
szkolną. Wysokość jej jest uzależ-
niona od wieku dziecka: 

0 – 4 lat 20,40 euro

5 – 11 lat 35,70 euro

12 – 17 lat 51 euro

18 – 24 lat 61,20 euro

Dodatek socjalny 
Prawo do dodatku socjalnego jest 
przyznawane rodzinie z niskim 
dochodem i jest uzależnione od 
wysokości tego dochodu oraz od 
ilości dzieci w rodzinie. 

Prawo do dodatku dla rodziny z 
dochodem poniżej € 30984 euro 
dotyczy wszystkich rodzin. Prawo 
do dodatku dla rodzin z dochodem 
od € 30984 do € 61200 euro i mi-
nimum 3 dzieci jest przyznawane 
tylko w przypadku gdy przynaj-
mniej jedno z dzieci jest urodzone 
po 31/12/2018r.

Dodatek opiekuńczy  
– zorgtoeslag
Dodatek opiekuńczy – zorgtoeslag 
ma służyć pokryciu dodatkowych 
kosztów dzieci znajdujących się w 
szczególnych sytuacjach, takich 
jak sieroty, półsieroty, dzieci prze-
bywające w rodzinach zastępczych 
lub dzieci niepełnosprawne. 
Dodatek dla sieroty wynosi 163,20 
euro miesięcznie, czyli jest to po-
dwójna kwota zasiłku podstawo-
wego a dla półsieroty 81,60 euro, 

czyli podwyższony o 50% zasiłek 
podstawowy. Dodatki te są wypła-
cane tak długo, jak istnieje prawo 
do zasiłku podstawowego a w 
przypadku półsierot bez względu 
na to, czy pozostający przy życiu 
rodzic jest samotny, czy utworzy 
nowy związek. Prawo to dotyczy 
dzieci, które utraciły obojga lub 
jednego z rodziców po 31/12/2018 
r. Dzieci, które zostały sierotami 
przed 1/01/2019 r. otrzymują zasi-

łek sierocy według poprzedniego 
prawodawstwa i w przypadku pół-
sierot tak długo, jak pozostający 
przy życiu rodzic wychowuje dzie-
ci samotnie. 

Dodatek dla dziecka umiesz-
czonego w rodzinie zastępczej: 
dodatek ten wynosi 63.03 euro 
miesięcznie i jest wypłacany 
opiekunowi od momentu gdy 
dziecko jest umieszczone w ro-
dzinie zastępczej i gdy chodzi o 

pobyt długoterminowy. 
W przypadku pobytu 
krótkoterminowego 
dodatek wypłacany jest 
poprzedniemu opieku-
nowi. 

Dodatek dla dziecka 
niepełnosprawnego: 
dodatek ten jest przy-
znawany dzieciom wy-
magającym dodatkowej 

opieki i jego wysokość jest uzależ-
niona od stopnia niepełnospraw-
ności i wynosi od € 82,37 do € 
549,12 miesięcznie. Kryteria okre-
ślające stopień niepełnospraw-
ności są przeniesione w całości 
z poprzedniego prawodawstwa. 
Jedyną różnicą jest, że według no-
wego prawa od 1/01/2019 r. instytu-
cją odpowiedzialną za przyznanie 
stopnia niepełnosprawności jest 
Kind en Gezin. Dodatek ten przy-
znawany jest do 21 roku życia.

Dodatki edukacyjne 
– participatietoeslagen
Dodatki te mają na celu pomoc w 
pokryciu dodatkowych kosztów 
związanych z edukacją dziecka po-
cząwszy od uczęszczania do żłob-
ka, później przedszkola, szkoły 
podstawowej poprzez szkołę śred-
nią a skończywszy na edukacji w 
szkole wyższej lub uniwersytecie. 
Chodzi o jak najwcześniejszy i jak 
najdłuższy okres edukacji tak, aby 
dziecko otrzymało jak najlepszy 
start w życiu dorosłym na rynku 
pracy. 

Roczny dochód 
brutto rodziny

max € 30.984 € 30.984 - € 61.200 *

1 lub 2 dzieci € 51 miesięcznie na 
dziecko ur. od 2019r. 
lub dla dziecka ur. 
wcześniej zgodnie z 
poprzednim prawem

Brak prawa

3 lub więcej 
dzieci 

€ 81,60 miesięcznie na 
dziecko ur. od 2019r. 
lub dla dziecka ur. 
wcześniej zgodnie z 
poprzednim prawem

€ 61,20 
miesięcznie 
na dziecko ur. 
od 2019r. lub 
dla dziecka ur. 
wcześniej zgod-
nie z poprzednim 
prawem

*dodatkowe warunki do spełnienia:
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Dodatek za opiekę w żłobku – 
kinderopvangtoeslag: jest przy-
znawany automatycznie dziecku, 
które korzysta z opieki w żłobku 
prywatnym, gdzie stawki za opiekę 
nie są uzależnione od dochodów 
rodziny i wynosi € 3,23 za pełny 
dzień opieki. Dziecko przebywa-
jące tylko pół dnia nie otrzymuje 
tego dodatku. 

Dodatek przedszkolny – kleuter-
toeslag: jest przyznawany automa-
tycznie dziecku w wieku od 3 
do 4 lat uczęszczającemu do 
przedszkola i wynosi € 132,60 
rocznie. Warunkiem otrzy-
mania tego dodatku jest regu-
larne uczęszczanie dziecka do 
przedszkola i jest przyzna-
wany w miesiącu ukoń-
czenia przez dziecko 3 
i 4 roku życia.   

Dodatek szkolny – dziecko 
regularnie uczęszczające 
do przedszkola a później do 
szkoły podstawowej oraz 
średniej i po spełnieniu 
kryteriów dochodowych 
rodziny otrzymuje raz w ro-

ku dodatek szkolny. Dodatek ten 
jest odpowiednikiem poprzednie-
go stypendium – studiebeurs i bę-
dzie wypłacany od roku szkolnego 

2019-2020. W obec-
nym roku szkol-
nym 2018-2019 
obowiązuje 
popr zednie 

prawodawstwo 
i jest przyznawa-

ne stypendium – 
studiebeurs 

(nazywane 
r ó w n i e ż 
schoolto-

elage). 

Od roku szkol-
nego 2019-
2020 dodatek 
ten będzie 

przyznawany 

automatycznie po sprawdzeniu 
czy spełnione są kryteria dochodo-
we przez fundusz rodzinny, który 
wypłaca zasiłek podstawowy i nie 
trzeba składać osobnego wniosku. 
Uwaga! Studenci szkolnictwa 
wyższego otrzymują stypendium 
od ministerstwa edukacji tak jak 
do tej pory i warunki jego otrzy-
mania oraz procedury pozostały 
niezmienione. Oprócz stypendium 
otrzymują mały dodatek edukacyj-
ny w kwocie € 50.

Więcej informacji dla człon-
ków ACV w ACV–Dienst 
Grensarbeiders Nieuwe EU-
Lidstaten pod adresem e-mail: 
iwona.cieszynska@acv-csc.be 

Iwona Cieszyńska 

Wiek dziecka Kwota dodatku edukacyjnego

3 - 5 lat średnio € 103,70 rocznie
6 - 12 lat średnio € 194 rocznie
12 - 18 lat średnio € 630 rocznie
18+ € 50 rocznie dodatkowo oprócz stypendium 

REFORMA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W BELGII 

ACV-Dienst Grensarbeid Nieuwe EU-lidstaten organizuje 2 sesje 
informacyjne o zmianach prawnych dotyczących reformy: 

20 marca 2019 r. o godz. 19.00  
ACV Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

3 kwietnia 2019 r. o godz. 19.00  
ACV-CSC Aeropolis, 

Haachtsesteenweg 579 
1030 Brussel 

Serdecznie zapraszamy 

3 kwietnia 2019 r. o godz. 19.00  3 kwietnia 2019 r. o godz. 19.00  
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Strefy niskiej emisji 
w małych gminach 
Rząd Flandrii będzie ułatwiać 
małym gminom wprowadzenie 
w przyszłości strefy niskiej emi-
sji – wynika ze wstępne-
go projektu dekretu 
zatwierdzonego 
przez rząd. 

Rządowy de-
kret przewiduje 
znaczne techniczne 
i organizacyjne ułatwienia dla 
gmin, także w kwestii karania kra-
jowych i zagranicznych kierow-
ców za wjazd do LEZ pojazdami 
niespełniającymi odpowiednich 
wymogów. Jeśli chodzi o kierow-
ców zagranicznych, pomóc ma 
wymiana danych pomiędzy pań-
stwami członkowskimi UE. 

gva.be 

Obowiązek szkolny 
od 5 lat? 
Edukacja Wspólnoty Fla-
mandzkiej GO! przedstawiła 
wytyczne dla nowego rządu fl a-
mandzkiego i nowego fl amandz-
kiego ministra edukacji, który 
obejmie urząd po majowych wy-
borach. 

GO! chce, aby kolejny rząd po-
chylił się nad wprowadzeniem 
obowiązkowej edukacji szkolnej 
w wieku pięciu lat. Obecnie dzieci 
idą do szkoły w wieku 6 lat. 

Zdaniem Raymondy Verdyck z 
GO! dzieci powinny rozpoczynać 
naukę tak wcześnie, jak jest to 
możliwe. „Im wcześniej pójdą do 
szkoły, tym szybciej możemy po-

stawić na ich rozwój społeczny 
i rozwój ich języka” – mówi 

Verdyck, która w dłuż-
szej perspektywie 

chce zmniejszenia 
obowiązkowego 
wieku szkolnego 
do 3 lat. Powyższy 

wniosek powstał po ba-
daniu ponad 21 tysięcy uczniów, 
rodziców i nauczycieli. 

Edukacja Wspólnoty Fla-
mandzkiej opowiada się również 
za zniesieniem podziałów między 
formami edukacyjnymi ASO, TSO 
i BSO.  To ważne, aby zapobiec 
segregacji, twierdzi Raymonda 

Verdyck. „Nie jest moż-
liwe, aby jeden kieru-
nek był oceniany wyżej 
niż drugi.  Właściwy 
kierunek to kierunek, 
w którym uczeń może 
się maksymalnie rozwi-
nąć”. 

GO! chce również wpro-
wadzenia bezpłatnych 
posiłków w szkole oraz 
zmniejszenia opłat za 

szkołę do minimum. 
vrt.be 

Nowe zasady 
wyprzedzania 
ciężarówkami 
Do 1 stycznia 2019 roku na belgij-
skich autostradach z dwoma pa-
sami ruchu w danym kierunku 
obowiązywał zakaz wyprzedzania 
dla samochodów ciężarowych. 
Wyjątkiem były jedynie te odcin-
ki, na których stał niebieski znak 
dopuszczający wyprzedzanie. 
Nowe zasady są zaś odwrotne. 

Podobnie, jak w innych krajach, 
wyprzedzanie ciężarówkami na 
dwupasmowych autostradach 
jest teraz powszechnie dozwolo-
ne. Pojawią się jednak miejscowe 
zakazy, oznaczone typowymi, bia-
ło-czerwonymi znakami. 

Odnośnie do tych ostatnich poja-
wiły się już pierwsze szacunki. We 
Flandrii całodobowe zakazy obej-
mą około 50 proc. wszystkich dwu-
pasmowych autostrad. Kolejne 25 
proc. tras zostanie zaś objęte zaka-
zami czasowymi, obowiązującymi 
tylko w godzinach szczytu. 

Co więcej, powyższa zmiana pój-
dzie też w parze z nowymi typami 
kontroli. Przy drogach pojawią 
się kamery do obserwowania wy-
przedzających ciężarówek. Tylko 
we Flandrii będzie to 38 kamer 
stacjonarnych oraz 5 kamer prze-
nośnych. Ich instalacja ma odbyć 
się w najbliższych miesiącach. 

Co pozostaje bez zmian, to kwestia 
wyprzedzania w czasie deszczu. 
Podobnie jak dotychczas opady 
będą jednoznaczne z zakazem 
wyprzedzania dla wszystkich sa-
mochodów ciężarowych, nieza-

sji – wynika ze wstępne-
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zatwierdzonego 
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➙ Brederodestraat 42
 2018 Antwerpen

➙ Herentalsebaan 368
2100 Deurne

➙ Bredabaan 778
 2170 Merksem

Każdy sklep jest otwarty w tych samych godzinach: 
pon: 16:00 - 20:00, 
wt - sb: 10:00 - 20:00, 
nd: 9:00 - 16:00

Brederodestraat 42

Herentalsebaan 368

Do kazdego 
zakupu 

za min € 50 
prezent 

lub rabat 5%

.

Brederodestraat 42
2018 Antwerpen

Herentalsebaan 368
2100 Deurne

Bredabaan 778
2170 Merksem

leżnie od oznakowania. Z tego też 
powodu jedna trzecia wspomnia-
nych kamer będzie wyposażona w 
czujniki deszczu. 

40ton.net 

Jeden na osiem 
fl amandzkich domów 
jest bez kanalizacji 
Znaczna część gospodarstw domo-
wych we Flandrii nadal odprowa-
dza ścieki do kanału lub potoku. 
W niektórych gminach mniej niż 
jedna czwarta domów podłączona 
jest do sieci kanalizacyjnej – wyni-
ka z danych Flamandzkiej Agencji 
Ochrony Środowiska. I to jest 
problem, ponieważ do 2027 roku, 
według zaleceń UE, fl amandzkie 
rzeki i potoki mają być czyste. 
Tak zwany „poziom ścieków” we 
Flandrii wynosi obecnie 87 pro-
cent. A to oznacza, że problem ma 
wciąż 1 na 8 domów. W większości 
z nich ścieki lądują w rowie lub 
strumieniu. 

Najgorzej jest w gminie Horebeke 
(Oost-Vlaanderen), gdzie zaledwie 
13 procent domów jest podłączo-
nych do sieci kanalizacyjnej. Na 
niechlubnej liście znalazły się rów-
nież gminy: Voeren (Limburgia), 
Pepingen (Vlaams-Brabant) oraz 
Aarschot. Najlepiej sytuacja wy-
gląda w gminach Drogenbos, 
Bruksela, Antwerpia, Mortsel i 
Edegem. 

Stowarzyszenie Flamandzkich 
Miast i Gmin wątpi, żeby we 
Flandrii wszystkie domy zostały 
kiedyś podłączone do sieci kana-
lizacyjnej. „Instalacja kanalizacji 
jest bardzo droga i należy rozwa-
żyć, czy uzasadnione jest inwesto-
wanie tak dużej ilości pieniędzy, 
aby dotrzeć do każdego odległego 
domu za pomocą rury kanalizacyj-
nej. Instalacja kanalizacji kosztu-
je około 1000 euro za metr, co w 
przypadku niektórych gmin jest 
ogromną inwestycją, którą należy 

rozważyć w porównaniu z innymi 
ważnymi wydatkami. Finansowo 
nie jest to możliwe”. 

vrt.be 

Belgowie zmieniają 
nazwiska, a policja 
ma problem
1 sierpnia ubiegłego roku prze-
pisy, dotyczące zmiany nazwiska, 
uległy złagodzeniu. Od tego dnia, 
do 1 stycznia 2019 r., dwukrotnie 
większa liczba Belgów zmieniła 
nazwiska w porównaniu z analo-
gicznym okresem roku poprzed-
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niego. Okazuje się jednak, że ta 
zmiana powoduje, iż piraci drogo-
wi czy przestępcy mogą uniknąć 
kary. 

Nowe nazwisko wpisane jest do re-
jestru krajowego, a wnioskodawca 
otrzymuje nowy dowód tożsamo-
ści. Jednak krajowa baza danych 
(Nationale Gegevensbank – ANG), 
w której policja może sprawdzić, 
czy ktoś jest na przykład karany, 
nie jest powiązana z rejestrem 
krajowym. Rutynowe sprawdzenie 
prawie zawsze odbywa się na zasa-
dzie podania imienia i nazwiska. 
Ktoś, kto ma nowe nazwisko, nie 
będzie zarejestrowany i po wpi-
saniu jego danych do komputera 
„nie wyskoczą” żadne jego wcze-
śniejsze wykroczenia.

nieuwsblad.be 

Grzywna za palenie  
w samochodzie  
przy dziecku
We Flandrii, od 9 lutego, nie 
wolno zapalić papierosa (także 
elektronicznego) w samochodzie 
w obecności dziecka poniżej 16 
roku życia. Zakaz dotyczy samo-
chodów osobowych, ciężarówek, 
autobusów i furgonetek. Za złama-
nie zakazu grozi kara grzywny do 
1000 euro. 

„Przez palenie w samochodzie 
stężenie substancji rakotwórczych 
jest 25-krotnie większe niż podczas 
palenia w domu. Nie wystarczy 
otwarte okno. Bierne palenie jest 
szkodliwe zwłaszcza, kiedy płuca i 
drogi oddechowe nie są jeszcze w 
pełni rozwinięte u dzieci” – mówi 
minister środowiska.

vrt.be 

Premier Flandrii apeluje 
do Brytyjczyków: 
Zrezygnujcie z Brexitu! 
Flamandzki premier Geert 
Bourgeois zaapelował do brytyj-
skich polityków, aby zrezygnowa-
li z Brexitu i nie opuszczali Unii 

Europejskiej. Według niego wyj-
ście Wielkiej Brytanii z UE może 
kosztować Flandrię utratę 28 tys. 
miejsc pracy. Po prostu zostańcie 
z nami. Jesteśmy przyjaciółmi, hi-
storycznymi przyjaciółmi i będzie-
my nadal przyjaciółmi – powie-
dział Bourgeois, cytowany przez 
VRT News. 
 
Flamandzki polityk nigdy  nie 
był entuzjastycznie nastawiony 
do wyjścia Wielkiej Brytanii z 
UE. Wielokrotnie mówił o nega-
tywnym wpływie tej decyzji na 
Flandrię. Wielka Brytania jest 
czwartym partnerem handlo-
wym Flandrii. Jak podaje VRT, 
Bourgeois ostrzegł przed ogrom-
nymi konsekwencjami ekono-
micznymi Brexitu dla zwykłych 
ludzi i firm. Wskazał, że Brexit 
może kosztować Flandrię 28 tys. 
miejsc pracy i 2,6 proc. jej PKB.  

Wyraził też zrozumienie dla 
motywacji, którymi kierują się 
Brytyjczycy, chcąc wyjść UE, ale 
jego zdaniem te motywacje są złe.

rmf24.pl 

Chcesz adoptować 
zwierzaka? Musisz mieć 
odpowiednią licencję
Od 1 stycznia 2019 roku każdy 
Belg, chcący przygarnąć zwierzę 
ze schroniska, będzie musiał uzy-
skać specjalne pozwolenie. Dzięki 
temu do adopcji nie zostaną do-
puszczone osoby, które w przeszło-
ści znęcały się nad zwierzętami. 
 
„Ta licencja jest niematerialna. 
To nie jest dokument, ani karta, 
którą można schować do port-
fela. Zezwolenie na adopcję nie 
będzie przyznawane osobom, 
które w przeszłości były karane 
za nadużycia lub zaniedbania, 
których dopuściły się wobec 
zwierząt” – mówił telewizji RTL 
prezes Stowarzyszenia Ochrony 
Zwierząt. 
 
Zwierzęta w Belgii są uznawa-
ne za istoty czujące, dzięki cze-
mu kary za znęcanie się nad 
nimi są wysokie. Za takie prze-
stępstwo grozi w Belgii nawet 
15 lat pozbawienia wolności.  
Trzymamy kciuki, by za przykła-
dem Belgii poszły także inne kraje. 
W tym Polska. 

ofeminin.pl 

Opracowała: 
Karolina Morawska 



✁

Tomasz Tyszkiewicz
‘Tyszol‘ GOSTYNIN

A więc reaktywujemy się wykorzystując 
20-letnie doświadczenie na rynku

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Tomek: PL 0048 693 136 881, BE 0032 498 181 808, 
www.oski-bus.pl

-20%Z tym bonem
Wyjazdy do Polski w poniedziałki

WYJAZDY:
z Polski: niedziela, wtorek, czwartek OD KWIETNIA dodatkowe dni: poniedziałek, środa
z Belgii: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

PROMOCJA DLA STALYCH KLIENTÓW:
6-ty przejazd 50% 6-ta paczka gratis

POLSKA WOJEWÓDZTWA:
mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie

USLUGI:
przewóz osób (Gostynin), paczek, przesyłek, przeprowadzki, 
wyjazdy grupowe na lotniska, imprezy okolicznościowe i inne, 
grupy powyżej 5 osób, w każdy rejon Europy

WYPOSAZENIE:
9 miejsc, klimatyzacja, rozkładane siedzenia, TV, uchylne szybki, 
dodatkowe ogrzewanie części pasażerskiej, darmowe WiFi

Spędź święta 
z rodziną 

- wyjątkowe ceny 
przejazdów!

Z Polski do Belgii:
16 i 18 kwietnia

Z Belgii do Polski:
24 i 26 kwietnia

-40%

Spędź święta 
z rodziną 

- wyjątkowe ceny 
przejazdów!

Z Polski do Belgii:
16 i 18 kwietnia

Z Belgii do Polski:
24 i 26 kwietnia

-40%-40%

‘Mówiły 
jaskółki 

że niedo
bre 

są spółki
‘
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 Przegląd prasy polskiej 
Rewolucja w 
służbie zdrowia 
Nadchodzi okres diametralnych 
zmian w polskiej służbie zdro-
wia. Pojawi się e-recepta i elek-
troniczne zwolnienia lekarskie. 
Internetowe Konto Pacjenta po-
zwoli pacjentom umówić się na 
wizytę i sprawdzić historię swojej 
choroby. 

W 2020 roku przeważająca część 
opieki zdrowotnej będzie miała 
miejsce w domach. Relacje pomię-
dzy lekarzem a pacjentem nie bę-
dą już ograniczone wyłącznie do 
wizyt w przychodniach czy szpita-
lach. 

Ministerstwo 
Zdrowia podkreśla, że wdrożenie 
projektu jest procesem wieloeta-
powym i bardzo kosztownym. Z 
ofi cjalnych danych resortu zdro-
wia wynika, że głównym celem 
elektronizacji usług medycznych 
jest zapewnienie wygody pacjen-
tom i lekarzom. Być może faktycz-
nie tak się stanie i cyfrowa rewo-
lucja przyczyni się do wypełnienia 
luki pomiędzy dużymi potrzebami 
chorych, a dostępnością do po-
szczególnych usług medycznych. 

echodnia.eu 

Ile ukraińskich rodzin 
pobiera świadczenie 
500 plus? 
Pracownicy z Ukrainy decydują 
się czasem na sprowadzenie do 
Polski całej rodziny. Jak wynika z 
danych ministerstwa rodziny, pra-

cy i polityki społecznej, w Polsce 
już ponad 4,5 tys. ukraińskich 
dzieci otrzymuje świad-
czenie z programu 
500 plus. 

Jest to możli-
we od 2012 
roku, gdy 
poprzedni 
rząd podpi-
sał umowę 
o zabezpie-
czeniu społecznym z  Ukrainą. 
Dzięki niej, od 2014 roku, legal-
nie pracujący Ukraińcy ubezpie-
czeni w Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych nabywają prawo do 
emerytury i renty w Polsce, po-

dobnie jak pomoc socjalną (do 
której należy właśnie świadcze-

nie 500 plus). Drugim warunkiem 
jest, by benefi cjent posiadał kartę 
pobytu z adnotacją „dostęp do ryn-
ku pracy”. Z danych ZUS wynika, 
że obywatele Ukrainy stanowią 75 
proc. ubezpieczonych cudzoziem-
ców w naszym kraju. 

Na podobne przywileje nie mogą 
liczyć Białorusini, będący dru-
gą najliczniejszą grupą cudzo-
ziemców pracujących w Polsce. 
Powodem jest niepodpisanie umo-
wy o zabezpieczeniu społecznym 
między Warszawą i Mińskiem. 

rp.pl 

Przy rozwodzie 
dziecko nie zawsze 
zostaje z matką 
Już tylko 40 proc. kobiet otrzymuje 
wyłączną władzę rodzicielską nad 
dziećmi. Jeszcze dwa lata temu ten 
odsetek był o 20 procent wyższy. 
Eksperci uważają, że częściej jest 
brane pod uwagę dobro dziecka, 
a nie rodziców. 

Na niemal 39 tys. rozwodów w 
2017 r. w rodzinach, w których 

były dzieci, tylko w 15 tys. przypad-
ków sąd uznał, że powierzy je wy-
łącznej pieczy kobiety. Nie oznacza 

to, że dzieci częściej zostają z 
ojcem. Sądy przy-

znają władzę 
rodzicielską 
obojgu rodzi-

com. 

Do tego rośnie odsetek 
rozwodów, w których nie ma 

orzekania o winie. Co oznacza, że 
małżonkowie lepiej się dogadują. 
Zmianę podejścia widać zwłaszcza 
po stronie ojców. Nie chcą już być 
tylko weekendowymi tatusiami. 
Zabiegają o możliwość widywania 
się częściej, również w tygodniu, 
pragną, by dzieci u nich nocowały. 
Chcą decydować o ich wychowa-
niu, leczeniu, edukacji. Pragną 
mieć stały kontakt z dziećmi i na 
bieżąco uczestniczyć w ich życiu. 

Wpływ na taką sytuację ma rów-
nież zmiana stylu życia kobiet. 
Są one coraz bardziej aktywne 
zawodowo, pracując często poza 
miejscem zamieszkania. W razie 
rozwodu nie chcą z tego powodu 
tracić władzy rodzicielskiej i opie-
ki nad dzieckiem czy dziećmi. A 
podział opieki jest po prostu dla 
nich wygodny, dlatego godzą się 
na to, by w sprawowaniu władzy 
rodzicielskiej brał udział były mał-
żonek. 

W 2015 r. znowelizowany zo-
stał kodeks rodzinny i opiekuńczy 
a szczególne znaczenie nadano 
prawu dziecka do wychowywania 
przez oboje rodziców. 

gazetaprawna.pl 

Szczepienia to 
najskuteczniejszy 
sposób ochrony dzieci 
Zdecydowana grupa Polaków (93 
proc.) uważa, że szczepienia są 

miejsce w domach. Relacje pomię-
dzy lekarzem a pacjentem nie bę-
dą już ograniczone wyłącznie do 
wizyt w przychodniach czy szpita-
lach. 

Ministerstwo 
Zdrowia podkreśla, że wdrożenie 
projektu jest procesem wieloeta-

czeniu społecznym 
Dzięki niej, od 2014 roku, legal-
nie pracujący Ukraińcy ubezpie-
czeni w Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych nabywają prawo do 
emerytury i renty w Polsce, po-

dobnie jak pomoc socjalną (do 
której należy właśnie świadcze-

nie 500 plus). Drugim warunkiem 
jest, by benefi cjent posiadał kartę 
pobytu z adnotacją „dostęp do ryn-
ku pracy”. Z danych ZUS wynika, 
że obywatele Ukrainy stanowią 75 
proc. ubezpieczonych cudzoziem-
ców w naszym kraju. 

Na podobne przywileje nie mogą 
liczyć Białorusini, będący dru-

dzieci otrzymuje świad-
czenie z programu 

czeniu społecznym z  Ukrainą. 
Dzięki niej, od 2014 roku, legal-

łącznej pieczy kobiety. Nie oznacza 
to, że dzieci częściej zostają z 

ojcem. Sądy przy-

com. 

Do tego rośnie odsetek 
rozwodów, w których nie ma 

orzekania o winie. Co oznacza, że 
małżonkowie lepiej się dogadują. 
Zmianę podejścia widać zwłaszcza 
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najskuteczniejszym sposobem 
ochrony dzieci przed poważnymi 
chorobami. 90 proc. jest przekona-
nych, że szczepienie dzieci powo-
duje więcej dobrego niż złego, a 86 
proc., że szczepionki są bezpiecz-
ne – wynika z sondażu CBOS. 

W opublikowanej przez CBOS 
informacji wskazano, że 87 proc. 
badanych uważa, że szczepienia 
przeciw najgroźniejszym choro-
bom zakaźnym powinny być obo-
wiązkowe. Za dobrowolnością 
szczepień jest 9 proc. ankietowa-
nych. 

Badanie pokazało, że ci, którzy są-
dzą, że szczepionki promowane są 
nie dlatego, że są potrzebne, lecz 
dlatego, że leży to w interesie kon-
cernów farmaceutycznych, są w 
mniejszości (22 proc.), podobnie 
respondenci, którzy są zdania, że 
szczepionki dla dzieci mogą wy-
wołać poważne zaburzenia rozwo-
jowe (18 proc.). 

CBOS zauważa, że w ostatnich 
pięciu latach bardzo wyraźnie po-
prawiło się nastawienie Polaków 
do szczepień, a szczególnie duża 
poprawa nastąpiła w ciągu ostat-
niego półtora roku. 

Polacy częściej niż półtora roku 
temu uważają, że szczepienia prze-
ciw najgroźniejszym chorobom 
zakaźnym powinny być obowiąz-
kowe (87%, wzrost o 7 punktów 
procentowych), a rzadziej opowia-
dają się za dobrowolnością szcze-
pień (spadek o 3 punkty, do 9%). 
Mniej jest też badanych, którzy nie 
mają wyrobionej opinii na ten te-
mat (spadek o 3 punkty). 

PAP 

Polacy chcieliby  
więcej podróżować  
i uczestniczyć  
w życiu rodzinnym 
Badanie CBOS „Czego życzyć 
Polakom w 2019 roku?” wskazuje, 
że Polacy chcieliby więcej czasu 
poświęcać na podróżowanie. Aż 
43 proc. ankietowanych wybrało 
taką odpowiedź na pytanie, cze-
mu poświęciliby się najchętniej 
w większym stopniu niż obecnie. 

Na drugim miejscu, w zestawieniu 
z wynikiem 39 proc., znalazło się 
życie rodzinne, a na trzecim – ko-
rzystanie z życia, czyli rozrywki i 
inne przyjemności. Tylko 19 proc. 
badanych zadeklarowało, że w 
większym stopniu niż dotychczas 
chciałoby czas poświęcić pracy, 

17 proc. uprawianiu sportu, a 15 
proc. chciałoby więcej uczestni-
czyć w życiu kulturalnym. 

Potrzebę podróżowania, aktyw-
ności fizycznej i udziału w życiu 
kulturalnym deklarują w więk-
szości osoby w najlepszej sytuacji 
materialnej, z wyższym wykształ-
ceniem i mieszkające w najwięk-
szych miastach. Niedosyt podró-
żowania odczuwają najczęściej 
osoby młodsze – poniżej 24 lat, a 
zbyt mało sportu uprawiają ankie-
towani powyżej 35 lat. 

Najstarsi i najgorzej wykształceni 
respondenci, czyli emeryci i rol-
nicy, więcej czasu niż dotychczas 
chcieliby poświęcić ochronie zdro-
wia i życiu religijnemu. 

londynek.net 

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska 





 Polskie Duszpasterstwo w Antwerpii
Rekolekcje wielkopostne w  2019  roku „Potrzeba aby on wzrastał”

Pomoże nam zgłębiać te tajemnice o. Kazimierz Kowalski ofm z Rzeszowa
Piątek 12.04.2019
• 18.30 – droga krzyżowa
• 19.00 – Msza św. z nauką 

rekolekcyjną
• Zakończenie Apelem 

Jasnogórskim

Sobota 13.04.2019   
• 18.00 – różaniec
•  18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
•  Zakończenie Apelem Jasnogórskim

Niedziela 14.04.2019
• 08.30 – Gorzkie Żale
• 09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
• 11.00 – Msza św. w Sint Niklaas   
 z nauką ogólną
• 12.00 – Droga Krzyżowa – Rycerze Maryi
• 13.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
• 18.00 – Gorzkie Żale z nauką Pasyjną

Spowiedź święta każdego dnia 
przed i w trakcie modlitwy

„Wielki Post jest czasem duchowego «zmagania się», walki duchowej”

• 06.03.2019 -  Środa popielcowa msza św.o godz. 19.00
• Droga krzyżowa w piatki po Mszy św. o godz.18.30

• 08.03.19 -  Wspólnota Emaus 
• 15.03.19  -  Schola Króla Dawida 
• 22.03.19  -  Rodzice dzieci, które przygotowują się do I kom. św.  
• 29.03.19  -  Środowisko Trzeźwościowe w Antwerpii
• 05.04.19  -  Bractwo Żywego Różańca 
• 12.04.19  -  Ministranci 
• 19.04.19  -  s. Małgorzata 

Dodaj bezpłatnie swoje 
ogłoszenie drobne wysyłając

e-mail na adres 
antwerpiapopolsku@gmail.com

(w temacie proszę wpisać 
“ogłoszenie drobne“)

• Poszukuję panią, studentkę, która pomogłaby mi w lekkiej 
pracy domowej. Od zaraz. Mogę pomóc  w niderlandzkim.
Tel. nr:  0484 85 68 64

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

Sprzedam działkę położoną nad rzeką Bug, otoczoną z jed-
nej strony przez wysoką górę, z drugiej stykającą się z rzeką. 
Działka leży przy wsi Osnówka, w gminie Perlejewo, powiat 
Siemiatycze, województwo podlaskie. Kontakt: 0496 43 46 44



Lubisz gotować? 
Chcesz poprowadzić jednorazowe warsztaty?

Mówisz po niderlandzku, angielsku lub niemiecku? 

To info jest dla Ciebie. 
Przez wieki kapusta stała się znana na całym świecie. Biała i czerwona, a także włoska, pekińska 
czy chińska znalazła zastosowanie w różnych kuchniach na wszystkich kontynentach. 
A jak to wyglada w kuchni polskiej, bogatej, ale dla wielu jeszcze mało znanej? 

Chcesz pomóc uczestnikom warsztatów odkryć walory kuchni polskiej, pokazując jak się gotuje 
polski bigos lub gołąbki? Poprowadź te warsztaty!

Więcej informacji: maarten.jacobs@tgrom.be  // www.tgrom.be 

Boer&Kool – Kuchnia Polska
Czwartek 9 maja 2019 r. w godzinach od 19.00 do 21.30 
grupa liczy15 uczestników

Chcesz pomóc uczestnikom warsztatów odkryć walory kuchni polskiej, pokazując jak się gotuje 

Więcej informacji: maarten.jacobs@tgrom.be  // www.tgrom.be 

Czwartek 9 maja 2019 r. w godzinach od 19.00 do 21.30 
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Antwerpia – tanie zwiedzanie  
– przewodnik subiektywny 
Czy można zobaczyć coś ciekawego, miejsca polecane w przewodnikach turystycznych lub 
największe zabytki Antwerpii – i w dodatku wszystko gratis albo wydać naprawdę mało pie-
niędzy? Tak, ale trzeba sobie takie tanie zwiedzanie dobrze zaplanować. 

Oczywiście zupełnie za darmo 
możemy pospacerować uliczkami 
starego miasta i podziwiać zabyt-
kowe kamienice od dworca aż do 
rzeki, albo zagubić się w centrum 
i trafić w takie zaułki, o których 
wiedzą tylko miejscowi. A są to 
miejsca niezwykłe, magiczne, w 
których czas jakby się zatrzymał. 
Zatem dziś atrakcje turystyczne 
Antwerpii dostępne są gratis, dla 
każdego i przez cały rok. A teraz 
szczegóły i lista obiektów oraz 
miejsc zabytkowych dostępnych 
(prawie) bezpłatnie: 

Antwerpen Centraal, czyli zabyt-
kowy dworzec kolejowy, który zo-
stał oddany do użytku w roku 1905 
a jego budowa trwała całe 10 lat, 
bo od roku 1895. Budynek dworca 
jest absolutnie wyjątkowy, bywa 
nazywany Kolejową Katedrą. To 
dworzec, który zdaniem wielu 
jest jednym z najpiękniejszych 
na świecie i rzeczywiście w wielu 
różnych zestawieniach obiekt ten 
plasuje się w pierwszej dziesiątce 
lub nawet piątce. 

Het Steen, czyli zamek, będący 
według dokumentów najstarszym 

budynkiem w Antwerpii. 
Obecny zamek to tylko 
fragment dawnej fortyfi-
kacji, która znajdowała się 
na nieistniejącym obec-
nie półwyspie De Werf. 
Zamek umiejscowiony 
jest niedaleko katedry 
tuż nad rzeką Skaldą. A 
obok zamku znajduje się 
pomnik pewnego olbrzy-
ma. To Lange Wapper 

– legendarny duch wody, 
który ponoć mieszka gdzieś 
koło zamku, nad rzeką. 

De Stadsfeestzaal, czyli 
dawna sala balowa, wybudo-
wana w roku 1908, należąca 
kiedyś do urzędu miasta a 
dziś luksusowe centrum 
handlowe. Dawniej odbywa-
ły się tu nie tylko wspaniałe 
bale, ale też wystawy i targi, 
a dziś pokazy mody i różne 
imprezy, które są najczęściej orga-
nizowane przez lokalne media, np. 
walentynki z radiem Minerva. 

Middelheimmuseum to park o 
powierzchni ponad 30 hektarów, 
w którym znajdziemy około 200 
nowoczesnych rzeźb oraz pawi-
lon, w którym są dzieła sztuki 
niemogące być zaprezentowane 
na zewnątrz. Choć park znajduje 
się poza centrum, to wystarczy 
obok dworca wsiąść do autobu-
su numer 17 jadącego w kierun-
ku UZA i wysiąść na przystanku 
Dikke Mee. 

Taras widokowy na dachu mu-
zeum MAS, który jest otwarty 
od wtorku do niedzieli w godzi-

nach 9.30 – 22.00 (od 1 listopada 
do 31 marca) oraz w godzinach 
9.30 – 24.00 (od 1 kwietnia do 31 
października). Warto popatrzeć 
na miasto, port i rzekę. Ta część 
miasta to het Eilandje i można tu 
spędzić trochę czasu, pospacero-
wać, zjeść coś w jednej z wielu re-
stauracji albo popatrzeć na łodzie, 
jachty i statki. 

Ogród botaniczny, znajdujący 
się prawie w centrum Antwerpii. 
Został on założony w roku 1825 
i przez długie lata był to ogród 
zielarski i warzywny należący do 
szpitala św. Elżbiety – het Sint-
Elisabethgasthuis. Mimo niewiel-
kiej powierzchni w ogrodzie udało 
się zgromadzić ponad 2 tysiące ro-

Dworzec

De Stadsfeestzaal
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ślin a w oranżerii możemy podzi-
wiać kolekcję kaktusów i innych 
egzotycznych roślin. 

Tunel św. Anny dla pieszych i ro-
werzystów wybudowany w latach 
30’ ubiegłego wieku. Długość tu-
nelu to 572 m, jego średnica wy-
nosi 4,22 m. Tunel znajduje się na 
głębokości 31,57 m. Szczególnie 
polecam to miejsce tym, którzy 
uwielbiają zabytki techniki, bo 
do tunelu prowadzą drewniane 
ruchome schody. 

De Groenplaats to plac w cen-
trum, tuż obok katedry. Dawniej 
w tym miejscu znajdował się 
cmentarz a dziś jest to miejsce 
spotkań mieszkańców i turystów. 
Plac otoczony jest zabytkowymi 
budynkami, w których dziś naj-
częściej mieszczą się kawiarnie 
i restauracje oraz słynny hotel 
Hilton. Od roku 1843 na środku 
placu stoi pomnik Rubensa autor-
stwa Guillaume (Willem) Geefsa. 
De Groenplaats to miejsce, któ-
re tętni życiem – tu odbywa się 
wiele imprez plenerowych, jak: 
jarmark bożonarodzeniowy, het 
Bollekesfeest, De Cultuurmarkt 
van Vlaanderen. 

De Grote Markt, czyli rynek w 
Antwerpii, otoczony wspaniały-
mi gotyckimi kamienicami ce-
chowymi a na środku znajduje 
się fontanna Brabo. Największym 

budynkiem na rynku jest renesan-
sowy ratusz, czyli het Stadhuis. 
Tuż obok znajduje się wspaniała 
gotycka katedra – Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal, 
której wieża ma 
wysokość 123 m. 
Zwiedzanie katedry 
jest dozwolone w 
określonych godzi-
nach, bo to czynny 
kościół i ani księża, 
ani uczestnicy nabo-
żeństw nie lubią, gdy 
turyści przeszkadza-
ją im w modlitwie. 
Cena biletu wstępu 
to 6 euro i naprawdę 
warto. Mieszkańcy 

prowincji oraz dzieci poniżej 12 
roku życia mogą zwiedzać katedrę 
bezpłatnie. 

Poza tym w historycznym centrum 
Antwerpii oprócz katedry znajdu-
ją się cztery wyjątkowe kościoły, 
które warto zwiedzić, bo każdy 
z nich jest inny. Każdy stanowi 
historię samą w sobie i każdy z 
nich ma swój specyficzny charak-
ter. Wszystkie znajdują się w za-
bytkowej części miasta, prowadzą 
do nich drogowskazy turystyczne. 

Kościół św. Pawła jest absolutnie 
wyjątkowy, bo to gotycki kościół z 
barkowym wnętrzem. W tym daw-
nym klasztorze dominikanów z ro-Ogród botaniczny



22 Antwerpia po polsku  marzec 2019

ku 1571 zachwyt budzi nie tylko 
architektura, ale też dzieła znajdu-
jące się w tym kościele, bo to pra-
wie muzeum. W kościele znajduje 
się ponad 50 obrazów, w tym dzie-
ła takich mistrzów jak: Jordaens, 
Rubens, Teniers, Van Balen, Van 
Dyck. Wyjątkową ozdobę wnętrza 
stanowią barokowe ołtarze, or-
gany, rzeźby, których jest ponad 
200 i inne detale. Obok kościoła 
znajduje się ogród a w nim rzeźby 
ukazujące cierpienie i zmartwych-
wstanie Chrystusa. 

Kościół św. Jakuba to kościół, 
z którego wyruszają pielgrzym-
ki z Antwerpii do Santiago de 
Compostela, to w tym kościele jest 
grobowiec Petera Paula Rubensa, 
bo to był jego kościół parafialny. 
Ten późnogotycki obiekt został 
wybudowany w latach 1506-1656, 
jednak jego wnętrze to klasyczny 
barok. Na szczególną uwagę zasłu-
gują dekoracje 23 ołtarzy i wyjąt-
kowe rzeźby wielkich mistrzów, 
takich jak Lucas Faydhebre, Artus 
Quellinus i Hendrik Verbruggen. 
Tu również znajdują się obrazy 
wielkich antwerpskich malarzy, 
jak Rubens, Jordanes, i Van Dyck. 

Kościół św. Karola 
Boromeusza został 
wybudowany w latach 
1615-21 – czyli w okre-
sie kontrreformacji 
– dla i przez jezuitów. 
Warto podkreślić, że 
Rubens zaprojekto-
wał wnętrze kościoła, 
elewację oraz ołtarz 
główny; w tym kościele 
znajdują się oczywiście 
obrazy Rubensa. Gdy 
kościół został oddany do 
użytku, budził absolutny zachwyt, 
mówiono, że to „ósmy cud świata” 
i „niebo na ziemi”. Jest to najzna-
mienitszy przykład sakralnej ar-
chitektury barokowej we Flandrii. 
Tuż obok kościoła mieści się mu-
zeum koronek. 

Kościół św. Andrzeja znajduje 
się niedaleko tunelu św. Anny 
dla pieszych i rowerzystów. To 
kolejny kościół w stylu późnogo-
tyckim z barokowym wnętrzem. 
Podobnie jak w innych kościo-
łach w Antwerpii tu również są 
wspaniałe dzieła sztuki, głównie 
z XVII wieku. Najważniejsze z 
nich to: pomnik szkockiej królo-
wej Marii Stuart, ołtarz z kościoła 
z dawnego opactwa cysterskiego 
św. Bernarda w Hemiksem, oraz 
obraz namalowany przez Otto van 
Veena, nauczyciela Rubensa. 

Na koniec porada praktyczna: 
aby ułatwić sobie zwiedzanie i od-
krywanie Antwerpii, warto mieć 
mapę albo chociaż plan centrum 
Antwerpii. Bardzo dobre mapy, na 

których są zaznaczone muzea, ko-
ścioły, parki, parkingi a nawet toa-
lety, możemy dostać bezpłatnie w 
punktach informacji turystycznej. 
W Antwerpii są dwa takie punkty: 
na dworcu Centraal Station i obok 
ratusza Grote Markt 13. 

Tunel św. Anny

Kościół św. Andrzeja
Kościół św. Boromeusza
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Belgia: tramwajem wzdłuż 
wybrzeża 
Widziałam już belgijskie góry, teraz przy-
szedł czas na belgijskie morze. Do wyboru 
miałam 70 kilometrów wybrzeża, wybrałam 
więc trzy miejscowości (Ostenda, De Haan, 
Blankenberge), do których wpadłam z wizytą, 
przemieszczając się Belgijskim Nadbrzeżnym 
Tramwajem. Mogę obiektywnie ocenić, że o ile 
belgijskie góry nie są prawdziwymi górami, to 
belgijskie morze jest jednak morzem, takim 
zwykłym, swojskim morzem. 

Na pierwszy ogień poszła Ostenda, 
do której dotarłam pociągiem 
z Brukseli. W ciepłe wiosenne 
weekendy pociągi z Brukseli do 
Ostendy przypominają nieco te 
indyjskie pociągi, które znacie 
zapewne ze zdjęć – a więc ludzie, 
wszędzie ludzie. Zanim pociąg do-
jedzie do Ostendy, zatrzymuje się 
w Gandawie i Brugii, a te miasta 
przyciągają turystów jak magnes 
(czemu się w sumie nie dziwię, bo 
są fajne). 

Ostenda – Mała Nicea
Ostenda, mimo że czasy swojej 
świetności ma zapewne za sobą, 
daje radę. To takie dziwne połącze-
nie polskiego morza z południo-
wo-francuską Riwierą. Kiedyś 
ściągała tu dziewiętnastowieczna 
belgijska śmietanka towarzyska, 
bo król Leopold I wypoczywał w 
Ostendzie w swojej letniej rezy-

dencji i było wie-
lu chętnych, aby 
grzać się w jego 
blasku. Dziś to 
nadal jeden z po-
pularniejszych belgijskich kuror-
tów, w którym organizowane są 
często różne koncerty i festiwale. 

Długa piaszczysta plaża wygląda 
zachęcająco, choć zimna woda w 
Morzu Północnym szybko wybiła 
mi z głowy pomysł kąpieli. Bloki 

mieszkalne ciągną-
ce się wzdłuż wy-
brzeża  to może nie 
idealna sceneria, 
ale z drugiej strony 
widok z okien tych 
mieszkań jest za-
pewne niczego so-
bie… 
Wzdłuż plaży cią-
gnie się promenada 
Alberta I, a na niej 
zatrzęsienie ka-
wiarń i restauracji. 
Zachęcam także do 

spaceru Galeriami Królewskimi, 
które powstały 1905 roku po to, 
aby chronić króla Leopolda II 
przed deszczem w trakcie prze-
chadzek. Skoro więc król tędy 
promenował, to ja też! Galerie 
Królewskie mają 400 metrów dłu-
gości. Obok znajdują się Galerie 
Weneckie, w których odbywają się 
różne wystawy i pokazy teatralne. 

Na promenadzie znajdziemy kon-
ny pomnik króla Leopolda II, któ-
ry trudno przegapić. Niedaleko 
pomnika znajduje się także wej-
ście do ogrodu japońskiego, nie-
co schowanego w jakichś krzaczo-
rach, ale warto się tam zapuścić. 
Obowiązkowo trzeba też przepro-
menować się na molo, może uda 
się wypatrzyć fokę wygrzewającą 
się na kamieniach (mnie się uda-
ło, choć nie udało mi się zrobić 
zdjęcia). 

Kościół św. Piotra i Pawła na pew-
no przykuje Waszą uwagę, bo je-
go wieże są dobrze widoczne z 
różnych części miasta. Choć wy-
gląda na wiekową, średniowiecz-
ną budowlę, to kościół ten został 
ukończony dopiero w XX wieku. 

W Ostendzie turyści oglądają 
także zazwyczaj budynek kasyna 
Kuursal, który moim zdaniem 
nie jest ani ładny, ani ciekawy. 
W porcie można zwiedzić trój-
masztowy żaglowiec Mercator, w 
którym mieści się dziś muzeum 
morskie. Ja ograniczyłam się je-
dynie do przechadzki po porcie. 
Z pewnością moim niezapomnia-
nym wspomnieniem z Ostendy 
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będzie  degustacja ślimaków. 
Miałam  wątpliwą przyjemność 
jeść te poczciwe mięczaki pierw-
szy raz w życiu i sądzę, że jest duża 
szansa, że był to ostatni raz. 

Belgijski tramwaj 
nadbrzeżny de Kunst 
Gdzie znajduje się najdłuższa na 
świecie linia tramwajowa?  W 
Belgii! Jeśli chcielibyście kiedyś 
przejechać tramwajem  68 kilo-
metrów, macie taką możliwość 
na belgijskim wybrzeżu. Tramwaj 
zatrzymuje się w popularnych ku-
rortach, latem przewozi ok. 3 mi-
lionów turystów. Przejeżdża przez 
miasta, ale także przez pagórkowa-
te tereny porośnięte krzaczorami, 
jakie znajdują się przy wybrzeżu. 
Trasa rozpoczyna się przy granicy 
z Francją (De Panne), a przysta-
nek końcowy to Knokke blisko 
granicy holenderskiej. 

Więcej szczegółów na stronie: 
https://www.delijn.be/en/kust-
tram/?vertaling=true 

Fort Napoleon 
niedaleko 
Ostendy 
Jeśli ciągnie Was 
do różnego rodzaju 
fortów i fortec, to 
spodoba wam się je-
dyna w Europie 
n i e n a r u s z o n a 
twierdza napoleoń-
ska.  Zbudowana z 
8 milionów cegieł 
kryje wiele ciem-
nych zakamarków. 
W okolicy znajduje się też sym-
patyczna, nieco odludna plaża, 
w sam raz dla mnie.  Do fortu 
można dojechać tramwajem wy-
siadając na przystanku Duin en 
Zee. Polecam! 

De Haan, czyli gdzie 
bywał Albert Einstein 
Podobno to najbardziej charakte-
rystyczny kurort belgijskiego wy-
brzeża. Przyznam szczerze – po 
odwiedzeniu trzech takich miej-
scowości, wszystko zlało mi się 
w jedno i z trudem wydobywam 
z pamięci obrazy poszczególnych 
miasteczek: plaża, deptak, knaj-
py, wieżowce w szeregu… Tak to 
mniej więcej wygląda. No dobrze, 
może De Haan jest odrobinę inne. 

To miasteczko  zaprojektowane 
jako nadmorska wioska w sty-
lu normandzkim. Znajdziemy 

tu wiele  budynków w stylu  bel-
le époque i wiele nieprzyzwoicie 
drogich hoteli. De Haan to miasto, 
w którym przez pół roku mieszkał 
sam Albert Einstein. Kiedy space-
rowałam sobie pomiędzy wszyst-
kimi tymi willami i mijałam ho-
tel Belle Vue, w którym Einstein 
miał zwyczaj popijać herbatę, 
łudziłam się, że może spłynie na 
mnie choć tysięczna część mą-
drości tego fizyka. Nic takiego 
się jednak nie stało, do dziś nie 
rozumiem, o co chodzi z E=mc2. 

Bardzo spodobała mi się  stacja 
tramwajowa, która powstała na 
początku XX wieku. Pierwsze pa-
rowe tramwaje przejeżdżały tędy 
już w 1886 roku. Spędziłam w su-
mie w tym odrobinę burżujskim 
miasteczku około dwóch godzin i 
ruszyłam w dalszą podróż super-
tramwajem. 

Ostenda - Galerie królewskie

Fort Napoleon

Ostenda - molo

Ostenda - Ogrod japonski
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Blankenberge  
i soczewki kontaktowe 
Dlaczego z całej masy podobnych 
do siebie miejscowości położo-
nych na wybrzeżu wybrałam aku-
rat Blankenberge? Cóż, to proste 
– to tutaj mieszkał i zmarł wynalaz-
ca soczewek kontaktowych Adolf 

Eugen Fick.  To 
chyba wystarcza-
jący powód, żeby 
tu przybyć, a po-
tem móc się chwa-
lić przed całym 
światem, że byłam 
w mieście wyna-
lazcy szkieł kon-
taktowych! Czym 
jeszcze, oprócz 
tak znamienitego 
obywatela, może 
poszczycić się to 
miasteczko? 

Ciężkie, trochę przybrudzone, dłu-
gie na 350 metrów molo to głów-
na atrakcja miasteczka. Powstało 
ono pod koniec XIX wieku, ale zo-
stało zniszczone w czasie I wojny 
światowej i odbudowane w dwu-
dziestoleciu międzywojennym. Na 
końcu mola znajduje się pawilon, 

w którym można obej-
rzeć wystawę dotyczą-
cą Morza Północnego. 
Co poza tym? To co 
zwykle – deptak, ja-
kieś kasyno, przystań 
jachtowa, knajpy i du-
żo piasku na plaży. Ot, 
akurat na niedzielną 
przechadzkę. 

Rajd tramwajowy bel-
gijskim wybrzeżem to 
całkiem niegłupi po-

mysł, jeśli jesteście w okolicy i ma-
cie dzień wolny. Jeżeli natomiast 
jesteście fanatykami wody i plaży 
(ja nie jestem), można pokusić 
się o odwiedzenie każdej z miej-
scowości na trasie supertramwaju 
(dostępne są bilety kilkudniowe). 
Skoro góry są daleko, niech już 
będzie ta woda. 

Relacje z moich mozolnych 
podróży znajdziecie na blogu 
Mus Mozołu: www.musmo-
zolu.com oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/musmo-
zolu 

Serdecznie zapraszam do śle-
dzenia! 

Agnieszka Legat 

De Haan

Plaza Blankenberge

Stacja tramwajowa

Belle Vue
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Polski Sklep Spożywczy

Carnotstraat 104, 2060 Antwerpia

n	sklep czynny codziennie od 900 do 2000

n	regularne promocje z gazetek &market
n	w każdy piątek dostawa wędlin wiejskich z Gąbina
n	w każdy wtorek i piątek dostawy świeżego mięsa, 

warzyw, wędlin, nabiału i ciast
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Zapisy uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego  
im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli  

z siedzibą w Antwerpii 

Szanowni Państwo, 
informujemy, że zapisy uczniów do szkoły polskiej w Antwerpii na rok szkolny 2019/2020 roz-
poczynają się od dnia 01 marca 2019 r. i trwają do 30 maja 2019 r. 

Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2019 ukończony siódmy rok życia. Dzieci sześcioletnie 
będą przyjmowane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i w miarę posiadania wolnych 
miejsc. 

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, dostęp-
nego on-line na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.antwerpia.orpeg.pl w zakładce 
„Zapisy uczniów”. 

W ciągu dwóch tygodni po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego otrzymacie Państwo, na 
podany w kwestionariuszu adres mailowy, potwierdzenie rejestracji ucznia oraz informację o 
dacie zebrania z rodzicami. 

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub mailowo, 
pisząc na adres e-mail: spk.antwerpia@gmail.com. 

Z życia polskiej szkoły

Karnawał w klasie 4E

W sobotę 9 lutego odbyła się za-
bawa karnawałowa uczniów klasy 
4E. Rodzice oraz wychowawczyni 
klasy Aneta Waszkiewicz podjęli 
się organizacji całej imprezy. 

Przy pięknej muzyce 
wspaniale bawiły się 
dzieci przebrane za 
księżniczki, wojow-
ników, policjantów, 
Spiderman’ów i pira-
tów. Karnawałowe ryt-
my sprawiły, że tańczyli 
zarówno mali, jak i do-
rośli, a zabawę uprzy-
jemnił pyszny poczę-
stunek przygotowany 
przez rodziców. 
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Wystawa „Pancerne skrzydła”  
do 30 marca 2019 r. w Królewskim 
Muzeum Armii w Brukseli 
W dniu 28 stycznia 2019, w Królewskim Muzeum Armii w Brukseli, otwarta została multime-
dialna wystawa pt. „Pancerne skrzydła”, stanowiąca hołd dla bohaterskich polskich żołnierzy 
1 Polskiej Dywizji Pancernej, podkomendnych generała Stanisława Maczka, którzy we wrze-
śniu 1944 roku wyzwolili północną część Belgii – Flandrię. 

Udział polskich sił zbrojnych na 
Zachodzie w czasie II wojny świa-
towej to piękna karta w historii 
oręża polskiego, napawająca 
Polaków dumą. Jedną z najsil-
niejszych i budzących postrach 
formacji polskich jednostek na 
Zachodzie była właśnie 1 Polska 
Dywizja Pancerna pod dowódz-
twem Generała Maczka. Została 
ona sformowana w Szkocji zi-
mą 1942 r. jako część Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po 
przerzuceniu do Francji w 1944 
r. uczestniczyła w walkach pod 
Falaise i Chamboise, gdzie po-
niosła poważne straty. Mimo to 
przetrwała i podjęła pościg za 
niemiecką armią, pokonując śred-
nio 50 km dziennie. By zminima-
lizować zniszczenia i straty wśród 
ludności cywilnej, gen. Stanisław 
Maczek unikał stosowania ognia 
artyleryjskiego. Mieszkańcy wy-
zwalanych miejscowości witali 
polskich żołnierzy z entuzjazmem: 

„gromadnie, bez wyjątku wylegli 
przed domy, cisną się do czołgów, 
rzucają kwiatami, płaczą, szaleją z 
radości”. 

Wystawa ma charakter mul-
timedialny i została przygo-
towana w czterech wersjach 
językowych. Opowieść ekspo-
zycji odzwierciedla trasę wy-
zwalania kolejnych miast flan-
dryjskich. Zaprezentowane 
zostały filmy archiwalne z 
udziałem generała S. Maczka 
i jego żołnierzy. 

Prezentacje dotyczą historii 
osób zidentyfikowanych na 
zdjęciach, ukazują też rodzaje 
czołgów i sprzętu wojskowe-
go używanego przez polską 1 
Dywizję Pancerną. Atrakcją 
jest interaktywna trasa wy-
zwalania Flandrii, którą moż-
na sterować za pomocą gestu. 
Wystawa ta zapoczątkowała 

przypadające w tym roku obchody 
setnej rocznicy nawiązania stosun-
ków dyplomatycznych pomiędzy 
Polską i Belgią oraz 75-lecia wy-
zwolenia Flandrii. 
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Dwujęzyczność u dzieci. Wszystko, 
co trzeba wiedzieć – cz. IV. 
Każdy język, opanowany przez dziecko, to skarb. Dziecko rodzica-emigranta ma znakomite 
warunki do tego, by poza językiem oficjalnym kraju, w którym mieszka, opanować również 
swój język dziedziczony, tj. język ojczysty jego rodzica(ów). 

W jakim języku 
zwracać się do dziecka 
w towarzystwie osób, 
które nie mówią  
po polsku? 
Dla kształtowania się poczucia 
własnej wartości i tożsamości 
dziecka ważne jest, by dać mu od-
powiedni wzór, by pokazać mu na 
własnym przykładzie, że nie ma 
żadnych powodów, by wstydzić 
się swojego języka i pochodzenia. 

Kiedy dziecko jest małe, zwracaj-
my się do niego w języku ojczy-
stym również w obecności osób, 
które nie rozumieją naszego 
języka. Uprzedźmy naszych zna-
jomych, że zależy nam na prze-
kazaniu dziecku naszego języka, 
a żeby się to udało, musimy być 
konsekwentni i dać mu odczuć, że 
język ten nie jest w żaden sposób 
gorszy. 

To samo dotyczy wyjścia do re-
stauracji, sklepu, albo wizyty u 
lekarza. Dlaczego mama czy tata 
mieliby w gabinecie lekarskim na-
gle zacząć zwracać się do dziecka 
w języku innym niż zwykle? W 
trakcie wizyty u lekarza dziecko 
i tak czuje się niepewnie 
i jest wystraszone, więc 
przechodzenie w takiej 
chwili na język, którym 
nie posługujemy się w 
domu, jest tym bardziej 
niewskazane. 

Dlaczego rodzice w re-
stauracji albo w czasie 
posiłku w gronie rodzin-
nym mieliby używać języ-
ka, którego nie używają 

na co dzień przy swoim stole? 
Jeśli dziecko dorasta w świado-
mości, że z językiem (i pochodze-
niem) swoim i rodziców nie musi 
się ukrywać, będzie akceptować 
to, kim jest. 

Gdy dziecko już w pełni przyswoi 
i zaakceptuje swój język dziedzi-
czony oraz swoje pochodzenie, 
cała rodzina zupełnie naturalnie 
będzie mogła rozmawiać ze znajo-
mymi i obcymi w języku danego 
kraju. W swoim gronie zaś – w 
języku ojczystym (bądź językach 
ojczystych) rodziców. 

Istotne jest również, by stwarzać 
dziecku okazje do używania obu 
języków (dziedziczonego i języka 
kraju zamieszkania) w kontaktach 
z rówieśnikami i poza domem. To 
także jeden z elementów budowa-
nia tożsamości i samoakceptacji. 

Pozwólmy dziecku, by samo – w 
naturalny sposób − kształtowało 
swoje interakcje z rówieśnikami. 

Co robić, kiedy dziecko 
prosi, by poza domem 
nie mówić do niego  
po polsku? 
Jeśli dziecko zwróci się do nas z 
taką prośbą, oznacza to, że pod 
jakimś względem postrzega ję-
zyk domowy jako gorszy. Prośba 
ta jest zwykle wynikiem reakcji, 
z jaką dziecko spotkało się poza 
domem ze strony rówieśników lub 
innych osób. Należy o tym spokoj-
nie porozmawiać, a jeśli dziecko 
jest już nieco starsze, wytłuma-
czyć, dlaczego zdecydowaliśmy się 
przekazać mu swój język ojczysty 
(zob. pytanie nr 2 o korzyściach 
płynących z dwujęzyczności). 

Udział w zajęciach dodatkowych, 
prowadzonych w języku dziedzi-
czonym (polska szkoła), pozwala 
dziecku podbudować pewność 
siebie wśród rówieśników do 
niego podobnych i poczuć dumę 
z bycia dwujęzycznym. Dlatego 
warto dołożyć starań, by dziecko 
uczestniczyło w takich zajęciach 

od najmłodszych lat. 

Szkoły w większości krajów 
są prawnie zobowiązane, by 
zapewnić dziecku rozwój w 
atmosferze akceptacji i to-
lerancji. Dotyczy to również 
języka i kwestii pochodzenia 
(zob. pytanie 23). Jeśli mamy 
jakieś zastrzeżenia co do spo-
sobu, w jaki nasze dziecko 
jest traktowane ze względu 
na język lub pochodzenie, 
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należy o tym niezwłocznie poroz-
mawiać z nauczycielem prowadzą-
cym lub dyrektorem. 

Czy języki 
mniejszościowe są 
chronione przepisami 
prawnymi? 
Prawo do utrzymania i kultywowa-
nia języka jest jednym z podstawo-
wych praw człowieka. Podkreśliły 
to w swoich orzeczeniach i dy-
rektywach organizacje takie jak 
ONZ, UNESCO, Rada Europy, 
Parlament Europejski, a wcześniej 
również Wspólnota Europejska. 

W dyrektywie Rady Europy w 
sprawie kształcenia dzieci pracow-
ników migrujących (77/486/EEC 
z 25 lipca 1977), która obowiązu-
je obecnie na terenie całej Unii 
Europejskiej i stanowi podstawę 
wielu późniejszych dyrektyw, 
czytamy, że kraje członkowskie 
powinny nie tylko podejmować 
działania ułatwiające dzieciom 
emigrantów przyswojenie języka 
kraju zamieszkania, ale również 
wspierać naukę ich języków dzie-
dziczonych. 

Zakończenie 
Wychowywanie dziecka dwuję-
zycznego wiąże się z różnego ro-
dzaju poświęceniem. Nie jest to 
zadanie łatwe. Stanie się jednak 
łatwiejsze, jeśli Twoje dziecko 
od początku dorastać będzie ze 
świadomością, że każdy z języ-
ków, którymi się posługuje, jest 
jednakowo szanowany i równie 
cenny, i jeśli Twoje dążenia będą 
dodatkowo wspierane przez środo-
wisko, przedszkole albo szkołę, do 
której dziecko uczęszcza. Wśród 
wielu korzyści, które dwujęzycz-
ność dać może Twojemu dziecku, 
jedna wyróżnia się szczególnie: 
unikalna więź emocjonalna, któ-
ra tworzy się między Wami przez 
to właśnie, że przekazując dziecku 
swój język ojczysty, otwierasz mu 
drzwi do swojego świata. 

Kiedy rodzice nie są w stanie poro-
zumieć się z dziećmi, nie mogą w 
łatwy sposób przekazać im swoich 
wartości, przekonań, zapatrywań i 
życiowej mądrości, która pomaga 
im radzić sobie w życiu. Nie mogą 
nauczyć ich znaczenia pracy, od-
powiedzialności i tego, jak ważna 
jest moralność w świecie z tak wie-
loma możliwościami wyboru, a z 
tak nielicznymi drogowskazami. 
Rozmowa to niezastąpiony łącznik 
pomiędzy rodzicem a dzieckiem 
(...). Bez niej rodziny tracą tę in-
tymną więź, która płynie z faktu 
dzielenia się przekonaniami i opi-
niami. L.W. Fillmore. 

Tylko przez język, w którym czło-
wiek dorastał, w którym pozna-
wał świat, w którym się uczył i w 
którym myśli, może się w pełni 
wyrazić, i tylko przez ten język 
można człowieka w pełni zrozu-
mieć. O tym, jak bardzo brakuje 
tego wspólnego języka w relacji 
dziecko-rodzic, opowie każdy, kto 
nie potrafi mówić w ojczystym ję-
zyku swojego rodzica. Nie popełnij 
tego błędu. Podaruj dziecku swój 
język ojczysty. 

Anna Martowicz,„Dwujęzyczność 
w pytaniach i odpowiedziach”. 
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Niezgłębione tajemnice  
damskiej torebki 
Torebka to atrybut każdej współczesnej kobiety. Rzadko która się z nią rozstaje. To tam ma 
wszystko, czego potrzebuje, swój torebkowy własny świat i torebkowy porządek, który męż-
czyźni na ogół nazywają bałaganem. Mówi się, że zajrzeć do damskiej torebki, to tak, jakby 
zajrzeć w głąb kobiecej duszy… 

Krótka historia torebki 
Torebka pamięta czasy: prehisto-
ryczne, starożytne, średniowiecz-
ne, renesansowe, lata późniejsze aż 
do współczesnych. Towarzyszyła 
ludziom w najważniejszych dla 
nich momentach na przestrzeni 
wieków. 

Już nasi praprzodkowie nosili 
tworzone z różnego rodzaju mate-
riałów worki, które służyły im do 
gromadzenia zapasów. Biorąc pod 
uwagę koczowniczy tryb życia na-
szych praojców, tamte torebki były 
dla nich niezmiernie pożyteczne. 

W czasach starożytnych Egipcjanie 
przypinali torebki do pasa lub 
przedramienia. Dla bogatych oby-
wateli państwa faraonów bogato 
zdobione i misternie wykonane to-
rebki były nie tylko przedmiotem 
do przenoszenia drobnych rzeczy, 
ale również symbolem ich społecz-
nego statusu. Ludzie z niższych 
warstw społecznych także używa-
li odpowiednika torebek ale, jak 
można się domyślać, wyglądały 
one o wiele skromniej. 

W Średniowieczu torebki przypo-
minały współczesne „listonoszki” 
i służyły przede wszystkim kup-
com, którzy trzymali w nich swo-
je pieniądze. Zdobienia na torebce 
świadczyły o miejscu jej właścicie-
la w społecznej hierarchii. Pod 
koniec tej epoki panie z wyższych 
sfer nosiły małe torebki chowane 
w fałdach bogato zdobionych suk-
ni. Popularne były tak zwane „to-
rebki panieńskie”, które charakte-
ryzowały się mnóstwem zdobień i 

były standardowym 
podarunkiem ślub-
nym. Wyszywano 
na nich fragmenty 
powszechnie znanej 
miłosnej historii. 

W XVI i XVII wieku 
pojawiły się przewie-
szane przez ramię 
duże torby, które 
służyły rzemieślni-
kom do przenosze-
nia narzędzi, a rolni-
kom płodów ziemi 
na jarmark. Bogate 
kobiety podkreślały 
swoją przynależność 
do elity noszeniem 
małych haftowanych 
i bogato zdobionych 
torebeczek. W tam-
tych czasach toreb-
ki stały się bardziej 
powszechne, panie 
przechowywały w 
nich puderniczki, 
lusterka, zalotki do 
rzęs, oraz inne różne przybory do 
makijażu. 

Torebkami najbardziej charakte-
rystycznymi dla tamtego okresu 
były tak zwane „śmiesznotki”, 
niewielkie torebeczki trzymane 
w ręku, lub przyczepione do nad-
garstka za pomocą paska. 

W latach wielkiego rozwoju prze-
mysłu, przypadających na wiek 
XIX, torebki zaczęto projektować 
i szyć na masową skalę. Na rynku 
pojawiły się torebki w różnych wzo-
rach, kolorach i o różnym kształ-

cie. Dzięki swojej masowości stra-
ciły status produktu luksusowego. 
Poszerzyło się grono odbiorczyń, 
którym oprócz torebek oferowano 
rozmaite wykończeniowe detale; 
łańcuszki, haczyki, metalowe za-
trzaski i tym podobne. 

W drugiej połowie XIX wieku na 
rynku pojawiły się dwie, dzisiaj 
światowe marki producentów 
torebek: Louis Vuitton i Maison 
Hermes. 
 
W latach późniejszych torebka 
stała się nieodłącznym atrybutem 
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kobiety i zajęła wyjątkowe miejsce 
w świecie mody. Dzisiaj na ryn-
ku jest niezliczona ilość modeli 
damskich torebek. Każdego ro-
ku producenci prześcigają się w 
pomysłach, wypuszczają na rynek 
nowe, niekiedy coraz bardziej zdu-
miewające wzory i kolory. 

Co skrywa  
damska torebka? 
Mężczyźni są zdania, że kobieta 
w swojej torebce ma wszystko… 
no, prawie wszystko. Mówi się, że 
zawartość torebki odzwierciedla 
osobowość jej właścicielki. I chyba 
coś w tym jest. 

Serwisy VintageShop i Gazeta.
pl przeprowadziły wśród czytel-
niczek ankietę, której celem było 
poznanie tajemniczej zawartości 
damskich torebek. Okazało się, 
że każda kobieta nosi w swojej 
torebce około trzech kilogramów 
różnych „drobiazgów”. Co naj-
częściej? Klucze od mieszkania 
i samochodu, portfel, telefon ko-
mórkowy, chusteczki higieniczne, 
książki, gazety, papierosy, kosme-
tyki (błyszczyk, puder, krem do 
rąk, perfumy), tik-taki, mentosy, 
gumy do żucia, słodycze, rajsto-
py, nici z igłą, parasolkę, ulotki, 
tampony, centymetr krawiecki, 
otwieracz do butelek, scyzoryk, 
karteczki zapisane lub nie, dłu-
gopis, nawet mniejszą torebkę, 
plan miasta, śrubokręt, otwieracz 
do butelek, szczotkę i pastę do zę-
bów, zmywacz i lakier do paznok-
ci, plaster. 

Krótki przewodnik  
po świecie torebek 
Jeżeli istnieje torebka idealna, to 
powinna ona nie tylko zmieścić w 
sobie niezbędne kobiece drobia-
zgi, ale również pasować do stro-
ju, okazji i współgrać z kobiecą 
sylwetką. 

W sklepach wybór torebek jest 
ogromny. Różnią się między so-
bą materiałem, kształtem, wielko-
ścią, kolorem i funkcjonalnością. 
Można je sklasyfikować na wiele 
sposobów. Do tych najbardziej 
podstawowych należy podział ze 
względu na wielkość i kształt, no 
i funkcjonalność. 

• Kopertówka 
To mała torebeczka, przeważnie w 
kształcie prostokąta. Trzyma się ją 
w dłoni, ale często dołączony jest 
do niej ozdobny łańcuszek albo 
pasek, dzięki któremu można ją 
nosić na ramieniu. Mieszczą się w 
niej tylko najpotrzebniejsze przed-
mioty – klucze, telefon, dokumen-
ty. Torebkę w kształcie kopertówki 
panie najczęściej zabierają na uro-
czyste okazje. Doskonale pasuje 
do wieczorowych sukien, dodaje 
im szyku i elegancji. 

• Listonoszka 
Kształtem przypomina torbę no-
szoną przez pracowników poczty. 
Ma tylko jedną „kieszeń”, sporą 
pojemność i długi pasek, który po-
zwala nosić ją przerzuconą przez 
ramię. Listonoszka jest nie tylko 
bardzo wygodna, ale też uniwer-

salna. Pasuje zarówno do urzędo-
wego stroju biurowego, jak i do 
stylizacji romantycznej. Nie jest 
ani za duża, ani za mała, pomieści 
wszystkie niezbędne dokumenty, 
kosmetyki, klucze i telefon. 

• Worek 
Jest to torba jednokomorowa o 
charakterystycznym kształcie 
worka żeglarskiego, zamykana 
za pomocą sznurka lub dodatko-
wego paska. Łączy w sobie klasę 
i funkcjonalność. Bywa elegancka 
i sportowa. Uszyta ze skóry wyso-
kiej jakości lub z innego materia-
łu. Występuje w wielu kolorach i 
wzorach. Sprawdza się jako uzu-
pełnienie wielu stylizacji. 
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• Idealna torebka na 
zakupy 
– Shopper bag, określana również 
jako „tote” od angielskiego „dźwi-
gać”. To duża torba, która pomie-
ści każde zakupy, jest pakowna i 
wytrzymała, sprawdza się podczas 
wyjścia do sklepu czy w podróży. 
Preferują ją też panie, które lubią 
mieć przy sobie dużo różnych dro-
biazgów. Może mieć kształt prosto-
kąta lub trapezu, usztywniane dno 
i podwójne krótkie uszy. 
Najczęściej jest wykonana z na-
turalnej lub ekologicznej skóry, 
płótna czy tworzyw sztucznych. 
Ma wiele wzorów i kolorów. 
Najczęściej posiada jedną dużą 
komorę, brakuje w niej funkcjo-
nalnych kieszeni. 

• Kuferek 
Nazywany dawniej „doktorką”, 
gdyż torby o takim kształcie nosili 
kiedyś lekarze. Bardzo popularny 
rodzaj damskich torebek. Ma cha-
rakterystyczny elegancki kształt, 
płaskie dno i zaokrąglone boki. 
Ciekawie zapinany na suwak czy 
klamerkę. Nadaje się do noszenia 
na co dzień, jak również na spotka-
nia biznesowe. Pomieści wszyst-
kie niezbędne przedmioty. Wielu 
producentów dodaje do kuferków 
długie paski, stąd można je nosić 
nie tylko w ręce, ale też na prze-
dramieniu. 

• Plecak 
To wygodna torba, która za po-
mocą dwóch pasków może być 
noszona na plecach. Polecana 
paniom ceniącym wygodę. Bardzo 
popularne są skórzane plecaki w 
klasycznych lub nowoczesnych 
wzorach. 

• Aktówka 
Ma sztywne ścianki i wnętrze peł-
ne przegródek, co zapewnia bez-
pieczeństwo przechowywanych 
w niej dokumentów czy laptopa. 
Często szyta jest z wysokogatunko-
wej skóry. Ma krótki, pojedynczy 

bądź podwójny uchwyt, a także 
dodatkowy pasek do noszenia na 
ramieniu. Aktówka stała się atry-
butem eleganckiej bizneswoman. 
Modne są nie tylko te w kolorach 
czarnym lub brązowym, ale i w 
bardziej wyrazistych barwach. 

• Neseser 
Rodzaj większej aktówki, pełni 
rolę małej podręcznej walizki. 
Nazwa pochodzi od łacińskiego 
słowa  „necessarius”, czyli „nie-
zbędny”. Jest przeznaczony na 
podręczne drobiazgi, np. przybory 
toaletowe. 

To nie wszystkie rodzaje torebek, 
ale z pewnością te najpopularniej-
sze. W sklepach można zobaczyć 
przeróżne odmiany podstawo-
wych fasonów. Często nazywane 
od imion czy nazwisk producen-
tów, czy od ich pierwotnego zasto-
sowania. 

Jaka torebka pasuje do 
jakiej sylwetki 
Na ogół kobiety, wybierając toreb-
kę, nie myślą o tym, żeby jej fason 
dopasowany był do ich sylwetki. 
A to bardzo ważne, bo na to, jak 
się prezentujemy, ogromny wpływ 
ma noszona przez nas torebka. 

Okazuje się, że wybierając nie-
odpowiedni model, uwypuklamy 
mankamenty swojej sylwetki. 

Szczupłe panie powinny wybie-
rać torby bardzo małe, albo duże, 
które podkreślą ich filigranowe 
kształty. Zaokrąglone, nie kancia-
ste. Polecane modele to: aktówka, 
worek czy shopper bag. 

Kobiety o przeciętnych kształtach, 
powinny postawić na torebki śred-
nie lub duże, które wyszczuplają 
sylwetkę. Niewskazane są torebki 
małe, gdyż sprawiają one wraże-
nie obfitszej sylwetki niż jest w 
rzeczywistości. Idealny kształt to 
prostokąt lub zaokrąglony kwa-
drat, polecane rodzaje to kuferki 
i listonoszki. 

Panie posiadające krepą budowę 
ciała powinny unikać małych to-
rebek, postawić na duże lub dłu-
gie modele, zwłaszcza te bardziej 
ozdobne. Dzięki aplikacjom i róż-
nym dodatkom odwraca się uwa-
gę od obfitych kształtów. Polecane 
modele to te z frędzlami czy ćwie-
kami. 

Reasumując: małe torebki stwo-
rzone są dla filigranowych kobiet. 
Powinny unikać ich zarówno ko-
biety puszyste, te z figurą jabłko 
(okrąglejsza figura w okolicach 
brzucha), jak i dziewczyny o re-
gularnych proporcjach – jednym 
i drugim mała torebka doda nie-
potrzebnych centymetrów. 

Torebki średniej wielkości powin-
ny nosić kobiety o pełnych kształ-
tach i stosunkowo niskim wzro-
ście. W tych modelach istotna jest 
też długość paska na ramieniu. 
Kobiety o figurze gruszki powin-
ny torebki nosić na wysokości talii 
lub pod pachą, te z figurą jabłka 
powinny nosić torebkę, która się-
ga linii bioder. Przy szczupłej talii 
torebki średniej wielkości można 
nosić również w ręce. 
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Duże torby, najlepiej takie o po-
dłużnym kształcie, polecane są 
paniom wysokim, niezbyt szczu-
płym. Takie modele mają moc 
wyszczuplającą, odwracają też 
uwagę od zachwianych proporcji 
sylwetki. Kobiety wysokie i szczu-
płe mogą pozwolić sobie nawet na 
torby bardzo duże. Pamiętajmy, że 
ten model pogrubia osoby tęgie, 
nie służy także paniom drobnej 
budowy. 

Jak torebką skorygować 
wady sylwetki? Szybki 
poradnik od producenta 
toreb Puccini. 
Zbyt puszysta sylwetka – rezygnuj 
z torebek oversize i kopertówek, 
torebka powinna opierać się na 
wysokości talii (nigdy nie bioder!), 
powinna mieć wąski kształt i ra-
czej pionowe ozdoby, np. paski. 

Niski wzrost – torebka z dłu-
gimi frędzlami to jest to! 
Wybieraj te podłużne, na 
długim pasku, w jak naj-
mniejszym rozmiarze, któ-
ry nie sprawi, że będziesz 
wyglądać na jeszcze niższą. 

Duże ramiona – najlepiej unikać 
małych torebek na krótkich pa-
skach, bo dzięki nim ramiona bę-
dą wydawać się jeszcze większe. 
Najlepsze będą torby, które moż-
na nosić w ręku lub na wysokości 
bioder. 

Problematyczny biust – torebka 
z krótkimi ramiączkami, która 
jest noszona na wysokości klat-
ki piersiowej, przyciąga uwagę 
i powiększa ten rejon. Jeśli więc 
narzekasz na zbyt duże piersi, 
zrezygnuj z tego typu toreb. Jeśli 
wręcz przeciwnie, możesz je nosić 
bez przeszkód. 

Wybór torebki, podobnie jak 
sukienki czy jeansów, powi-
nien być starannie prze-
myślany. Nie każda z nas 
dobrze wygląda w płasz-
czu do ziemi, ołówkowej 
spódnicy czy litach – wie-
dza o tym może sprawić, 

że zawsze będziemy 
prezentować się 
wspaniale. Również 
podczas zakupu to-
rebki warto mieć na 

uwadze nie tylko nasze potrzeby 
(np. konieczność noszenia w niej 
dokumentów), modę i nasz styl, 
ale i figurę. Średniej wielkości 
torebka jest uniwersalnym roz-
wiązaniem dla większości kobiet 
o średnim wzroście i przeciętnej 
fi gurze. Jeśli jednak jesteś bardzo 
niska, albo bardzo wysoka, tak sa-
mo jak bardzo szczupła lub przy 
kości, powinnaś zwracać na to 
uwagę. (puccini.pl.blog) 

Bez wątpienia damska torebka jest 
przedłużeniem wizerunku kobie-
ty. Niektórzy projektanci twierdzą 
nawet, że to torebka ubiera kobie-
tę, bo tak jak perfumy, odzwiercie-
dla jej charakter i temperament. 
Torebka to symbol kobiecości 
i jeden z tych akcesoriów, których 
w szafi e nigdy dość. Mówi o kobie-
cie bardzo wiele. Jej kształt, kolor 
i materiał jest szalenie istotnym 
elementem  wizerunku. Dobrze 
dobrana do okazji, potrafi  podkre-
ślić profesjonalizm i osobowość, 
a także wyróżnić właścicielkę w 
elegancki sposób. 

Malwina Komysz 

z torebek oversize i kopertówek, 
torebka powinna opierać się na 
wysokości talii (nigdy nie bioder!), 
powinna mieć wąski kształt i ra-
czej pionowe ozdoby, np. paski. 

Niski wzrost – torebka z dłu-

Wybór torebki, podobnie jak 
sukienki czy jeansów, powi-
nien być starannie prze-
myślany. Nie każda z nas 
dobrze wygląda w płasz-
czu do ziemi, ołówkowej 
spódnicy czy litach – wie-
dza o tym może sprawić, 

że zawsze będziemy 
prezentować się 
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 O tatuażach prawie wszystko 
Sztuka tatuażu przeżywa swój renesans. Przez lata utożsamiana z więzieniem i kryminalista-
mi, staje się coraz bardziej popularna. Skąd się wzięły tatuaże i w jakim celu powstawały? 

Długa i fascynująca 
historia 
Tatuowanie ciała jest wynalaz-
kiem starym jak świat. Naukowcy 
uważają, że pierwsze tatuaże po-
wstały już 12 tysięcy lat przed 
naszą erą. Samo słowo tatuaż po-
chodzi od polinezyjskiego „tatu” i 
oznacza malowidło lub znak. Są i 
zwolennicy innej teorii, mówiącej, 
że słowo „tatuaż” wywodzi się od 
tahitańskiego wyrazu „tatu”, które 
tłumaczy się: „oznaczyć coś”. 

U ludów pierwotnych tatuowanie 
ciała pełniło funkcje symboliczne 
i rytualne. Nierzadko tatuaże były 
swego rodzaju chrztem i stanowiły 
o przynależności do danej grupy. 
Najstarsze ślady tatuowania od-
kryto w Egipcie, pochodzą one z 
mumii egipskiej kapłanki  boga 
Hathora, żyjącej ponad dwa tysią-
ce lat przed naszą erą. To dzięki 
mieszkańcom Egiptu sztuka ozda-
biania ciała rozprzestrzeniła się na 
cały świat. 

Starożytni Grecy chętnie zdobili 
swoje ciała, oznaczało to szlachet-
ne urodzenie. Używali tatuażu 
również do identyfikacji szpie-
gów. W Cesarstwie Rzymskim ta-
tuażami znakowano niewolników 
i przestępców. Z kolei legioniści 
rzymscy na przedramieniu nosili 
wytatuowane imię imperatora. 

Tatuaże popularne były rów-
nież wśród pierwszych chrześci-
jan, którzy umieszczali na swo-
im ciele symbole wiary. Także 
żeglarze, powracający na Stary 
Kontynent z egzotycznych zakąt-
ków świata, ozdabiali swoje ciała 
symbolami religijnymi. Uważali, 
że człowiek noszący na ciele bo-
ski wizerunek będzie chroniony 

przed niebezpieczeństwem na mo-
rzu. W VIII wieku papież Adrian I 
zakazał tej praktyki. Stwierdził, że 
skoro człowiek został stworzony 
na obraz i podobieństwo Boga, 
tatuowanie ciała jest profanacją 
jego boskiego wizerunku. 

Kobiety na Borneo tatuowały 
sobie na przedramieniu symbo-
le oznaczające umiejętności (np. 
tkaczka, kucharka), co w tamtej-
szej społeczności miało bardzo du-
że znaczenie. Poprzez ilustracyjne 
wyartykułowanie swoich kwalifi -
kacji, automatycznie wzrastały ich 
szanse na małżeństwo. Co cieka-
we, na Borneo tatuaże wykonywa-
ły tylko kobiety. Tatuowały siebie 
nawzajem, ale również ozdabiały 
ciała wojowników, szczególnie 
tych zasłużonych dla plemienia. 
Takie tatuaże zapewniały wojow-
nikom szacunek społeczny. 

Do Japonii sztuka tatuowania do-
tarła dzięki plemionom z Ainu w 
zachodniej Azji i w kraju Kwitnącej 
Wiśni nabrała znaczenia religijne-
go. Zaś do Nowej Zelandii tatuaże 
przywędrowały z Polinezji. Tam 
też powstał zupełnie nowy, cha-
rakterystyczny dla Maorysów 
styl Moko, który jest używany 
do tej pory. 

Tatuaże miały dość 
spore znaczenie w 
kwestii pozycji 
społecznej. Te wo-
kół nadgarstków 
i palców chroniły 
od chorób i klątw, 
lub symbolizowały 
przynależność do 
konkretnej grupy 
społecznej. Ta tra-
dycja została za-

pożyczona przez wiele współcze-
snych bractw i stowarzyszeń. 
Oprócz funkcji ozdobnych, tatuaż 
miał również praktyczne zastoso-
wanie. Na przykład w biednych 
dzielnicach Paryża akuszerki 
znakowały matkę i niemowlę jed-
nakowym wzorem, żeby nie doszło 
do przypadkowej zamiany dzieci. 

Tatuaż zyskał zwolenników tak-
że w kręgach szlacheckich, nawet 
królewskich. Dla jednych miał on 
związek z karierą wojskową, dla 
innych był pamiątką z dalekich 
egzotycznych wypraw. Na przeło-
mie XVII i XVIII wieku dyskretne 
niewielkie tatuaże stały się bardzo 
modne wśród brytyjskiej arysto-
kracji. W latach 1800-1900 pośród 
arystokracji zapanowała moda 
na „japońszczyznę”, a ponieważ 
w Japonii tatuaż był bardzo popu-
larny, jego popularność w Europie 
ponownie zaczęła wzrastać. 

Do Japonii sztuka tatuowania do-
tarła dzięki plemionom z Ainu w 
zachodniej Azji i w kraju Kwitnącej 
Wiśni nabrała znaczenia religijne-
go. Zaś do Nowej Zelandii tatuaże 
przywędrowały z Polinezji. Tam 
też powstał zupełnie nowy, cha-
rakterystyczny dla Maorysów 
styl Moko, który jest używany 

Tatuaże miały dość 
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Ważnym momentem w historii ta-
tuażu był rok 1890, gdy w Nowym 
Jorku Samuel O’Reilly wynalazł 
elektryczną maszynkę do tatu-
owania. Zmniejszyła ona ból to-
warzyszący tatuowaniu i skróciła 
czas wykonywania zabiegu. Dzięki 
temu wynalazkowi sztuka tatuażu 
stała się bardziej ogólnodostępna. 

Podczas obu wojen światowych 
tatuaże stały się popularne wśród 
żołnierzy, którzy często tatuowali 
imiona swoich ojców, matek czy 
narzeczonych. 
Po II Wojnie Światowej tatuaż 
kojarzył się już tylko z praktyką 
stosowaną w obozach koncentra-
cyjnych, gdzie hitlerowcy wyko-
rzystywali tatuaż do znakowania 
więźniów. 

Nadeszły lata sześćdziesiąte 
XX wieku, kiedy to Ameryka i 
Zachodnia Europa na nowo od-
kryły sztukę tatuażu. Dzięki kul-
turze dzieci-kwiatów wkroczyła 
ona w różne kręgi społeczne. 
Przez dwie kolejne dekady tatu-
aż mocno związał się z otocze-
niem rockowym, modne stało się 
umieszczanie na skórze podobizn 
swoich idoli. 

Po upadku żelaznej kur-
tyny, kiedy kraje Europy 
Wschodniej wyzwoliły się 
spod komunizmu, nasiliła 
się tam fascynacja Ameryką, 
Zachodem, również tatu-
ażem. Na znaczeniu zyskali 
artyści tatuatorzy i nastąpił 
prawdziwy wysyp wytatu-
owanych aktorów, celebrytów 
czy gwiazd muzyki. Kobiety 
nieświadomie zapoczątkowały 
makijaż permanentny, namiętnie 
tatuując sobie brwi, kreski na 
powiekach i sztuczne pieprzyki, 
a nawet rumieńce na policzkach. 

W Polsce jeszcze do niedawna 
tatuaż wzbudzał negatywne sko-
jarzenia i kojarzył się wyłącznie 

z subkulturą więzienną. Dopiero 
wraz z pojawieniem się profesjo-
nalnych salonów nastawienie do 
sztuki tatuaży zaczęło się zmie-
niać. 

Wszystko, co musisz 
wiedzieć, zanim zrobisz 
sobie tatuaż. 
Obecnie wykonywaniem tatuaży 
zajmują się profesjonaliści. Nie 
tylko poprawiła się jakość wykony-
wanych dzieł, ale również zwięk-
szyło się bezpieczeństwo dzięki 
odpowiednio sterylnemu środo-
wisku wykonywania tatuażu. 

Na początek: przemyśl to dokład-
nie. 
Zrobienie sobie tatuażu nie jest 
jak kupno czegoś nowego, co po 
paru sezonach można wyrzucić. 
Tatuaż będzie się nosić przez całe 
życie. Oczywiście można go potem 
usunąć laserowo, ale będą to za-
biegi nie tylko bolesne, ale i kosz-

towne. No i nie wszystkie barwy są 
możliwe do usunięcia za pomocą 
lasera. 

Dlatego każdy, kto chce sobie 
zrobić tatuaż, powinien najpierw 
dokładnie to przemyśleć. Warto 
nie tylko zastanowić się nad mo-
tywem, ale i wybrać tatuażystę, 
który będzie w stanie przedstawić 
zainteresowanemu co najmniej 
kilka projektów. 

Sprawdzone studio  
i tatuator 
Studio tatuażu musi spełniać 

wszelkie wymogi i standardy, 
a tatuator powinien być nie tyl-
ko artystą, ale również dosko-
nałym warsztatowo specjalistą. 
Musi znać się na swojej pracy, 
wiedzieć, jak wbijać igłę, na ja-
ką głębokość i jakiej igły użyć. 
W przeciwnym wypadku tatuaż 
może być wykonany niepopraw-
nie i z biegiem czasu „zlać się” 
w jedną plamę. 

Niedopuszczalne jest wykonywa-
nie zdobień przez osoby nieposia-
dające odpowiednich kwalifikacji. 

Studio tatuażu musi spełniać okre-
ślone wymogi, przede wszystkim 
posiadać odpowiednie standardy 
higieniczne, dobry sprzęt i farby, 
oraz specjalne meble do tatuowa-
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nia. Przed wyborem studia warto 
zaznajomić się z opiniami na jego 
temat. 

Nie wolno zapominać o tym, że 
tatuowanie jest procedurą inwa-
zyjną. Przy wykonywaniu tatuaży 
powinno się obowiązkowo zacho-
wać środki ostrożności, sprzęt 
poddawać procesowi sterylizacji, 
a powierzchnię po zabiegu czyścić 
i dezynfekować środkami odpo-
wiednio do tego przeznaczonymi. 
Studio tatuażu powinno być pod 
stałą kontrolą służb sanitarnych. 

Koszty 
Nic co dobre, nie jest tanie, ta-
tuaż też kosztuje. Zwłaszcza ten 
dobrze wykonany. Cena zależy od 
jego wielkości, wzoru i renomy 
studia. Dobry tatuator słono liczy 
za swoje usługi i na to trzeba być 
przygotowanym. 
Najtańsze są małe dzieła, do któ-
rych zalicza się tatuaże na nad-

garstku bądź napisy. Cena zależna 
jest także od ilości użytych barw-
ników. 

Styl tatuowania 
Każdy wykonawca tatuażu ma 
swój styl i ten styl musi zgadzać się 
z pomysłem na tatuaż. Jedni spe-
cjalizują się w tatuażach czarnych, 
inni w kolorowych. Bardzo ważne 
jest, aby przed wykonaniem tatu-
ażu zorientować się, gdzie można 
zrobić rysunek w stylu nam odpo-
wiadającym i wybrać właściwego 
tatuatora. Wybrany wzór musi 
przede wszystkim podobać się 
osobie, która zdecydowała się go 
sobie wytatuować. 

Jakie miejsce wybrać  
na tatuaż? 
Umiejscowienie tatuażu na ciele 
jest niezwykle ważne zarówno dla 
postrzegania tatuażu przez oto-
czenie, jak i przez osobę go posia-
dającą. Tatuaż mocno widoczny, 

niezależnie od wzoru, kolorów czy 
rodzaju kreski, będzie przyciągał 
spojrzenia zarówno ludzi nasta-
wionych do niego negatywnie, jak 
i pozytywnie. 

Kiedy podejmiemy już decyzję o 
zrobieniu sobie tatuażu, jedną z 
trudniejszych decyzji będzie jego 
umiejscowienie. Dobrym sposo-
bem na sprawdzenie, czy tatuaż w 
danym miejscu będzie wyglądać 
dobrze, jest wydrukowanie wzoru i 
przeniesienie go na ciało. Wycięty 
wzór dobrze jest przykleić w kil-
ku miejscach i zobaczyć, jak się 
prezentuje w każdej z wybranych 
partii ciała. I wtedy można podjąć 
ostateczną decyzję. 

Przy wyborze miejsca na tatuaż na-
leży także wziąć pod uwagę swoją 
pracę. Być może tatuaż powinien 
się znaleźć w miejscu, które moż-
na przykryć ubraniem czy zegar-
kiem lub bransoletką. 
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Dobór miejsca tatuowania ma 
także ogromny wpływ na jego pre-
zencję. Miejsca takie jak bicepsy, 
barki czy klatka piersiowa to miej-
sca bardzo dobrze trzymające tusz. 
W przeciwieństwie do na przykład 
palców u dłoni czy stóp, które to 
miejsca szybciej reagują na upływ 
czasu. Najgorzej tatuaż trzyma się 
na poduszkach stóp i wnętrzach 
dłoni. 

Umiejscowienie tatuażu wiąże się 
również z bólem. Ludzie mają róż-
ne progi odczuwania bólu. Jeżeli 
ktoś ma niski, powinien wybrać 
miejsce, które jest mniej bolesne, 
na przykład udo czy bark. 

Ból wpisany w tatuaż 
Nieprawdą jest, że tatuowanie nie 
boli. – Musi boleć. Wbijanie igieł 
pod skórę musi być odczuwalne, 
w przeciwnym razie oznaczałoby 
to jakąś chorobę naszego ciała 
czy martwicę skóry. Tatuaż boli 
zawsze, niektórych mniej, innych 
bardziej. Każdy człowiek ma inną 
odporność na ból. To, co jednych 
paraliżuje i doprowadza do płaczu, 
u innych może być ledwo odczu-
walne. 

Osobom, które obawiają się bólu 
związanego z wykonaniem zabie-
gu, specjaliści polecają wybranie 
niewielkiego wzoru, którego wy-
konanie nie będzie dłuższe niż 
45 minut. Na pierwszy tatuaż nie 
należy wybierać miejsca bardzo 

wrażliwego. 
Na ciele są obszary bardzo uwraż-
liwione i wbijanie w nie igły pod-
czas tatuowania może być napraw-
dę nieprzyjemne. Pierwszy tatuaż 
najlepiej wykonać na udzie, ze 
względu na dużą zawartość tkanki 
tłuszczowej w tym miejscu. 

Gdzie boli najbardziej? Oto lista 
potencjalnie najbardziej bole-
snych miejsc: gałka oczna, geni-
talia, górna część stopy lub kostki, 
za uchem, klatka piersiowa i oko-
lice żeber, łokieć, powieki. 

Czego nie należy  
robić przed  
wykonaniem tatuażu 
Przede wszystkim nie pić alkoholu 
minimum na dwa dni przed zabie-
giem i przynajmniej jeden dzień 
po. Alkohol w organizmie podno-
si ciśnienie krwi, co utrudnia jej 
krzepliwość. Zabieg po alkoholu 
skomplikuje prace tatuatorowi, a 
tatuaż będzie się gorzej goił. Należy 
też powstrzymać się od picia kawy 
i napojów energetycznych. Nie 
brać leków przeciwbólowych, 
które również mogą wpłynąć na 
krzepliwość krwi. Nie stosować 
przed zabiegiem żadnych maści 
przeciwbólowych i kremów. Kilka 
dni przed zabiegiem niewskazane 
jest korzystanie z solarium. 

Aby poddać się temu zabiegowi, 
trzeba być zdrowym. Chodzi za-
równo o zwykłe przeziębienie, 
anginę czy grypę, jak i o poważ-
niejsze choroby, na przykład ser-
ca, układu krążenia, żółtaczkę, 
hemofilię, cukrzycę, łuszczycę, 
stany pooperacyjne, czy antybio-
tykoterapię. I ważna informacja 
dla pań. Nie zaleca się robienia 
tatuażu kobietom w ciąży i pod-
czas menstruacji. 

Należy być wypoczętym, wyspa-
nym, najedzonym i w pełni sił. 
Dlaczego to takie ważne? Otóż 
poddanie się zabiegowi to pewien 

wysiłek dla ludzkiego organizmu. 
Trzeba wziąć pod uwagę osłabie-
nie podczas wykonywania tatuażu, 
a po wszystkim podwyższoną tem-
peraturę. Dlatego wskazane jest 
odpowiednie przygotowanie się 
do zabiegu. 

Dbanie o tatuaż 
Tatuaż jest swego rodzaju raną, 
której trzeba pomóc się wygoić. 
Proces gojenia zależy od miej-
sca tatuażu i jego wykonania. 
Pierwszego dnia po zabiegu skó-
ra może być podrażniona, zaczer-
wieniona, spuchnięta – u jednych 
trwa to dwa, trzy dni, u innych o 
wiele dłużej. 

Po zdjęciu opatrunku należy prze-
myć tatuaż letnią wodą z mydłem, 
delikatnie osuszyć i nasmarować 
maścią. Czynność tę powinno się 
powtarzać kilka razy dziennie na-
wet w okresie dwóch tygodni. 

O wygojony tatuaż trzeba dbać. 
Skórę należy nawilżać po kąpie-
lach, a już w szczególności przez 
pierwsze kilka miesięcy po wyko-
naniu zabiegu. Brak nawilżenia i 
przesuszenie (wystawianie tatu-
ażu na słońce) negatywnie wpływa 
na jakość ozdoby na naszym ciele. 

O czym jeszcze powinno się pa-
miętać? Przede wszystkim o tym, 
aby chęć ozdobienia ciała nie przy-
słoniła nam zdrowego rozsądku, 
bo zdrowie mamy tylko jedno. 
Dlatego zanim zdecydujemy się na 
tatuaż, powinniśmy rozwiać wszel-
kie wątpliwości, a nawet skonsul-
tować się z lekarzem. Tatuaż zwy-
kle zostaje nam do końca życia, 
więc warto dobrze przemyśleć 
temat, zanim podejmie się osta-
teczną decyzję. 

Aleksandra Dobiecka 

Źródła: 
dziary.com, ciekawe.org,  
papilot.pl, brodatyzbir.pl 
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Życie singla 
Tak się jakoś na tym świecie dzieje, że im większy dobrobyt mamy wokół, im wyższy standard 
życia, w którym jest nam komfortowo i gdzie czujemy się wolni i niezależni, tym więcej jest 
osób, które decydują się na życie w pojedynkę. Jednoosobowych gospodarstw przybywa w 
szybkim tempie na całym globie. Gdzie okiem sięgnąć, czy to Skandynawia, czy Stany Zjedno-
czone, a także Polska, bycie singlem staje się coraz bardziej popularne. 

Współczesny człowiek, wraz z 
rozwojem cywilizacji, przechodzi 
ze wspólnotowości i wzajemnych 
zależności w skrajny indywidu-
alizm. Dzieje się tak dlatego, 
że dziś prawie każda pracująca 
osoba jest samowystarczalna, co 
oznacza, że może sobie pozwolić 
na samodzielne mieszkanie i ży-
cie. Dotyczy to przede wszystkim 
kobiet, które dzisiaj nie są już zmu-
szone do pozostawania z mężem 
jedynie ze względu na to, że ich sy-
tuacja ekonomiczna nie pozwala 
na odejście. Coraz rzadszym wido-
kiem są domy wielopokoleniowe, 
wielodzietne rodziny, popularne 
kiedyś zamieszkiwanie z rodzica-
mi czy teściami. 

Dziś stawiamy na komfort, wygo-
dę i na to, że nie będziemy zmusze-
ni do zawierania kompromisów, 

na które nie mamy 
najmniejszej ocho-
ty. I bardzo wiele 
osób, zastanawiając 
się nad tym rozpo-
wszechniającym się 
zjawiskiem, sądzi, 
że jesteśmy – jako 
istoty dość wygod-
ne – powodowani 
egoizmem oraz 
wszechogarniają-
cym brakiem empa-
tii, brakiem zauważa-
nia potrzeb drugiego 
człowieka. 

A ja tak sobie myślę, że każdy z 
nas może mieć okres w życiu, 
kiedy po prostu zwyczajnie chce 
być sam i jest mu z tym dobrze. 
Czy zawsze bycie singlem musi 
wynikać z egoizmu? A może po 

prostu nie godzimy się na 
półśrodki i nie interesuje 
nas bycie i mieszkanie z 
kimś tylko po to, aby nie 
być samemu? A może ma-
my akurat czas, kiedy chce-
my się rozwijać, coś fajnego 
dla siebie zrobić, czegoś się 
nauczyć, pobyć ze sobą? A 
może będąc po kilku związ-
kach mamy ochotę zrobić 
sobie przerwę i przemyśleć 
kilka ważnych spraw? Albo 
ważna jest dla nas kariera i 
to na niej właśnie chcemy 
się skupić? 

I tu wiele osób podniesie 
głośne larum w stylu: no 
tak… ale gdzie rodzina?; 
jak można tak żyć?; a kto ci 
szklankę wody na starość 

poda, jak nie będziesz miał dzie-
ci? Znam takich, co mają dzieci 
i one z pewnością szklanki wody 
nie podadzą. Dziś mamy wolność 
wyboru, a sama instytucja rodzi-
ny, nie ma co ukrywać, znacząco 
traci na swej ważności. W dzisiej-
szym społeczeństwie zagnieżdża 
się coraz więcej lęków, a przyczyn 
ucieczki od związków i zobowią-
zań może być tak wiele, że nie 
sposób zliczyć. 

Decyzja jednak o trwałym bądź 
czasowym pozostawaniu singlem 
może być drogą ku rozwojowi 
i wolności osobistej. Nie każdy 
przecież w końcu nadaje się do 
związków czy zakładania rodziny. 
I na szczęście nie każdy musi, a 
dziś takie decyzje nie wydają się 
już nikomu dziwne czy wręcz do-
wodzące społecznego nieprzysto-
sowania na granicy zdziczenia. 

Nie mówię tu jednak o osobach, 
które z takich czy innych powo-
dów pozostają samotne, nie jest 
to jednak ich wymarzony stan, 
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ale zwyczajnie za nic nie mogą 
znaleźć odpowiedniego partnera. 
Te osoby są przecież zrozpaczone 
i cierpią, ponieważ czują, że nie 
mają w życiu tyle szczęścia co in-
ni, którym udało się znaleźć drugą 
połówkę. 

Czy istnieje w ogóle coś takiego 
jak szczęśliwe singielstwo? Jestem 
pewna, że tak. Dziś bowiem mo-
żemy sobie być singlami, może-
my się realizować w pojedynkę, 
a indywidualność i niezależność 
przedstawiają dla nas dużą war-
tość, z której niekoniecznie chce-
my łatwo rezygnować. Rozwijamy 
swoje pasje, robimy to, co lubimy, 
tak jak lubimy i nie cierpimy z te-
go powodu, że jesteśmy sami, czy 
też może bardziej trafnie „samo-
dzielni”, bo przecież wcale nieko-
niecznie sami. 

Wiele osób nie ma partnera i żyje 
im się z tym faktem bardzo dobrze. 
Osoby te nie odczuwają głębokiej 
pustki czy dojmującej samotno-
ści. Żyją, pracują, są szczęśliwe. 
Są one często gotowe na związek, 
natomiast nie z każdym i nie za 
każdą cenę, a jeśli zdecydują się 
wejść z kimś w głęboką relację to 
dlatego, że chcą, a nie dlatego, że 
muszą. I to jest właśnie ta ogrom-
na różnica w podejściu, która zu-
pełnie inaczej pozycjonuje relację 
z drugim człowiekiem. 

Dojrzałe czy też świadome sin-
gielstwo, prowadzenie jednooso-
bowego gospodarstwa domowego, 
będące świadomym wyborem (nie-
koniecznie przecież do końca na-
szych dni), jest stylem życia, który 
niczego nie zamyka, niczego nie 
niszczy, a paradoksalnie potrafi 
bardzo wiele wnieść. Bo dopiero 
kiedy umiemy być sami ze sobą, 
kiedy pozostajemy ze sobą w do-
brym kontakcie, mamy przestrzeń 
i emocjonalną umiejętność, goto-
wość wejścia do świata pod tytu-
łem „my”. 

Związek ma z pewnością większe 
szanse, jeśli nie potrzebujemy 
innych do tego, aby odczuwać sa-
tysfakcję z życia, nie wybieramy 
kogoś tylko w celu uzupełnienia 
naszych braków i luk emocjonal-
nych, ani też nie staramy się wy-
pełnić naszego życia na zasadzie 
„no już trudno, lepszy taki niż ża-
den”. A jeśli nawet zaliczymy kolej-
nego „zonka” w postaci nietrafio-
nego związkowego wyboru, to nie 
umieramy natychmiast z rozpaczy, 
depresji, czy rozgoryczenia tylko 
jesteśmy emocjonalnie blisko z 
samym sobą i obserwujemy, co 
nam życie zaoferuje. 

A poza tym fakt, że jesteśmy sa-
mi, w żaden sposób nie kłóci 
się z byciem otoczonym fajnymi 
ludźmi, przyjaciółmi, znajomymi 
czy też kolega-
mi z pracy. Bo 
przecież nasze 
potrzeby kon-
taktu z drugim 
człowiekiem 
nie ograniczają 
się jedynie do 
bliskiej rela-
cji. Fajnie jest, 
kiedy takowa 
jest, ale trzeba 
umieć w pełni 
żyć i umieć z 
tego życia świa-

domie i mądrze korzystać także, 
kiedy jej nie ma. Znakomicie bo-
wiem możemy się realizować w ży-
ciu towarzyskim, w grupie wspól-
notowej, czy też w grupie dzielącej 
wspólne zainteresowania. 

A jak już jesteśmy wzorem jednej 
z zasad ekonomii „samodzielni, sa-
morządni i samofinansujący się”, 
to starajmy się poświęcić sobie 
jak najwięcej uwagi i troski, aby 
głębiej poznać, co jest dla nas w 
życiu ważne, czego nam potrzeba 
i w jakich obszarach chcielibyśmy 
się rozwinąć tak, aby kiedy już ów 
partner się pojawi, móc zaprezen-
tować mu całe nasze wewnętrzne 
piękno, bogactwo i emocjonalną 
dojrzałość. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog 
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Samoszacunek,  
czyli o szacunku do siebie
„Nie lubię siebie” to coraz bardziej powszechne zjawisko w naszym społeczeństwie. Co mo-
żemy zrobić, aby zacząć patrzeć na siebie z większą akceptacją i szacunkiem? Jak możemy 
zaprzyjaźnić się ze sobą, tak aby czuć się dobrze we własnej skórze? 

Nie da się ukryć – słowo samosza-
cunek brzmi co najmniej dziwnie, 
ale po raz kolejny spotykamy się 
tutaj z pojęciem, które w języku 
angielskim ma się dobrze (self-re-
spect), a w języku polskim prak-
tycznie nie funkcjonuje. Podobny 
los spotkał samowspółczucie (sel-
f-compassion), choć tutaj sytuacja 
już się nieco zmienia od jakiegoś 
czasu. 

Szacunek to sposób, w jaki trak-
tujesz i  myślisz o  kimś innym. 
Samoszacunek to  więc  sposób, 
w  jaki traktujesz i myślisz o sa-
mym sobie. Gdy ktoś nie ma sza-
cunku do  drugiego człowieka, 
zwykle wiąże się to z brakiem ak-
ceptacji, pogardą i poczuciem wyż-
szości – „coś jest z nim nie tak”, 
„jestem od niego lepszy”. 

Nie szanując kogoś, 
nie dajemy mu prawa 
do bycia tym, kim jest. 
Wiem, jak to  jest mieć taki sto-
sunek do  siebie. Jeszcze zanim 
stuknęła mi osiemnastka, moja 
relacja z samym sobą była w opła-
kanym stanie. Nie dawałem sobie 

prawa do  bycia 
tym, kim jestem. 
Zdarzało mi się my-
śleć, że coś jest ze 
mną nie w porząd-
ku. Zakładałem, 
że  jest we  mnie 
coś, co jest złe, 
negatywne, szko-
dliwe. Regularnie 
czułem złość na sa-
mego siebie. Złość, 
którą czasem przy-
krywał wstyd, a in-

nym razem poczucie niepewności 
o przyszłość (napędzane czarnymi 
scenariuszami tego, co się wyda-
rzy). 
Takie traktowanie siebie było dla 
mnie jak wirus, który skutecznie 
niszczył moje  poczucie własnej 
wartości. 

Kto tu kogo nie szanuje? 
Aby zrozumieć mechanizmy sto-
jące za  tymi wszystkimi „samo-
-zjawiskami” (samoszacunek, sa-
mowspółczucie, samoakceptacja, 
itp.) musimy przyjąć trochę inny, 
niż powszechnie przyjęty, sposób 
myślenia o naszej własnej osobo-
wości. 
Już od ponad 100 lat najróżniejsi 
psychologowie sugerują, że nasz 
umysł składa się z różnych części 
(do tych najbardziej znanych osób 
głoszących paradygmat wielora-
kiego umysłu należy Carl Jung). 
Zgodnie z tym punktem widzenia 
nasza osobowość nie jest jednoli-
tym tworem, ale jest jak puzzle – 
ułożone tworzą spójny i sensowny 
obraz, który jest zbudowany z ma-
łych kawałków. 

Każdy z nas ma w sobie różne czę-
ści: wewnętrznego krytyka, per-
fekcjonistę, działacza, wewnętrz-
ne dziecko, lenia, itp. Oczywiście 
– wewnętrzna rodzina każdego 
z nas jest inna, unikalna dla nas 
– jak odcisk palca. 

Wszystkie te części mają między 
sobą najróżniejsze relacje – jak 
w  rodzinie. Niektóre się lubią 
i wzajemnie wspierają, a inne są 
w  konfliktach i  walczą ze  sobą. 
Niektóre oceniają inne bardzo kry-
tycznie, a inne czują się obciążone 
taką negatywną oceną. 

Patrząc z tej perspektywy na ideę 
samoszacunku możemy więc za-
łożyć, że masz w sobie jakąś część 
siebie (lub grupę części), które są 
szanujące (lub nie), oraz  jakąś 
część (lub grupę części), które są 
szanowane (lub nie). 

Przykładowo: 
• Twoja pracoholiczna część oso-

bowości może nie szanować we-
wnętrznego lenia,

• Wzajemnie, Twoja leniwa 
część (lub taka, która po prostu 
chce czasem odpocząć) może 
nie szanować tej, która myśli 
tylko i wyłącznie o pracy. 

• Twoja rozwojowa i pozytywna 
część może nie szanować we-
wnętrznego krytyka (innymi 
słowy – krytykujesz siebie za to, 
że się krytykujesz. Brzmi znajo-
mo?). 

• Ta część Ciebie, która pragnie 
wolności, może nie  szano-
wać części, która  jest zależna 
od  partnera i  nie  umie żyć 
bez niego. 
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Krótko mówiąc, jeśli żyją w Tobie 
części, które popychają Cię do za-
chowań, których w sobie nie lu-
bisz – oznacza to, że masz w sobie 
również inne części – takie, które 
oceniają te negatywne czy  de-
strukcyjne zachowania. 
To, co sprawia, że czujemy ciężar 
wewnętrznego konfl iktu, doświad-
czając tego jako „brak szacunku 
do siebie”, to najczęściej nie tyl-
ko jedna część Ciebie, która nie lu-
bi innej. To zazwyczaj zestaw kil-
ku części ciebie, które bardzo 
negatywnie oceniają inne części. 
Gardzą nimi, uważają, że powinny 
zniknąć. Nie dają im prawa do by-
cia tym, kim są. 
Po czym poznać, że masz w sobie 
takie oceniające części? Być mo-
że doświadczyłaś tego, że mówi-
łaś do siebie rzeczy typu „Znowu 
to zrobiłaś! Jesteś beznadziejna” 
lub „Mam już dość tego twojego le-
nistwa...”. Często jest to głos we-
wnętrznego krytyka, ale nie tylko. 
Równie dobrze może być to uczu-
cie wstydu lub poczucie winy. 

Pozytywna intencja 
Gdy  już wiesz, że masz w sobie 
części osobowości oceniające 
(które szanują lub nie  sza-
nują) oraz części oceniane 
(które są szanowane lub 
nie), droga do szacunku 
do samego siebie staje 
się prostsza. Okazuje 
się bowiem, że  każda 
część naszej osobowo-
ści robi wszystko, co 
w  jej mocy, aby Ci po-
móc. 
Tak, jak każda komór-
ka Twojego  ciała dba 
o dobro całego systemu, 
części naszej psychiki 
również to robią. 

Nie zawsze im to wycho-
dzi dobrze – przykłado-
wo krytyk podcina nam 
skrzydła, ale zwykle jego 
celem jest uchronienie 

nas przed  zranieniem lub zmo-
tywowanie nas do działania. Te 
krytyczne i  nieszanujące części 
również mają pozytywną intencję. 
To  części, które są przekonane 
o tym, że inne części (te, które są 
przez nich nieszanowane i kryty-
kowane) wpływają na nas nega-
tywnie. Próbują je więc odsunąć 
od władzy, unicestwić, zamknąć 
w piwnicy podświadomości – tak, 
aby uniknąć tego negatywnego 
wpływu. 

Gdy zrozumiesz, że esencja każdej 
części Ciebie jest dobra, a intencja 
jest pozytywna – łatwiej będzie Ci 
uszanować te „złe” części Ciebie. 
One wcale nie są złe i krytykowa-
nie ich w niczym Ci nie pomoże. 
Dopiero głębsze zrozumienie tego, 
dlaczego ta część robi to, co robi 
i odkrycie jej prawdziwego celu 
pozwoli Ci pomóc tej części zmie-

nić swój sposób 
działania. 

Jak się 
czujesz, 
gdy ktoś Cię 
nie szanuje? 

Prawdopodobnie 
nie jest to najprzy-

jemniejsze uczu-
cie. Pomyśl 
teraz, jak czu-
ją się części 
Ciebie, gdy ich 
nie szanujesz. 
Sam wywo-
łujesz w  so-
bie uczucie 
odrzucenia, 
bycia kryty-
kowanym. 
Sam spra-
wiasz sobie 
emocjonal-
nego doła. 
Uderzanie 
w  siebie 
w  ten spo-

s ó b  t y l -
ko  utrudnia 

zmianę i  uwolnienie się od  de-
strukcyjnych zachowań i emocji. 

Spróbuj dzisiaj czegoś innego. 
Za każdym razem jak zobaczysz 
w sobie coś, czego nie do końca lu-
bisz – przyjmij założenie, że ta część 
Ciebie chce dobrze, tylko po pro-
stu ma nie do końca trafi ony spo-
sób na osiągnięcie swojego celu. 
Skieruj w stronę tej części siebie 
cierpliwość, chęć zrozumienia 
oraz wiarę, że ta część ma dobrą in-
tencję. Podejdź do niej z większym 
szacunkiem. Zobaczysz, że w ten 
sposób Twój  świat wewnętrzny 
bardziej otworzy się na wszelkie 
zmiany, które chciałbyś w przy-
szłości wdrożyć. 

5 etapów powrotu 
do samoakceptacji 
Oczywiście nie zawsze będzie to ła-
twe, aby – będąc w stanie wojny z 
najróżniejszymi częściami swojej 
osobowości – nagle je zaakcep-
tować, a nawet polubić. Nie mu-
sisz jednak oczekiwać od siebie, 
że będziesz umiał zrobić to ot tak. 
Psycholog Christopher Germer 
w swojej książce „Uważna droga 
do samowspółczucia” wyróżnił 5 
etapów powrotu do samoakcep-
tacji: 
1. Awersja
2. Ciekawość
3. Tolerancja
4. Przyzwolenie
5. Przyjaźń 

1Na  etapie awersji intuicyjnie 
stawiamy opór względem na-

szych emocji, unikamy ich, wypie-
ramy i negujemy. Nie chcemy mieć 
z nimi nic do czynienia. Uważamy, 
że powinny zniknąć raz na zawsze. 
Zapewne domyślasz się, jaki efekt 
ma takie podejście do emocji. Im 
bardziej chcemy się ich pozbyć, 
tym bardziej one dają o sobie znać. 

2Na etapie ciekawości stajemy 
się ciekawi względem naszych 

problemów. Chcemy się więcej 

nistwa...”. Często jest to głos we-
wnętrznego krytyka, ale nie tylko. 
Równie dobrze może być to uczu-
cie wstydu lub poczucie winy. 

Pozytywna intencja 
Gdy  już wiesz, że masz w sobie 
części osobowości oceniające 
(które szanują lub nie  sza-
nują) oraz części oceniane 
(które są szanowane lub 
nie), droga do szacunku 
do samego siebie staje 
się prostsza. Okazuje 
się bowiem, że  każda 
część naszej osobowo-
ści robi wszystko, co 
w  jej mocy, aby Ci po-

Tak, jak każda komór-
ka Twojego  ciała dba 
o dobro całego systemu, 
części naszej psychiki 

Nie zawsze im to wycho-
dzi dobrze – przykłado-
wo krytyk podcina nam 
skrzydła, ale zwykle jego 
celem jest uchronienie 

nić swój sposób 
działania. 

Jak się 
czujesz, 
gdy ktoś Cię 
nie szanuje? 

Prawdopodobnie 
nie jest to najprzy-

jemniejsze uczu-
cie. Pomyśl 
teraz, jak czu-
ją się części 
Ciebie, gdy ich 
nie szanujesz. 
Sam wywo-
łujesz w  so-
bie uczucie 
odrzucenia, 
bycia kryty-
kowanym. 
Sam spra-
wiasz sobie 
emocjonal-
nego doła. 
Uderzanie 

s ó b  t y l -
ko  utrudnia 
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o nich dowiedzieć, nawet jeśli na-
dal czujemy się nimi zmartwieni. 
Otwieramy się na przyjrzenie się 
sobie dokładniej. 

3Na  etapie tolerancji wytrzy-
mujemy i  tolerujemy swój 

ból, wciąż mając nadzieję na to, 
że zniknie. Już nie próbujemy się 
go pozbyć. Choć nadal go nie lubi-
my – jesteśmy w stanie wytrzymać 
jego istnienie. 

4Na etapie przyzwolenia zaczy-
namy przyzwalać na to, aby na-

sze uczucia pojawiały się i znikały. 
Otwarcie pozwalamy na to, aby na-
sze uczucia w nas były i przez nas 
przepływały. Akceptujemy ich ist-
nienie i już z nimi nie walczymy. 

5Na  etapie przyjaźni nie  tyl-
ko  pozwalamy naszym uczu-

ciom być, ale  wręcz widzimy 
w nich wartość (nawet w tych trud-
nych). Widzimy korzyści płynące 
z tego, że doświadczamy takiej sy-
tuacji i że możemy się dzięki niej 
uczyć. Patrzymy na nasze emocje 
jak na coś cennego i wartościo-
wego. 

Już samo poznanie tej drogi i zro-
zumienie poszczególnych eta-
pów powrotu do samoakceptacji 
może być dla Ciebie pomocne. 
Przestajesz bowiem widzieć zja-
wisko szanowania siebie jako coś 
zerojedynkowego (szanuję siebie 
lub nie) i  zaczynasz dostrzegać, 
że jest to proces, który trwa. 

Co się stanie, gdy  połączymy 
perspektywę wielorakiego umy-
słu z pięcioma etapami powrotu 
do samoakceptacji? 

Dostajemy ma-
pę, która  po-
zwala nam po-
dejść do  pracy 
nad szacunkiem 
do  siebie w  bar-
dzo precyzyjny 
sposób. Okazuje 
się bowiem, że  każ-
dą relację, jaką mamy 
z różnymi częściami na-
szej osobowości, możemy 
rozpatrzyć przez  pryzmat 
wspomnianych wyżej etapów. 
Do  niektórych części siebie 
prawdopodobnie czujesz teraz 
awersję, względem innych je-
steś ciekawy, jeszcze inne 
tolerujesz, na  niektóre 
masz w  sobie przy-
zwolenie, a z innymi 
masz przyjaźń. 

Pr zy glądając 
się na  przykład 
swojemu we-
wnętrznemu kry-
tykowi jesteś w stanie określić – 
jak ja się czuję względem niego? 
Odpowiedź na to pytanie wskaże 
Ci, na którym etapie akceptacji je-
steś i jak możesz dalej pracować 
z tą częścią, aby zrobić krok dalej. 

Na koniec życzę Ci, abyś umiał 
odnaleźć w  sobie cierpliwość 

do  tych najtrudniejszych części 
Ciebie i abyś zaczął przyglądać się 
im z ciekawością. Abyś pozwoli-
ła sobie na wszystko, co czujesz, 
a  następnie abyś zaprzyjaźniła 
się z tym. Głęboka samoakcepta-
cja i szacunek do siebie to stan, 
który  będzie fundamentem 
Twojego szczęścia w życiu. 

Michał Pasterski jest założycielem Life Architect, Planets i Fundacji 
Świadomej Edukacji. Na co dzień pracuje jako coach i trener rozwoju 
osobistego. 
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz 
edukacji. Uwielbia słowo pisane. Jest autorem 700-stronicowej książki 
“Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z najpopular-
niejszych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego i edukacji Mi-
chalpasterski.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.

Co się stanie, gdy  połączymy 
perspektywę wielorakiego umy-
słu z pięcioma etapami powrotu 
do samoakceptacji? 

Dostajemy ma-
pę, która  po-
zwala nam po-
dejść do  pracy 
nad szacunkiem 
do  siebie w  bar-
dzo precyzyjny 
sposób. Okazuje 
się bowiem, że  każ-
dą relację, jaką mamy 
z różnymi częściami na-
szej osobowości, możemy 
rozpatrzyć przez  pryzmat 
wspomnianych wyżej etapów. 
Do  niektórych części siebie 
prawdopodobnie czujesz teraz 
awersję, względem innych je-
steś ciekawy, jeszcze inne 
tolerujesz, na  niektóre 
masz w  sobie przy-
zwolenie, a z innymi 

Pr zy glądając 
się na  przykład 
swojemu we-
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Słowo o byle czym 
Baba zmełła w ustach siarczyste 
przekleństwo pod adresem kota, 
który strącił z parapetu doniczkę 
z pelargonią. – A bodaj cie pogieło, 
ty staruchu, mruknęła łagodniej, 
bo przecież nie godzi się rozpoczy-
nać dnia od przeklinania. 
Mruczek jednym zdrowym okiem 
spojrzał z wyrzutem na babę, któ-
ra choć szorstka w obejściu, dobre 
serce miała. – No dobra, szepnę-
ła. Jo przecie tyż nie tako młoda i 
nie dalij jak wczora sama miche z 
kapustom żem stłukła. Pies trącoł 
miche – myślała – ale kapusta to 
słusznie okraszona była skwarami 
ze świni, com sama jej w łeb doła, 
bo żaden obcy moich stworów, 
com sama wykarmiła, ubijać nie 
bedzie. 

Baba po przebudzeniu lubiła pole-
żeć w łóżku i „podumać troszka”. 
– Znowuż wiosna. Czas jednako 
mierzy wszyćko stworzenie, to i 
mnie tyż powoli z górki idzie, roz-
myślała. A  somsiadka Mela to 
poszanowania dla czasu ni mo. 
Jeszczyk za pomade łapie a sine 
usta krasi. Komu to oczy mydlić 
chce? Pewnikiem sama w lustro 
sie gapi a brylów na nos nie kła-
dzie, co by zmarchów nie łoboczyć. 
Sama sie oszukiwa, a jak poczty-
lion lista przynosi, to grzbiet pro-
stuje i żwawo łazi, kiejby ino sie-
demdziesiąt wiosen mioła. Taa… 

– Zaro, zaro. Jak to je? Człek to 
myślom, mowom a uczynkiem 
grzeszy, ale godanie i uczynek to 
hamować umie, chyba że go szlag 
jaśnisty trafi. A ino ręce urobione 
założysz na podołku, to zaro w 
głowie myśli harcujom bez poha-
mowanio jako małpy w zielonym 
gaju. 

Baba spojrzała na okno i zdecy-
dowanym ruchem zerwała się z 
łóżka. Nauczyciel z miejscowej 

szkoły przejeżdża obok jej obej-
ścia w każdy wtorek, więc zaparzy 
kawy i poczeka pod daszkiem na 
przyzbie. – Jak taki wyćwiczony, 
to niech głupiej babie wyłoży, po 
kiego te jaśniste małpy tak w cze-
repie harcujom. 

Ledwie postawiła na desce dzba-
nek z parującą zbożową kawą, zza 
wzgórza zaczął narastać znajomy 
terkot. Jednocześnie z przesieki w 
lesie dobiegał coraz głośniej mia-
rowy jęk. – Prendzy powietrza do 
dętek zabraknie, niż gajowy swoje-
go rowera wyrychtuje, mruknęła. 
– Ale co dwie głowy, to nie jedna 
… Podeszła do furtki i zapraszająco 
skinęła ręką. 
Nauczyciel oparł skuter o płot. – 
Dzień dobry pani, widzę, że ma 
pani świeżą kawę, więc przyjmuję 
zaproszenie. 
Baba nalała kawy, a po chwili 
obok skutera spoczął zdezelowany 
rower. – Chodźcie no, gajowy, bo 
tu sprawa do obgadania je. 

– Jo do pona profesorza to zapy-
tanie mom… 
Kiedy opowiedziała już swoje po-
ranne rozterki, spojrzała pytają-
cym wzrokiem na swoich gości i 
siorbnęła duży łyk kawy. – No i po-
czymu profesorz godo, że widzioł 
moją kawę, a przecie pon jom z 
daleka wyczuł wąchaniem, a nie 
zoczył, bo zbanek to za węgiełkiem 
stoł. 

Nauczyciel spojrzał na gajowego, 
który wzruszył ramionami. 
– No cóż, to prawda, że powinie-
nem był powiedzieć, że kawę 
poczułem, a nie zobaczyłem. Ale 
myśli, mowa i uczynki to są for-
my manifestowania się człowieka 
w naszym świecie ograniczonym 
przez materię i czas. Dla nas te 
trzy formy aktywności przenikają 
się i czasami nawet nie jesteśmy 

pewni, czy coś powiedzieliśmy, czy 
tylko o tym pomyśleliśmy. 

– Jo tam nie wim, ale człek prze-
cie grzeszy myśleniem, godaniem 
i czynieniem (zaniedbanie to insza 
sprawa), to czemu nasz Stworzyciel 
nie dozwala, co by człek myślenie 
drugiego człowieka widzioł, abo 
słyszoł, abo wyczuł? Bo to przecie 
dla Stworzyciela za jedno je. 
– Tak zostaliśmy stworzeni, a Jego 
zamysły (gajowy spojrzał w niebo) 
są dla nas wielką tajemnicą. 
Nauczyciel pokiwał głową, zado-
wolony, że gajowy wybawił go z 
opresji. Baba jednak nie dawała 
za wygraną. 
– Zaro, zaro. A my, chocia na obraz 
i podobieństwo stworzeni, to po-
czemu żeśmy z naszom głupotom 
podobni… baba zaczerwieniła się 
i oburącz zakryła usta. – Głupia 
baba ze mnie. – Po chwili jednak 
kontynuowała. – Bo nie dość, że 
te małpy jaśniste zaro harcować w 
czerepie poczynajom, to jeszczyk 
człek cięgiem się frasuje. Ino oczy 
otwiro, zaro frasunek do głowy 
wchodzi. Po kiego to głupi człek 
tak sie cięgiem frasuje, miast Boga 
chwalić? 

Nauczyciel i gajowy spojrzeli po 
sobie i zapadła cisza. Ciszę prze-
rwał gajowy. –– Nie wiem… może… 
a co pan o tym sądzi? 
Nauczyciel westchnął: – to są ra-
czej filozoficzne, a nawet teologicz-
ne dylematy. Takich wątpliwości 
nie rozwiewa się w kilku prostych 
zdaniach… spojrzał na zegarek. 
– No, na mnie już czas. Gajowy 
chciał wstać, ale baba dalej nie 
dawała za wygraną. – Zaczekojta, 
bo jo mom pomysła na te małpy. 

Nauczyciel, który nie raz został 
zaskoczony wywodami baby, do-
lał sobie kawy i milczał, wiedząc, 
że najlepszą zachętą do mówienia 
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jest cisza. Gajowy oglądał czubek 
swojego kalosza. 

– Po mojemu, to czy grzeszysz 
myśleniem, godaniem, abo czy-
nieniem, to wszyćko za jedno zna-
czy, bo wszyćko w wielkiej księdze 
zapisane bedzie. Jo to sobie przy-
pomniała, bo tak godoła moja 
babka, świeć Panie nad jej duszą, 
a to łebska kobita była i nawet z 
powiatu do niej jechali, co by im 
do ucha szeptała. 

Tymczasem znad lasu nadciągnę-
ła granatowa chmura. Po chwili 
spadł rzęsisty deszcz i przy pom-
pie utworzyła się kałuża smagana 
przez ciężkie krople. 

No bo łona, znaczy sie babka, to 
jednymu, co to tyż małpy w głowie 
mioł, to wode w cebrzyku zamie-
szoła i rzekła, że jak łon pojmie, 
po co łona wode w cebrzyku za-
mieszoła, to już do niej przyłazić 
z małpami nie bedzie musioł. A 
jo dopiero tera żem to skumała, 
jakoby wół krowie tłomaczył, to 
wom powim. 

Człeka dumanie je jak ta woda 
w kałuży. W czerepie to cięgiem 
dyszcz spado i ta kałuża w głowie 
to nigdy spokojna nie je. Jak człek 
głupi i gładzić kałuże kce, co by się 
uspokoiła, to wode burzy i cięgiem 
spokoju ni mosz. Ale jak dozwoli, 
co by ten dyszcz w głowie ustoł i 
nic z kałużą nie zrobi, to sama sie 
uspokoi i w głowie robi się spokój. 
Taa… 

O nogi baby otarł się kot i spojrzał 
na nią zdrowym okiem. 
– A wiosna, dodała, to człeko-
wi przypomnienie daje, że całe 
stworzenie do życia sie garnie, a 
porządki to i w głowie zrobić trza. 
Baba schyliła się po kota. 
– No, idźta już, bo jo z Mruczkiem 
cosik do pogodania mom. 

Michał Nowacki
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Książka na dziś 
,,Cały świat czytał Stiega 
Larssona, potem Jo Nesbo, 
a teraz nadszedł czas na 
Remigiusza Mroza” – po-
wiedziała Tess Gerritsen, 
znana i poważana amery-
kańska pisarka, autorka 
kryminałów i thrillerów 
medycznych. Całkowicie 
się z nią zgadzam, dlatego 
chciałabym polecić cykl o 
mecenas Joannie Chyłce. 
Ale najpierw kilka słów o 
autorze cyklu. 

Remigiusz Mróz urodził 
się 15 stycznia 1987 ro-
ku w Opolu. Ukończył z 
wyróżnieniem Akademię Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. Z wy-
kształcenia jest doktorem prawa, 
ale również cenionym i jednym 
z najpopularniejszych polskich 
pisarzy. Mróz wydał już ponad 
trzydzieści tytułów: kryminałów, 
książek historycznych, sensacyj-
nych, thrillerów prawniczych jak 
również science fiction. W 2016 
roku jako pierwszy polski pisarz 
otrzymał podwójną nominację 
do Nagrody Wielkiego Kalibru 
Międzynarodowego Festiwalu 
Kryminalnego za książki z Chyłką 
w roli głównej, zatytułowane 
„Kasacja” i „Zaginięcie”. 

Krytycy długo ignorowali Mroza, 
który swoją pozycję zbudował naj-
pierw w Internecie. W środowisku 
pisarskim początkowo traktowa-
ny był jako persona non grata. 
Bo Mróz, wydając kilka książek 
rocznie, łamał wszelkie reguły wy-
dawnicze. Tym samym obalił mit, 
że rynek czytelniczy nie przyjmie 
tylu pozycji jednego autora, że lu-
dzie się znudzą. Tymczasem każda 
kolejna książka Mroza sprzedaje 
się doskonale, a koledzy i koleżan-
ki po fachu zaczęli naśladować 
sposoby, dzięki którym Remigiusz 

Mróz wyszedł z cienia. 
Cykl o Joannie Chyłce składa 
się ośmiu pozycji: „Kasacja”, 
„Zaginięcie”,  „R ewizja”, 
„Immunitet”, „Inwigilacja”, 
„Oskarżenie”, „Testament”, oraz 
„Kontratyp”. 

Joanna Chyłka to doświadczony 
senior associate w jednej z najlep-
szych międzynarodowych korpo-
racji prawniczych w Warszawie 
– Żelazny i McVay. Kobieta suk-
cesu, nietuzinkowa i wyjątkowo 
inteligenta. Bezkompromisowa, 
ma ostry i cięty język i wygry-
wa wszystkie swoje sprawy. 
Bezwzględna, nie cofa się przed ni-
czym, a na jej zawodowej i prywat-
nej drodze stają kolejne wyzwania. 
Na co dzień towarzyszy jej praco-
holizm, wybuchowy charakter i 
alkohol. Jej domeną 
są zadania wydawało-
by się niemożliwe do 
wykonania. Uwielbia 
mięsne potrawy, he-
avymetalowy zespół 
Iron Maidon i swo-
je BMW, za którego 
kółkiem wielokrotnie 
łamie przepisy ruchu 
drogowego. 

W pracy pomaga jej 
młody aplikant Kordian 
Ordyński, nazwany przez 
nią Zordon. Młody, nieza-
możny prawniczy żółto-
dziób, uwielbiający ryby i 
Willa Smith’a. 

Sprawy, z jakimi mie-
rzy się duet Chyłka – 
Ordyński, są bardzo róż-
ne. Obrona milionera 
oskarżonego o zabójstwo z 
zimną krwią dwóch osób, 
rodziców oskarżonych o 
zabójstwo swojej córki, 
robotnika podejrzewane-
go o zamordowanie swojej 

rodziny w celu uzyskania polisy 
ubezpieczeniowej, oraz sprawa 
młodego sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego, podejrzanego o 
morderstwo człowieka, z którym 
nie miał żadnych powiązań. Każda 
z prowadzonych przez nich spraw 
jest inna i pokazuje różne oblicza 
dwojga prawników. 

Zachęcam Was do poznania przy-
gód Chyłki i jej asystenta Zordona, 
na pewno nie będziecie się nudzić. 
Dodam jeszcze, że telewizja TVN, 
na podstawie prozy Remigiusza 
Mroza, nakręciła kilkuodcinko-
wy serial o Joannie Chyłce, oraz 
wykupiła prawa do serii książek 
o ekstrawaganckim komisarzu 
Wiktorze Froście. 

Polecam, Agnieszka B. 
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 Ciekawostki
Globalne straty na 
skutek klęsk i katastrof 
w 2018 
Firma ubezpieczeniowa Swiss Re 
podsumowała mijający rok i osza-
cowała szkody spowodowane klę-
skami żywiołowymi. W 2018 roku 
wyniosły one równowartość 155 
miliardów dolarów, a liczba ofi ar 
przekroczyła 11 tysięcy osób. 

Najbardziej niszczycielskie 
huragany i tajfuny w tym ro-
ku to „Florence”, „Michael” i 
„Manghut”. Wszystkie te żywioły 
doprowadziły do śmierci wielu lu-
dzi i spowodowały poważne uszko-
dzenia infrastruktury. 

Największą liczbę zgonów odno-
towano na indonezyjskiej wyspie 
Sulawesi, gdzie wystąpiło potężne 
trzęsienie ziemi, któremu towarzy-
szyło upłynnienie gruntu. Zginęło 
co najmniej 3500 osób. 

Do najbardziej znaczących kata-
klizmów na Ziemi należy dodać 
wielkie pożary, które nękały po-
łudniową i zachodnią Europę, a 
także Australię i amerykański 
stan Kalifornia. Wszędzie tam do-
szło do poważnych strat z powodu 
pożarów lasów, które nie zawsze 
powstawały w sposób naturalny. 
Na skutek tych katastrof śmierć 
poniosły setki ludzi. 

W mijającym roku mieszkańcom 
Ziemi doskwierały też wielkie 
powodzie, występujące praktycz-
nie na całym świecie, ale przede 
wszystkim w Indiach i Japonii. 

Należy też wspomnieć o licznych 
wybuchach wulkanów, w tym 
na Hawajach, w Indonezji oraz 
Papui Nowej Gwinei. W bilansie 
fi rmy Swiss Re z pewnością nie 
ujęto ostatnich dwóch wydarzeń 
związanych z aktywnością wulka-

nu Anak Krakatau w Cieśninie 
Sundajskiej i erupcji oraz trzęsień 
ziemi wynikających z przebudze-
nia wulkanu Etna na Sycylii. 

Jednak gdy porówna się global-
ne straty na skutek klęsk żywio-
łowych i katastrof do tych z lat 
poprzednich, trzeba przyznać, że 
rok 2018 był dla ubezpieczycieli 
wyjątkowo łagodny. 

W rekordowym pod względem 
strat roku 2011 roku katastrofy, ta-
kie jak trzęsienia ziemi w Japonii i 
Nowej Zelandii, wielka powódź w 
Tajlandii czy huragan Irene, kosz-
towały rekordową sumę 350 mi-
liardów dolarów. Z kolei wszystkie 
katastrofy naturalne w 2012 roku 
spowodowały straty gospodarcze 
w wysokości 186 miliardów dola-
rów. 

Jaka 
powinna być pierwsza 
marsjańska wioska? 
Pierwsza załogowa wyprawa na 
Marsa  odbędzie się nie w tej, i 
prawdopodobnie nawet nie w ko-
lejnej dekadzie. Mimo to jednak 
agencja NASA już planuje kolejne 
kroki – i nie powinno to dziwić, 

wszak w Czerwonej Planecie upa-
truje się dla nas nowy dom. 

Gdzie będziemy mieszkać? Jak 
będą wyglądać marsjańskie wio-
ski? Od 2015 roku NASA reali-
zuje projekt „3D-Printed Habitat 
Challenge”, w którego ramach 
analizowane są propozycje ta-
kich osad, nadsyłane przez au-
torów z różnych części Stanów 
Zjednoczonych. Aktualnie w grze 
pozostało już tylko pięć projektów, 
których autorom przyznano na-
grody z puli 100 tysięcy dolarów. 

W konkursie nie chodzi tylko o to, 
by wioski wyglądały efektownie, 
lecz by spełniały pewne istotne 
wymagania. Osady z projektów 
muszą być pomyślane tak, by 
człowiek mógł żyć w niełatwych 
marsjańskich warunkach. Ważne 

też, by dało się je stworzyć 
przy użyciu drukarek 3D 

i materiałów dostęp-
nych na powierzchni 

Czerwonej Planety. 

Każda osada 
musi też mieć 
powierzchnię 
do życia wy-
starczającą dla 
czterech osób (i 

maszyn). I choć 
projekty wygląda-

ją jak żywcem wy-
jęte z fi lmów science 

fiction, należy pamię-
tać, że zostały one prze-

analizowane przez ekspertów 
NASA i możliwość ich przenie-
sienia do rzeczywistości została 
oceniona pozytywnie. 

Opracowała: Malwina Komysz 

Źródła: 
benchmark.pl, 

zmianynaziemi.pl
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