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Co słychać w Antwerpii 
„Zawiesić LEZ”
Vlaams Belang i PVDA postulują 
zawieszenie strefy niskiej emisji 
w Antwerpii. LEZ, podobnie jak 
płatne parkingi, została zniesio-
na po wprowadzeniu obostrzeń w 
związku z koronawirusem. Ale po 
częściowym zniesieniu restrykcji 
„zabawa z karami znów się zaczę-
ła”. 

Każdy kierowca, 
wjeżdżający do LEZ 
samochodem nie-
spełniającym norm 
niskiej emisji, musi 
zapłacić grzywnę. 
Politycy z VB i PVDA 
uważają, że to zły po-
mysł. „Wiele osób, 
obawiając się podró-
ży środkami komuni-
kacji miejskiej, woli 
przemieszczać się 
swoim samochodem. 
Ponadto wzrasta ubóstwo społe-
czeństwa. Nakładanie na ludzi 
dodatkowych kar pieniężnych nie 
jest dobrym pomysłem. Dlatego 
zwracamy się do rady miasta o za-
wieszenie strefy LEZ” – tłumaczą 
przedstawiciele VB i PVDA. 

hln.be 

Kringwinkel otwiera 
nowy duży sklep 
z meblami 

W sobotę 6 czerwca Kringwinkel 
Antwerpen otwiera drzwi nowego 
sklepu z meblami o powierzchni 
ok. 1000 m². W sprzedaży będą 
przede wszystkim większe meble. 

Kringwinkel nie organizuje jak 
zwykle imprezy otwierającej. Za to 

w pierwszym tygodniu otwarcia 
każdy klient otrzymuje zniżkę w 
wysokości 20%. 
De Kringwinkel 
Blikfabriek, Krugerstraat 
232, Hoboken. 

hln.be 

500 tysięcy euro na 
badania COVID – 19 

Anonimowy dar-
czyńca przekazał 
Uniwersytetowi w 
Antwerpii 500 tys. 
euro na badania doty-
czące koronawirusa. 
Działające przy uni-
wersytecie Centrum 
Oceny Szczepionek 
uruchomiło nowy 
projekt, w którego 
ramach utworzono 
bank surowicy krwi. 
„Dzięki tej dotacji bę-
dziemy mogli ustalić, 

jak wiele osób zostało dotkniętych 
koronawirusem i jak wiele wciąż 
jest narażonych na zakażenie. To 
bardzo ważna informacja, która 
pomoże zrewidować podejście do 
trwającej epidemii oraz na nowo 
zdefi niować politykę zarządzania 
epidemią w przypadku drugiej fali 
zachorowań” – przekazał dyrektor 
Centrum, Pierre Van Damme. 

Część kwoty zostanie przeznaczo-
na również na badania nad szcze-
pionkami przeciwko COVID-19 

niedziela.be

„Wakacyjne” ulice 
w Antwerpii 
W związku z koronawirusem wie-
lu mieszkańców Antwerpii nie bę-
dzie mogło tego lata wyjechać na 
wakacje. Partia Groen opowiada 
się za utworzeniem „wakacyjnych 
ulic” w całej Antwerpii. Chodzi o 
przeprojektowanie ulic i placów, 
aby stworzyć dzieciom jak naj-
więcej przestrzeni do bezpiecznej 
zabawy. Takie place zabaw mogą 
również pomieścić imprezy kul-
turalne, pchli targ lub stoiska z 
jedzeniem, a przede wszystkim 
zorganizują dzieciom wolny czas 
w czasie wakacji. Groen złożył 
już w tej sprawie wniosek do ra-
dy miasta.

hln.be  

Dzielnica żydowska 
w Antwerpii nie chce 
odejścia żołnierzy 
„Społeczność żydowska w 
Antwerpii jest zaniepokojona de-
cyzją rządu federalnego, aby od 
września wojsko nie ochraniało 
celów takich jak dzielnica żydow-
ska w Antwerpii” – informuje 
Forum Organizacji Żydowskich 
(FJO). 

FJO wskazuje, że według niektó-
rych teorii spiskowych, to Żydzi są 
odpowiedzialni za koronawirusa. 
Takie teorie to dla organizacji ter-
rorystycznych doskonały powód, 
aby wzywać swoich zwolenników 

wieszenie strefy LEZ” – tłumaczą 
przedstawiciele VB i PVDA. 

Kringwinkel otwiera 
nowy duży sklep 
z meblami 
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do przeprowadzania ataków. Ze 
względów bezpieczeństwa uzbro-
jeni żołnierze powinni pozostać w 
Antwerpii, ewentualnie mogliby 
zostać zastąpieni przez uzbrojone 
jednostki policji. 

FJO wzywa zarówno rząd, jak i 
radę miasta Antwerpii, by „za-
pewniły bezpieczeństwo społecz-
ności żydowskiej, która potrze-
buje ochrony wojska lub policji”. 
Burmistrz Antwerpii Bart De 
Wever już szuka rozwiązania na 

szczeblu federalnym. „Gdyby woj-
sko zniknęło, zakładam, że rząd 
federalny zapewni jakieś rozwią-
zanie. Nie wyobrażam sobie, by 
władze porzuciły społeczność ży-
dowską”. 

demorgen.be 

Dunkin’ Donuts  
w Antwerpii 
Pierwszy belgijski oddział Dunkin’ 
Donuts zostanie otwarty w śro-
dę 17 czerwca w Antwerpii przy 
Keyserlei 49. Pierwszych stu od-
wiedzających może korzystać z 
darmowych pączków przez rok. 

gva.be

Płatności zbliżeniowe  
w tramwajach  
w Antwerpii.
Od 25 maja w tramwajach w 
Antwerpii można płacić za prze-
jazd bezdotykowo. Jest to projekt 
pilotażowy, jeśli się sprawdzi, 

płatności zbliżeniowe będą także 
miały zastosowanie w autobusach.
W tramwajach zamontowano ter-
minale płatnicze cEMV (contac-
tloos Europay Mastercard Visa). 
Można zapłacić za przejazd  swoją 
kartą bankową, (kredytowa lub de-
betowa), lub za pomocą smartfona 
z funkcją płatności zbliżeniowych 
Apple Pacy lub Google Pay.
Bilet za jeden przejazd kosztuje 2,5 
euro. Przesiadka na inny tramwaj 
jest bezpłatna w ciągu 60 minut. 

atv.be

Opracowała: Barbara Kamińska 
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Przegląd prasy belgijskiej 
Bezpłatne letnie 
szkoły 
Z inicjatywy fl amandz-
kiego rządu pod-
czas wakacji w 
całej Flandrii 
powstaną wa-
kacyjne szkoły. 
Nauka w nich bę-
dzie bezpłatna, rząd 
przeznacza na ten cel 25 
euro dziennie na jednego ucznia. 

Nauka odbywać się będzie na za-
sadzie dobrowolności. Nauczyciel 
i rada klasowa mogą zasugerować 
uczniowi uczestnictwo w tych za-
jęciach, ale ostateczna decyzja 
będzie należała do ucznia i jego 
rodziców. 

Letnie placówki powstają, aby po-
móc dzieciom i młodzieży nadro-
bić zaległości w nauce. W prowin-
cji Antwerpia 38,5% uczniów szkół 
podstawowych potrzebuje dodat-
kowych lekcji. W samej Antwerpii 
ten współczynnik wynosi 62%. W 
pierwszym etapie szkolnictwa 
średniego dotyczy to nawet 89% 
dzieci w wieku od 12 do 14 lat. 
W Mechelen 76%, a w Turnhout 
68%. Dlatego rząd fl amandzki bę-
dzie wspierać gminy w tworzeniu 
szkół letnich. 

Dzieci i młodzież będą się uczyć w 
małych grupach. Program zosta-
nie ograniczony do dwóch obsza-
rów nauki, w których uczniowie 
najbardziej potrzebują pomocy, 
a czas lekcji będzie ograniczony 
do około połowy dnia. Reszta to 
relaks, sport, gry, rozrywka i kul-
tura. 

Po raz pierwszy szkoły letnie we 
Flandrii będą organizowane na 
tak dużą skalę. Według fl amandz-
kiego ministra edukacji zapewnio-

no wystarczające środki na 
zorganizowanie nawet 
tysięcy szkół letnich w 
całej Flandrii. 

hln.be 

Zwolnienia 
w Brussel 
Airlines 

Belgijskie linie lot-
nicze Brussel Airlines 

zapowiedziały, że muszą podjąć 
działania, aby zapewnić sobie ren-
towność w przyszłości i w związku 
z kryzysem zwolnią 1/4 załogi, czy-
li około tysiąca osób. 

Linie Brussel Airlines zdecydo-
wały się wycofać 10 z 48 swoich 
samolotów i zlikwidować trasy, 
które są nierentowne lub mało 
opłacalne. Wszystko to sprawia, 
że zagrożonych jest 1000 miejsc 
pracy. 

W związku z tym piloci Brussels 
Airlines chcą zrezygnować z 45 
proc. własnego wynagrodzenia 
nawet do 2023 r i w ten sposób 
uratować swoje miejsca pracy. 
Piloci obliczyli, że ich wysiłki mo-
gą pozwolić linii zaoszczędzić do 

100 milionów euro do 2023 r. W 
porozumieniu ze związkami zawo-
dowymi napisali w tej sprawie list 
otwarty do zarządu fi rmy i władz 
Belgii. 

Brussels Airlines są w trudnej sy-
tuacji z powodu kryzysu związane-
go z pandemią koronawirusa. W 
mediach pojawiają się informacje, 
że gotówka skończy się przewoź-
nikowi jeszcze w maju. Trwają 
rozmowy z niemiecką fi rmą-mat-
ką Lufthansą i rządem Belgii. 

Brussels Airlines planują wzno-
wić działalność od 15 czerwca. 
Belgijski przewoźnik chce począt-
kowo oferować ograniczoną ofertę 
lotów, która z czasem będzie roz-
szerzana. 

Przygotowując się do ponownego 
uruchomienia lotów, linie te zapo-
wiadają, że podejmą wszelkie środ-
ki zapobiegawcze, by chronić zdro-
wie swoich klientów i personelu 
podczas podróży. 

Brussels Airlines jest spółką zależ-
ną niemieckiej Lufthansy. 

PAP 

Bezpłatne letnie 

Z inicjatywy fl amandz-
kiego rządu pod-

kacyjne szkoły. 
Nauka w nich bę-
dzie bezpłatna, rząd 
przeznacza na ten cel 25 

no wystarczające środki na 
zorganizowanie nawet 
tysięcy szkół letnich w 
całej Flandrii. 

Belgijskie linie lot-
nicze Brussel Airlines 



katalog firm
praca w Belgii

ogłoszenia

co-gdzie-kiedy

wiadomości

poradnik emigranta

www.niedziela.be
Portal Polaków w Belgii
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Szpitale zakonne 
w Belgii nie 
są „katolickie” 
Watykańska Kongre-
gacja Nauki Wiary 
zakazała belgijskiemu 
zgromadzeniu Braci 
Miłosierdzia używania 
nazwy „katolickie”. 
„Szpitale psychiatrycz-
ne, zarządzane przez 
Urząd Prowincjalny 
Stowarzyszenia Braci 
Miłosierdzia w Belgii, 
nie będą już mogły być 
uważane za instytucje katolickie”. 

Decyzja ma związek z eutanazjami 
leczonych w szpitalach zgroma-
dzenia pacjentów. Po tej decyzji 
zgromadzenie postanowiło opu-
ścić 15 należących do niego szpi-
tali psychiatrycznych w Belgii. 
Generalny przełożony Braci 
Miłosierdzia br. Ren Stockman 
zaznaczył, że jest to „decyzja bo-
lesna, ponieważ zgromadzenie 
należy do pionierów w dziedzinie 
opieki psychiatrycznej w Belgii”. 
Decyzja Watykanu kończy trwa-
jący trzy lata spór między Braćmi 
Miłosierdzia a korporacją, która 
zarządza ich szpitalami w Belgii. 

Kongregacja Nauki Wiary pod-
kreśliła, że „eutanazja pozostaje 
aktem niedopuszczalnym, na-
wet w skrajnych przypadkach”. 
Stwierdzono, że nauczanie katolic-
kie potwierdza „świętą wartość ży-
cia ludzkiego” i „znaczenie opieki 
i towarzyszenia chorym 
i niepełnosprawnym”. 

KAI 

Jak w Toskanii… 
Za 50 lat będziemy żyć 
w innym klimacie niż 
dziś – pokazuje nowa 
symulacja National 
Geographic. W więk-
szości rejonów Flandrii 
i Brukseli będzie tak, 

jak w Toskanii. Obecnie w Belgii 
panuje klimat umiarkowany, z cie-
płymi latami, łagodną zimą i bez 
pory suchej. 

Za 50 lat Belgia może się znaleźć 
w innej strefi e. Nadal nie będzie 
suchych pór roku, ale lata będą 
upalne. Maksymalna temperatu-
ra wzrośnie zarówno zimą, jak i 
latem. Zimą między 4 a 9 stopni, 
latem – do 27 stopni. Wzrośnie 
ilość dni ekstremalnie upalnych 
(temperatury powyżej 35 stopni). 
Będzie też więcej opadów zimą, a 
mniej latem. Na wybrzeżu klimat 
pozostałby zasadniczo taki sam, 
jak dzisiaj. 

hln.be 

Właściciele 
Manchesteru City 
budują potęgę w Belgii 
City Football Grup powiększa 
swoją siatkę klubów. Właściciele 
Manchesteru City postanowili wy-
kupić drużynę z drugiej ligi bel-

gijskiej – Rommel SK. 
To już dziewiąty zespół 
należący do spółki 
ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. 
Drugoligowy klub do-
łączył do rodziny „The 
Cytozyn” w zamian za 
pokrycie długów w 
wysokości 1,75 milio-
na funtów. Lommel 
zajął szóste miejsce 
w tabeli drugiej ligi w 
przedwcześnie zakoń-
czonym sezonie. 

Obecnie w skład spółki CFG 
wchodzą zespoły Manchesteru 
City, New York City, Melbourne 
City, Yokohama F Marinos, 
Montevideo City Torque, Girona, 
Sichuan Jiuniu, Mumbai City. 

polsatsport.pl 

Belgowie podniosą 
stawki myta 
Pomimo apeli przewoźników rząd 
zatwierdził już planowaną na 1 lip-
ca br. podwyżkę myta we Flandrii. 
Stawki myta dla pojazdów cięża-
rowych o masie całkowitej prze-
kraczającej 32 tony wzrosną o dwa 
centy za kilometr. 

Według organizacji transporto-
wej Febetra podwyżka w okresie 
pandemii koronawirusa będzie 
zabójcza dla branży. Podniesienie 
1 lipca stawek myta o 16 proc. 
dla kategorii powyżej 32 ton, to 
policzek dla sektora transportu 
ze strony rządu.  Szaleństwo, ja-
kim jest bezczelne podniesienie 
stawek + koronawirus = śmier-
telny koktajl” – napisał Philippe 
Degraef, szef Febetry na Twitterze. 

Belgowie podniosą 
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„Najostrzejszy wzrost (+16 proc.) 
dla najbardziej przyjaznych dla 
środowiska samochodów cięża-
rowych. Najmniejszy wzrost (+11 
proc.) dla najstarszych i najmniej 
czystych ciężarówek. To bardzo 
dziwna logika” – dodał Degraef. 

Decyzja rządu spotkała się z kryty-
ką również poza branżą transpor-
tową. Czy następnym krokiem bę-
dzie podatek od odzieży ochronnej 
w szpitalach?” – komentuje pod-
wyżki Philippe Van Dooren redak-

tor belgijskiego portalu informa-
cyjnego flows.be. 

trans.info 

Więźniowie skazani 
za terroryzm 
opuszczą więzienie 
W 2020 i 2021 r. na wolność 
wyjdzie 60 terrorystów (33 
w 2020 r. i 27 w 2021 r.) 
Minister sprawiedliwości 
Koen Geens już zapewnia, 
że będą oni pod ścisłym nad-
zorem. Według Thomasa 

Renarda z Egmont Institut ryzy-
ko recydywy wśród tych więźniów 
jest niewielkie. Renard wydał tę 
opinię na podstawie przebada-
nych 557 przypadków terrorystów 
dżihadystów skazanych w Belgii 
od lat 90. Wskaźnik recydywy wy-
nosi tu zaledwie 5 procent i jest 
niski w porównaniu z odsetkami 
zwykłych przestępstw. 

Pomimo ostrzeżenia ze strony 
agencji bezpieczeństwa państwa 
rząd zapewnia, że   nie ma poważ-
nego niebezpieczeństwa. 

gva.be 

Opracowała: 
Karolina Morawska
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Czy Belgię łączą… podziały? 
Mówi się, że jedyną rzeczą, która łączy Flamandów i Walonów jest dług narodowy.  
Są jak stare małżeństwo, które chce rozwodu, ale nie potrafi się rozstać. 

Belgia to Flamandowie, Walo-
nowie, Niemcy, emigranci i 
Bruksela – stolica Belgii i Flandrii 
– niderlandzkojęzycznej części 
kraju zdominowanej przez fran-
cuskojęzycznych mieszkańców. 
Nie ma w Belgii ogólnokrajowych 
partii politycznych, szkół, uczelni, 
służby zdrowia i mediów. Są fla-
mandzkie, walońskie, brukselskie 
i niemieckie. 

Region niemieckojęzyczny jest 
administracyjnie częścią francu-
skojęzycznej Walonii. Wspólnota 
niemieckojęzyczna chciałaby ode-
brać Walonii niektóre kompeten-
cje, chciałaby statusu równego 
temu, którym cieszą się Flandria, 
Walonia i Bruksela. Ale jak na ra-
zie ani ta społeczność, ani jej poli-
tyczne czy ekonomiczne działania, 
zbyt dużego wpływu na sytuację w 
kraju nie mają. 

Europejczycy, 
Flamandowie  
i Walonowie 
Mieszkańcy Belgii podkreśla-
ją, że przede wszystkim czują 
się Europejczykami, następnie 
Flamandami lub Walonami, a 
dopiero potem Belgami. Jako 
Belgów określa siebie zaledwie 
kilkanaście procent mieszkań-
ców kraju. I większa część z nich 
pochodzi z Brukseli. 

Istniejąca od 1830 roku Belgia 
nie jest państwem narodowym, 
nie istnieje tu pojęcie patriotyzm 
belgijski. Jest flamandzki, waloń-
ski, brukselski i niemiecki. Nie 
ma tu wspólnego języka, historii, 
kultury, literatury. Yves Leterme, 
były premier tego kraju powiedział 
swego czasu, że „Belgia to król, pi-

wo i drużyna piłkarska”. Kiedyś 
była jeszcze religia, ale to już od 
dawna nieaktualne. Flamandowie 
mają morze, a Walonowie góry. 
Flamandowie już w szkole podsta-
wowej uczą się języka francuskie-
go, a Walonowie ani myślą uczyć 
się niderlandzkiego. Obie grupy 
rzadko się ze sobą ścierają, wolą 
trzymać się od siebie z daleka. 

Trochę polityki 
W grudniu 2018 roku upadł rząd 
premiera Charlesa Michela. Od te-
go czasu Belgia nie ma rządu (ten 
obecnie funkcjonujący z premier 
Sophie Wilmès jest gabinetem 
tymczasowym). To już drugi tak re-
kordowo długi okres powstawania 
rządu. W latach 2010 – 2011 rządu 
nie było przez 541 dni. 

W Belgii funkcjonuje obecnie kil-
kanaście partii, z których więk-
szość reprezentuje tylko i wyłącz-
nie interesy swojego regionu, nie 
ogólnonarodowe. Na zatłoczonej 
scenie politycznej nie ma miejsca 
dla interesów belgijskich. 

Po każdych wyborach parlamen-
tarnych stworzenie kolejnego 
rządu natrafia na przeszkody nie 
do pokonania. Partie z różnych 
części kraju nie współpracują 
ze sobą i nie potrafią się porozu-
mieć. Polityczne preferencje są 

nie do pogodzenia. Flamandowie 
głosują na prawicę, Walonowie 
na lewicę. Politycy z południa nie 
chcą się dogadać z tymi z północy. 
I na odwrót. A w środku tego bała-
ganu jest Bruksela i gdzieś z boku 
Wspólnota Niemiecka. 

Już dziesięć lat temu jeden z bel-
gijskich polityków zaproponował 
podział Belgii na cztery odrębne, 
niezależne od siebie europejskie 
prowincje: Flandrię, Walonię, 
Brukselę i Region Niemiecki. 
Nad sprawami zagranicznymi i 
wojskiem miałaby czuwać Unia 
Europejska, a pozostałe sprawy 
regionalne należałyby do poszcze-
gólnych prowincji. 

„Flandria ogłosiła 
niepodległość, król 
uciekł z kraju, Belgia 
przestała istnieć!”. 
13 grudnia 2006 roku francusko-
języczna stacja RTBF – w porze 
największej oglądalności o go-
dzinie 20.15 – przerwała emisję 
programu i ogłosiła porażającą 
wiadomość „Belgia się rozpadła”. 
Dziennikarze poinformowali zdu-
mionych telewidzów, że przed 
chwilą parlament Flandrii ogło-
sił niepodległość, a król Albert II 
wraz z królową Paolą opuścili pa-
łac i wojskowym samolotem ucie-
kli do Demokratycznej Republiki 
Konga. 

Informacjom towarzyszyły nie-
ostre zdjęcia ludzi przemykających 
do samolotu na wojskowym lotni-
sku pod Brukselą, a także tłumek 
zwolenników monarchii demon-
strujących przed pałacem królew-
skim w Brukseli. Wydarzenie ko-
mentowali między innymi znani 
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belgijscy politycy, z których część 
wiedziała o mistyfikacji. 

Od samego początku w trakcie 
programu pojawiały się przebitki 
sugerujące, że tych informacji nie 
należy traktować poważnie, poza 
tym nie potwierdziła ich żadna fla-
mandzkojęzyczna stacja telewizyj-
na. Jednak przez około 30 minut 
setki tysięcy Belgów w osłupieniu 
wpatrywało się w ekran telewizo-
ra, a znaczna część z nich uwierzy-
ła w to, co widziała. 

Emisja programu wywołała szok 
zwłaszcza we francuskojęzycznej 
części Belgii. Ludzie na gwałt za-
częli wypłacać pieniądze z ban-
ków, przeciążona strona interneto-
wa telewizji została zablokowana. 
Kilkadziesiąt tysięcy widzów pró-
bowało dodzwonić się na podany 
przez stację specjalny numer tele-
fonu. Ci, którzy się połączyli, mogli 
usłyszeć nagraną wiadomość, że 
podawane informacje nie są praw-
dziwe. Ci, którzy się nie dodzwo-
nili, nadal byli w szoku. Dopiero 
po jakimś czasie na ekranie, na 
pasku informacyjnym ukazała 
się informacja, że to wszystko było 
jedną wielką mistyfikacją. 

Jaki cel miała emisja tego pro-
gramu? Chodziło o pobudzenie 
Belgów do dyskusji nad narasta-
jącymi podziałami między północ-
ną a południową częścią kraju, o 
uświadomienie im, jak realna jest 
możliwość rozpadu kraju i jakie 
mogą być tego skutki. 

Dziennikarze RTBF przygotowy-
wali telewizyjną mistyfikację przez 
dwa lata. Nadano jej tytuł „Bye-bye 
Belgium” („Żegnaj Belgio”). 

Wielka bitwa  
na poduszki 
W 2007 roku belgijskie media 
prześcigały się w doniesieniach 
o możliwym rozpadzie kraju. Po 

ostatnich wyborach Belgia przez 
sześć miesięcy nie miała rządu z 
powodu konfliktów pomiędzy par-
tiami flamandzkimi a walońskimi. 
Młodzi Flamandowie i Walonowie 
powiedzieli „dość” i dając wyraz 
swojemu niezadowoleniu z od-
wiecznego sporu i politycznych 
kłótni, stoczyli w Brukseli walkę 
na poduszki. Wyśmiewali bezsen-
sowność konfliktu skłóconych 
części kraju. „Jesteśmy takimi 
samymi ludźmi niezależnie od 
polityki czy medialnych przeka-
zów”, powiedział jeden z organi-
zatorów. Już po walce, przebrany 
za flamandzkiego lwa, uściskał 
koleżankę przebraną za koguta – 

symbol Walonii. Po bitwie na po-
duszki młodzi ludzie z Flandrii i 
z Walonii wspólnie rozsiedli się 
przy ognisku pijąc piwo i grillując. 

Kości niezgody 
Bruksela. Stolica Belgii i Unii 
Europejskiej. Jedyny dwuję-
zyczny region w tym kraju. 
Francuskojęzyczna stolica 
Flandrii, otoczona niderlandzko-
języcznymi gminami. Od lat ko-
ścią niezgody są w tym rejonie 
prawa wyborcze ludności francu-
skojęzycznej mieszkającej w ota-
czających stolicę flamandzkich 
gminach. 

Jest to tak zwany okręg wyborczy 
BHV. I zarazem wyborcza kość 
niezgody. 

Problem wynika z rozrasta-
nia się miejskich obszarów. 
Przedstawiciele brukselskiej klasy 
średniej, wraz z rodzinami, kupują 
domy z ogródkiem na przedmie-
ściach stolicy. W praktyce oznacza 
to, że francuskojęzyczni Belgowie 
zasiedlają flamandzkie tereny i 
zadomawiają się w niderlandz-
kojęzycznych społecznościach. 
Na terytorium Flandrii mogą 
głosować na partie francuskoję-
zyczne reprezentujące ich inte-
resy. Flamandowie, mieszkający 
w Walonii, nie mogą głosować 
na partie flamandzkie. Belgijski 
Trybunał Konstytucyjny orzekł 
wprawdzie, że taka sytuacja jest 

bezprawna, ale nikt 
nie zna sposobu, w ja-
ki sposób ten problem 
rozwiązać. 

Co by się stało z 
Brukselą, gdyby Belgia 
się rozpadła? Jej los 
zależałby od sposobu, 
w jaki kraj zostałby 
podzielony. Jeśli to 
Flandria odłączyłaby 
się od Belgii, Bruksela 
być może przestałaby 

być stolicą i stałaby się zwykłym 
miastem. Gdyby podział nastąpił 
za zgodą Flamandów i Walonów, 
Bruksela mogłaby stać się nieza-
leżnym miastem-państwem i po-
zostać siedzibą Unii Europejskiej. 

Na koniec cytat z książki Marka 
Orzechowskiego W Belgii, czyli 
gdzie? „Belgowie nie mają w zwy-
czaju żyć polityką i nie zamar-
twiają się też utratą tożsamości 
narodowej, bo rząd nie jest insty-
tucją, która ją zapewnia, czy też 
gwarantuje. Dla nich najważniej-
sze jest tu i teraz, po prostu życie. 
I są wdzięczni, kiedy nikt im w tym 
nie przeszkadza. Więc rząd które-
go nie ma, przeszkadza najmniej”. 

Anna Janicka
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 Specjalny urlop 
wychowawczy „Korona” 
Rząd belgijski podjął decyzję o prawie do specjalnego krótkotrwałego i dodatkowego 
urlopu wychowawczego w okresie pandemii Koronawirusa. 

Urlop ten przysługuje zarówno 
pracownikom sektora prywatne-
go jak i pracownikom służb pu-
blicznych. 

Urlop ten pozwoli rodzicom na 
opiekę nad dziećmi, które w 
dalszym ciągu nie uczęszczają 
w pełnym trybie do szkoły lub 
przedszkola, w związku z obowią-
zującymi nadal ograniczeniami 
w tym trudnym dla wszystkich 
okresie. 

Z urlopu wychowawczego 
„Korona” można skorzystać w róż-
nych wymiarach i okresach od 1 

maja 2020 do 30 czerw-
ca 2020r. Związek ACV 
walczy o przedłużenie 
tego urlopu do 31 
sierpnia 2020r. i o pod-

wyższenie 
kwot zasił-
ku wycho-

wawczego za ten okres. Aktualnie 
prowadzone są negocjacje z przed-
stawicielami rządu belgijskiego. 

Urlop ten to osobne prawo, nie 
jest wliczany do normalnego 
urlopu wychowawczego, jest pra-
wem przysługującym dodatkowo. 
Przyznawany jest w trybie przy-
spieszonym i jego elastyczność 
pomoże rodzicom ustalić opiekę 
nad dziećmi tak, aby też nie straci-
li możliwości podjęcia pracy, cho-
ciażby w częściowym wymiarze. 

Warunki jakie trzeba 
spełnić aby otrzymać 
urlop „Korona” 
Urlop wychowawczy „Korona” 
przysługuje obojgu rodzicom na 
dziecko w wieku do 12 lat. W przy-
padku dziecka niepełnosprawne-
go urlop ten przyznawany jest do 
21 roku życia. Prawo do tego urlo-
pu – bez ograniczeń wiekowych 
u dziecka – mają rodzice dziecka 

niepełnosprawnego, które wy-
maga pełnej opieki osób dru-

gich oraz dochodzącej 
pomocy specjalistów. 
Opiekunowie w 
rodzinach zastęp-
czych również mają 

prawo do urlopu wychowawczego 
„Korona” na tych samych warun-
kach. 
Urlop ten przyznawany jest tylko 
i wyłącznie za zgodą pracodawcy. 
Minimalny staż pracy, aby otrzy-
mać prawo do tego urlopu, to 1 
miesiąc u aktualnego pracodawcy. 

Jak wykorzystać urlop 
wychowawczy „Korona” 
Urlop ten można wykorzystać w 
następujących systemach: 
• 1/5 etatu pod warunkiem za-

trudnienia na pełny etat. 
• 1/2 etatu pod warunkiem za-

trudnienia na co najmniej 3/4 
etatu. 

• Za zgodą pracodawcy możesz 
zamienić obecny – normalny 
urlop wychowawczy na urlop 
wychowawczy „Korona”, dzię-
ki temu zostanie przedłużone 
zarówno całkowite prawo do 
urlopu wychowawczego, jak i 
czas spędzony z dzieckiem. 

Wysokość zasiłku za 
urlop wychowawczy 
„Korona” 
Podane kwoty przysługujące za 
urlop ½ dotyczą zatrudnienia na 
pełny etat. W przypadku zatrud-
nienia na mniejszą część etatu 
wysokość zasiłku jest obliczana 
proporcjonalnie. 
Jakie dodatkowe możliwości wy-
korzystania daje urlop „Korona”? 
Wniosek o urlop można składać 
od 1 maja 2020 w następujących 
wariantach: 
• Na cały przysługujący okres. 
• Oddzielnie na każdy miesiąc. 
• Oddzielnie na dany tydzień. 
• Można również łączyć okresy 

„Korona” można skorzystać w róż-
nych wymiarach i okresach od 1 

maja 2020 do 30 czerw-
ca 2020r. Związek ACV 
walczy o przedłużenie 
tego urlopu do 31 
sierpnia 2020r. i o pod-

wyższenie 
kwot zasił-
ku wycho-

Urlop ten to osobne prawo, nie 
jest wliczany do normalnego 
urlopu wychowawczego, jest pra-
wem przysługującym dodatkowo. 
Przyznawany jest w trybie przy-
spieszonym i jego elastyczność 
pomoże rodzicom ustalić opiekę 
nad dziećmi tak, aby też nie straci-
li możliwości podjęcia pracy, cho-
ciażby w częściowym wymiarze. 

Warunki jakie trzeba 
spełnić aby otrzymać 
urlop „Korona” 
Urlop wychowawczy „Korona” 
przysługuje obojgu rodzicom na 
dziecko w wieku do 12 lat. W przy-
padku dziecka niepełnosprawne-
go urlop ten przyznawany jest do 
21 roku życia. Prawo do tego urlo-
pu – bez ograniczeń wiekowych 
u dziecka – mają rodzice dziecka 

niepełnosprawnego, które wy-
maga pełnej opieki osób dru-

gich oraz dochodzącej 
pomocy specjalistów. 
Opiekunowie w 
rodzinach zastęp-
czych również mają 
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wniosków tygodniowych i mie-
sięcznych w zależności od po-
trzeb. 

Jak przebiega procedura 
wniosku  
o urlop „Korona” 
Wniosek o urlop należy złożyć u 
pracodawcy minimum 3 dni przed 
planowaną datą rozpoczęcia urlo-
pu. Za zgodą pracodawcy termin 
złożenia wniosku może być skró-
cony – czyli praktycznie w tym 
samym dniu jeśli zaistnieje taka 
potrzeba. 

Wniosek można złożyć poprzez 
e-mail z prośbą o przesłanie ma-

ilem zwrotnym potwierdzenia 
otrzymania wniosku. 

Pracodawca ma 6 dni na zatwier-
dzenie lub odrzucenie wniosku 
– oczywiście decyzja musi być 
przekazana przed datą rozpoczę-
cia planowanego urlopu. 
Procedura nie przewiduje prze-
sunięcia terminu urlopu – praco-
dawca może albo zatwierdzić albo 
odrzucić wniosek. 

Po otrzymaniu decyzji pracodawcy 
o zatwierdzeniu urlopu „Korona” 
należy złożyć specjalny wniosek 
do instytucji państwowej RVA/
ONEM. Wniosek ten będzie moż-

na złożyć elektronicznie on-line na 
stronie tej instytucji. 
Instytucja po sprawdzeniu akt 
wypłaci zasiłek wychowawczy 
„Korona” za okres urlopu. 

W sprawach dotyczących koro-
nawirusa można również kontak-
tować się z naszym działem ACV-
Dienst Grensarbeiders Nieuwe 
EU-lidstaten poprzez mail: antwer-
pen.oost-europa@acv-csc.be lub 
telefonicznie w czasie dyżurów w 
poniedziałki od 9.30 do 12.30 oraz 
w czwartki od 13.00 do 16.00 pod 
nr telefonu: 03 222 71 64 

Iwona Cieszyńska

Urlop na ½ etatu Urlop na 1/5 etatu

Rodzic w związku Wiek do 50 lat 440,96 149,60

Od 50 lat 594,48 224,40

Rodzic samotnie wycho-
wujący dziecko

Sektor prywatny 724,94 289,98

Sektor państwowy Kwoty dla rodzica w  
związku

201,18 do 50 lat; 
224,40 powyżej 50 lat
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Przegląd prasy polskiej 
Od 1 lipca łatwiej będzie 
stracić prawo jazdy 
Tego dnia w życie wejdą nowe 
przepisy, do których muszą do-
stosować się wszyscy kierowcy. 
Teoretycznie mają one poprawić 
bezpieczeństwo na drogach. Kary 
za złamanie nowych przepisów 
będą dotkliwe – od lipca za nowe 
wykroczenie można stracić prawo 
jazdy. 

Do tej pory utrata prawa jazdy do-
tyczyła wyłącznie sytuacji, gdy do 
złamania limitu prędkości docho-
dziło na terenie zabudowanym. 
Teraz to się zmieni. 

Od lipca 2020 kierowcy, którzy 
przekroczą prędkość o ponad 
50 km/h poza obszarem zabudo-
wanym, stracą prawo jazdy na 3 
miesiące. Ponadto na takiego kie-
rowcę zostanie nałożony mandat 
w wysokości 500 zł oraz 10 punk-
tów karnych. 

Kolejna zmiana dotyczy ujedno-
licenia limitów prędkości na te-
renie zabudowanym. Do tej pory 
limit prędkości różnił się przez 
wzgląd na porę dnia: w ciągu dnia 
było to 50 km/h, w nocy 60 km/h. 
Od lipca 2020, zarówno nocą, jak 
i w dzień, limit prędkości będzie 
wynosił 50 km/h. 

W lipcu 2020 piesi otrzymają przy-
wilej pierwszeństwa jeszcze przed 
przejściem dla pieszych. Kierowcy 
będą musieli zachować szczegól-

ną ostrożność wobec osób, które 
na przejście dopiero wchodzą. Jak 
wynika z uzasadnienia projektu, 
zmian w ustawie Prawo o ruchu 
drogowym: kierujący pojazdem 
będzie zobowiązany do stworze-
nia możliwości bezpiecznego 
przejścia przez jezdnię, nie tylko 
dla pieszych znajdujących się na 
przejściu dla pieszych, ale również 
dla tych pieszych, którzy wchodzą 
na przejście dla pieszych, w tym 
oczekują na możliwość wejścia 
na to przejście (tzn. oczekują na 
ustąpienie pierwszeństwa przez 
kierujących nadjeżdżającymi po-
jazdami). 

pomorska.pl 

Aplikacja do 
sprawdzania korków 
na 187 europejskich 
granicach 
Czas oczekiwania na europejskich 
granicach można teraz sprawdzić 
w aplikacji. I to w aplikacji na-
prawdę oficjalnej, przygotowanej 
przez agencję satelitarną GNSS, 
będącą jednym z organów Unii 
Europejskiej. 

Program jest już dostępny na 
urządzenia z systemem Android 
i można pobrać go poprzez Google 
Play, klikając na link: https://play.
google.com/store/apps/detail-
s?id=eu.foxcom.galileogreenla-
ne. Na jego mapie znajdziemy 
187 różnych przejść granicznych 
wewnątrz Unii Europejskiej, a 
także czas potrzebny na przekro-

czenie ich ciężarówką lub autem 
osobowym. GNSS podkreśla też, 
że wszystkie dane zbierane są w 
sposób bezpieczny i anonimowy. 

Obecnie program dostępny jest 
w wersji testowej. Już za dwa ty-
godnie można się jednak spodzie-
wać nowej wersji, uwzględniającej 
poprawki. A dodatkowe informa-
cje na ten temat będą na stronie 
internetowej ZMPD, pod linkiem: 
https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.
php?akt_id=7201 

40ton.net 

Polacy polubili  
pracę zdalną 
Praca zdalna, która do tej pory by-
ła często traktowana jako benefit 
pracowniczy, w czasie pandemii 
koronawirusa stała się dla części 
Polaków koniecznością. 

Jak pokazują wyniki badania 
Nationale-Nederlanden, praca 
z domu przypadła do gustu spo-
rej części ankietowanych. Jedna 
czwarta deklaruje, że bardzo lubi 
pracować w ten sposób i mogła-
by tak realizować swoje obowiązki 
również po zakończeniu kwaran-
tanny. 

Podobna grupa respondentów 
docenia pracę zdalną, choć wola-
łaby ją wykonywać naprzemiennie 
z biurową. Jeden na dziesięciu ba-
danych przyznaje, że nie przepada 
za tym modelem, choć obecnie jest 
to jedyna opcja, aby zrealizować 
służbowe zadania. Wśród uczestni-
ków badania 24 proc. nie ma moż-
liwości pracy zdalnej. 

Ponad 40 proc. uczestników ba-
dania uważa, że  ma  wystarcza-
jące warunki do pracy w domu, 
a  co  czwarty, że  są  one nawet 
komfortowe. Jedynie co dziesiąty 



17czerwiec 2020 Antwerpia po polsku 

badany jest zdania, że home office 
to uciążliwa forma wykonywania 
dotychczasowych zadań i stara się 
ją ograniczyć. 

Aż 84 proc. respondentów potwier-
dza, że ma do dyspozycji własny 
komputer, a  60  proc., że  może 
pracować na  służbowym sprzę-
cie. Blisko trzy czwarte badanych 
zapewnia, że jest na nim zainstalo-
wane niezbędne oprogramowanie. 
Większość osób biorących udział 
w ankiecie pracuje z wykorzysta-
niem szybkiego i stałego łącza in-
ternetowego – na taką odpowiedź 
wskazało 81 proc. z nich. 

wgospodarce.pl 

Czeka nas największa 
susza od stu lat? 
W tym roku czeka nas susza 100-le-
cia – alarmują naukowcy. Ostatnia 
zima była najcieplejszą i najsuch-
szą, odkąd w Polsce prowadzone 
są pomiary meteorologiczne. Lato 
przyniesie po raz kolejny rekordo-
we upały i największą suszę od stu 
lat. 

Już pod koniec stycznia odnoto-
wano rekordowo niski poziom 
wód powierzchniowych w Polsce. 
Coraz gorzej wygląda też poziom 
wód w rzekach. Ziemia jest wysu-
szona, zmniejsza się poziom wód 
podziemnych, wysychają źródła. 

Susza już teraz daje się we znaki 
rolnikom – gleba jest przesuszona, 
więc jeśli  nie spadnie dużo desz-
czu, zasiew pól będzie znacznie 
utrudniony. Bez wody ziarna nie 
wykiełkują. Problem będzie nie tyl-
ko ze zbożem, ale też z warzywami 
i owocami, a to oznacza znacznie 
ograniczone zbiory i kolejne pod-
wyżki cen jedzenia! 

planeta.pl 

Polacy chcą spędzić 
wakacje w kraju 
Prawie 80 proc. Polaków planuje 
w tym roku wyjazd wakacyjny, 
z czego 93 proc. urlop chce spę-
dzić w kraju – wynika z badania 
przeprowadzonego przez firmę 
Profitroom, obsługującą systemy 
rezerwacji hoteli. 

Prawie 70 proc. ankietowanych 
zadeklarowało chęć wyjazdu na 
wakacje w lipcu lub sierpniu, a 
ponad jedna trzecia zakłada moż-
liwość wyjazdu wczesną jesienią 
we wrześniu lub październiku. 
Większość ankietowanych będzie 
wypoczywać przez tydzień, a na 
dwutygodniowy urlop zdecyduje 
się co trzeci ankietowany. 

Wyniki badania wskazują, że 
niemal 90 proc. ankietowanych 
uważa przygotowanie hoteli pod 
kątem bezpieczeństwa epide-
micznego za istotne. Najczęściej 
wymieniane przez respondentów 
działania to częsta dezynfekcja po-
wierzchni wspólnych, punkty do 
dezynfekcji rąk, zmiany w funk-
cjonowaniu restauracji czy ogra-

niczenie liczby przebywających w 
miejscach wspólnych. 

PAP 

Nowe zasady 
bezpiecznego latania 
Linie na całym świecie opracowu-
ją już nowe procedury bezpieczeń-
stwa, jakie będą obowiązywały 
po wznowieniu ich działalności. 
Jednym z podstawowych zabie-
gów zwiększających bezpieczeń-
stwo podróży ma być rozsadzanie 
pasażerów w taki sposób, aby był 
między nimi zachowany możliwie 
największy odstęp. To z góry za-
kłada, że samoloty będą zabierać 
mniej pasażerów. 

Interakcje między pasażerami a 
obsługą mają być zminimalizowa-
ne. Ma w tym pomóc system od-
prawy online. Opłaty za wszelkie 
dodatkowe usługi również mają 
być uiszczane za pośrednictwem 
sieci. 

Niektóre linie lotnicze ograniczają 
możliwość wnoszenia na pokład 
bagażu podręcznego. Przedmioty 
dozwolone w kabinie są ograni-
czone do laptopa, torebki, tecz-
ki lub akcesoriów dziecięcych. 
Wszystkie pozostałe przedmioty 
powinny znaleźć się w bagażu re-
jestrowanym, do którego zostanie 
dodany limit bagażu podręcznego. 
Pasażerowie wszystkich przewoź-
ników będą natomiast mieli do-
stęp do płynów lub chusteczek ze 
środkiem dezynfekującym. 

Środki ochrony osobistej – jak 
maseczki i rękawiczki – będą no-
wym obowiązkowym elementem 
wyposażenia załóg. Każdy samolot 
będzie dezynfekowany przed każ-
dym lotem i na koniec doby. 

polsatnews.pl 

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska
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Historie ukryte  
w belgijskich zamkach 
Gravensteen – Zamek Hrabiów 

Belgia słynie z malowniczych krajobrazów, przepięknej architektury, wspaniałego ma-
larstwa, czekolady, frytek, piwa i… zamków. O malowniczo położonych francuskich 
zamkach nad Loarą słyszał każdy, ale mało kto wie, że to w Belgii – niewielkim kraju 
położonym w sercu Europy – przypada najwięcej na świecie zamków na kilometr kwa-
dratowy. 

Zapraszam do odwiedzenia najbardziej znanych w Belgii zamków, pełnych wyjątko-
wych historii. 

Gent to flamandzka nazwa 
Gandawy, miasta położonego w 
północno-zachodniej części Belgii, 
pełnego architektonicznych pere-
łek z okresu średniowiecza i rene-
sansu. Pośród licznych muzeów, 
galerii, kościołów oraz przepięk-
nej Katedry Św. Bawona, na placu 
Sint Veerleplein wznosi się maje-
statyczny Gravensteen, symbol 
potęgi średniowiecznej Flandrii. 

Zamek Hrabiów
Gravensteen, siedziba hrabiów 
Flandrii, swoją nazwę zawdzięcza 

hrabiemu Filipowi Alzackiemu i 
jego następcom. 
Historia zamku rozpoczyna się 
w 898 roku, gdy nad rzeką Leią, 
w otoczeniu bagien i z dala od 
ludzkich osad, wzniesiona zosta-
ła drewniana nowoczesna jak na 
tamte czasy twierdza. Niestety, w 
wyniku pożaru w 1176 roku za-
mek doszczętnie spłonął. 

W 1180 roku ówczesny władca 
Flandrii, hrabia Filip z Alzacji, 
drewnianą budowlę zastąpił 
wzorowanym na krzyżackich 

twierdzach kamiennym zam-
kiem Gravensteen. Nowy za-
mek prezentował się wspaniale. 
Niewątpliwym atutem było jego 
położenie, bowiem mury częścio-
wo obmywała rzeka. Dobudowano 
nowe kondygnacje podziemne i 
naziemne, nową bramę i wieże 
zwiadowcze, wzmocniono także 
mur otaczający warownię. Na zam-
kowym dziedzińcu powstał ka-
mienny kościół Sint – Veerlekerk, 
konsekrowany w 1216 roku. 

Gravensteen pokazywał wiel-
kość i potęgę hrabiów Flandrii. 
Ówcześni mieszkańcy Gent, jak 
mogli, unikali płacenia podatków 
i nieraz przeciwstawiali się hrabie-
mu. Filip z Alzacji uznał zatem, że 
potężna forteca podkreśli jego sta-
tus i pokaże niepokornym miesz-
kańcom, kto tu rządzi. Dlatego też 
wzgórze, na którym postawiono 
zamek o wysokości 30 metrów, na 
jego rozkaz zostało podwyższone 
i poszerzone. 

Zamek prawa
W Gravensteen hrabiowie 
Flandrii rezydowali do XIV wie-
ku. Organizowali tam święta, 
bale, bankiety, pasowanie na ry-
cerzy, uczestniczyli w ważnych 
wydarzeniach religijnych. W 
zamku odbywały się również spo-
tkania Zakonu Złotego Runa. W 

Autor: Kamil Pełczyński, uczeń Kunsthumaniora Harmonie w Antwerpii.  
Rysunek wykonany pastelami olejnymi, drapany drucikiem
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1353 roku do zamku przeniesiono 
miejską mennicę. W tym samym 
czasie hrabia Ludwik II de Male 
przeniósł rodową siedzibę do 
Prinsenhof, a Gravensteen zaczął 
stopniowo tracić na znaczeniu ja-
ko oficjalna rezydencja hrabiów 
Flandrii. 

Od końca XIV wieku aż do koń-
ca XVIII wieku Gravensteen stał 
się centrum prawa we Flandrii. 
Był siedzibą Rady Flandrii, Sądu 
Najwyższego Hrabstwa, Sądu 
Feudalnego i Ławy Regionalnych 
Radnych. Miały tam miejsce licz-
ne procesy dotyczące przestępstw 
kryminalnych, naruszenia maje-
statów, procesy heretyków i cza-
rownic. 

W Gravensteen ogłaszano wyroki 
i wykonywano kary. W podziem-
nych lochach mieściły się wię-
zienne cele oraz pomieszczenia 
wypełnione różnymi maszynami 
i przyrządami do tortur. A że śre-
dniowieczne prawo do łagodnych 
nie należało, to i zamek nie cieszył 
się dobrą sławą wśród okolicznych 
mieszkańców. Dla nich był sym-
bolem władzy, ucisku i cierpień. 

Kiedy w XVIII wieku sąd zmienił 
lokalizację, zamek znalazł się pod 
aukcyjnym młotkiem. W 1778 ro-
ku część posiadłości kupił archi-
tekt Jean – Denis Brismaille. Obok 
bramy wjazdowej do Gravensteen 
zbudował sobie dom, natomiast 
zamek zmienił w kompleks prze-
mysłowy z przędzalniami bawełny 
i warsztatem konstrukcji metalo-
wych. 

Na terenie zamku zbudował osie-
dla dla robotników, często zresztą 
z kamienia pochodzącego ze ścian 
zamku. Robotnicze domki dobu-
dowywano także do zewnętrznych 
murów twierdzy. To wszystko spra-
wiło, że Gravensteen „zniknęło” 
wewnątrz robotniczych baraków. 

Druga część posiadłości stała 
się własnością przemysłowca 
Ferdynanda Jana Heyndrickxa, 
który zagospodarowywanie tere-
nu rozpoczął od postawienia fa-
bryki bawełny. 

W drugiej połowie XIX wieku, kie-
dy przędzalnia przeniosła się na 
obrzeża miasta, część Gravensteen 
była już ruiną. Zamek przezna-
czono do rozbiórki. W 1885 roku 
pozostałości budowli zakupiło 
miasto Gent i rozpoczęły się wie-
loletnie prace rekonstrukcyjne. 
Posiadłość została odbudowana 
na wzór rezydencji z czasów Filipa 
Alzackiego. 

Dla zwiedzających 
Gravensteen to jedyny zachowany 
we Flandrii zamek z niemal niena-
ruszonym systemem obronnym. 
Można go zwiedzać codziennie w 
godzinach 10.00 – 18.00 z wyjąt-
kiem 24, 25 i 31 grudnia oraz 1 
stycznia. Turystom udostępniono 
część komnat, budynek kuchni i 
kaplicy, fragmenty murów obron-
nych i kolekcję maszyn oblężni-
czych. Z wieży zamkowej można 
podziwiać panoramę Gent. 

W zamkowym Muzeum Broni 
zobaczyć można między innymi 
kolczugi, kusze i miecze wyko-
rzystywane podczas średniowiecz-
nych wojen we Flandrii, sztylety, 
rapiery, pistolety wykładane masą 
perłową i kością słoniową. Zbiory 
eksponatów, zebrane w zamko-
wym muzeum, należą do jednych 
z największych w Europie. 

Z kolei w Muzeum Sprawiedliwości 
turyści mogą obejrzeć wiekowe 
narzędzia tortur, więzienne urzą-
dzenia służące do wymuszania 
zeznań, przyrządy katów i gilotyny. 

Jeśli ktoś chciałby zorganizo-
wać w zamku przyjęcie, impre-
zę integracyjną bądź firmową, 
wystawić przedstawienie, czy 
wziąć ślub, jest to możliwe. Joan 
Vandenhoutezaal, która może po-
mieścić nawet 99 osób, udostęp-
niana jest dla chętnych w piątko-
we popołudnia. 

Ciekawostka 
Gent jest miastem studenckim i ta-
kim było w 1949 roku. Był to czas, 
kiedy mnożyły się kolejne podatki 
i szerzyła się inflacja. Podwyżka 

Kamil Pełczyński, rysunek wykonany metodą pierre noire
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goniła podwyżkę, co nie ominęło 
doskonałego belgijskiego piwa. 
Studenci mogli znieść wiele, ale 
nie podwyżkę ceny piwa z trzech 
do czterech frankow. Postanowili 
wyrazić swój sprzeciw w sposób 
bardzo oryginalny. Dnia 16 listopa-
da, po zakończeniu piwnej impre-
zy, spora grupa żaków w akcie pro-
testu zajęła zamek Gravensteen. 
Wejście na teren twierdzy nie 
stanowiło problemu, albowiem 
brama była otwarta. Studenci we-
szli na dziedziniec, opuścili kratę 
i zabarykadowali drzwi. Nie wia-
domo, czy mieli ze sobą piwo, ale 
zaopatrzyli się w kilka skrzynek ze 
zgniłymi warzywami i owocami. 

Aby odbić średniowieczną twier-
dzę z rąk studentów, belgijska po-
licja musiała pokonać zamkowe 
mury. Było to trudne, ponieważ 
z wysokich murów na stróżów 

prawa leciały zepsute owoce i wa-
rzywa. Każda nieudana akcja po-
licjantów wywoływała wśród stu-
dentów salwy śmiechu i drwiny. 
Policjanci postanowili zdobyć 
twierdzę średniowiecznym spo-
sobem, czyli poprzez wdrapanie 
się na mury przy pomocy dra-
bin. Wypatrzyli nieobsadzony 
przez studentów punkt na mu-
rach i dostali się na teren zamku. 
Obezwładnili zamroczonych pi-
wem młodych ludzi, którzy – co 
ciekawe – pod wpływem opinii 
publicznej nie ponieśli za swój 
występek żadnej kary. 

Do dnia dzisiejszego bitwa o piwo 
pod zamkiem Gravensteen jest 
upamiętniana. Co roku, w listo-
padzie studenci uniwersytetu w 
Gent przeprowadzają rekonstruk-
cję tamtego wydarzenia. Podczas 
Gravensteenstoet odgrywają na 

zamku widowisko, potem przeno-
szą się na Sint-Pietersplein, gdzie 
do rana kontynuują zabawę przy 
śpiewie i doskonałym belgijskim 
piwie. 

W listopadzie 2012 roku przy 
wejściu do zamku odsłonięto ta-
blicę upamiętniającą „Bitwę o 
Gravensteen”. 

Zamek Gravensteen to świadec-
two potęgi i wielkości Hrabiów 
Flandrii i jedna z najczęściej od-
wiedzanych turystycznych atrak-
cji Gent. Wart jest zobaczenia. 

Agnieszka Buniowska 

Źródła: 
historischenhuizen.stad.gent/

nl/gravensteennl.wikipedia.org/
wiki/Gravensteen_(Gent)

podozeoeuropie.pl, tropert.com
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Malarze antwerpscy i ich pomniki. 
Część I
Dziś zabieram Was na spacer trasą, którą pewnie znacie. Zaczniemy na dworcu  
Antwerpen Centraal a skończymy koło tunelu dla pieszych pod rzeką, czyli pospace-
rujemy po centrum Antwerpii. Tematem spaceru są antwerpscy malarze. Jest ich na-
prawdę wielu i gdybyśmy chcieli sobie opracować taką malarską trasę, to chyba musie-
libyśmy chodzić zygzakiem po całym mieście przez tydzień. Dlatego ograniczymy się, 
i to bardzo, a nasza trasa obejmie place w centrum, na których znajdują się pomniki 
czterech antwerpskich malarzy epoki baroku. 

Wychodząc z dworca na ulicę 
De Keyserlei idziemy w kierun-
ku rzeki i historycznego cen-
trum. Przechodzimy przez ulicę 
Frankrijklei, mijając po prawej 
stronie budynek opery i jesteśmy 
na Teniersplaats, gdzie znajdu-
je się pomnik przedstawiający 
Davida Teniersa II  (Młodszego). 
Przydomek Młodszy otrzymał 
dlatego, że malarzem był również 
jego ojciec, który też miał na imię 
David. 

Zresztą ród Teniersa to ród mala-
rzy, bo podobnie jak jego ojciec, 
malarzami byli także stryj, trzej 
bracia, siostrzeniec oraz jego 
syn, który też nazywał się David 
Teniers. Malarzem był też jego 
teść Jan Brueghel (Starszy) zwa-
ny Aksamitnym, ożenił się on bo-
wiem z jego córką Anne Brueghel. 
Można zatem przypuszczać, że 
podczas rodzinnych spotkań roz-
mawiano o sztuce i malarstwie, 
przecież prawie wszyscy praco-
wali „w jednej branży” – używając 
współczesnych określeń. 

Ale to David Teniers II jest najbar-
dziej znanym dziś przedstawicie-
lem rodu. Był nie tylko zdolnym 
malarzem, ale też był muzykal-
ny i grał na skrzypcach. David 
Teniers (Młodszy) urodził się w 
Antwerpii, jednak nie znamy 
dokładnej daty jego urodzin, ale 
znamy datę chrztu – 15 grudnia 
1610 roku. Jego nauczycielem był 

oczywiście jego ojciec. W wieku 
22 lat, czyli w roku 1632 uzyskał 

tytuł mistrza i został przyjęty do 
gildii św. Łukasza, która zrzesza-
ła przedstawicieli zawodów arty-
stycznych. W roku 1637 ożenił 
się z siedemnastoletnią wówczas 
Anne Brueghel, a świadkami był 

Peter Paul Rubens  i Paul van 
Halmale. 

Państwo Teniers mieli ośmioro 
dzieci – trzech synów i pięć córek. 
Najstarszy syn – David Teniers III 
również został malarzem. Około 
roku 1650 rodzina przeprowa-
dziła się do Brukseli z powodów 

David Teniers II
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zawodowych. Teniers był mala-
rzem dworskim, pracował dla 
arcyksięcia Leopolda Wilhelma, 
regenta Niderlandów a potem jego 
następcy Don Juana, syna Filipa 
IV Habsburga. W maju 1656 ro-
ku, w wieku 35 lat zmarła jego 
żona Anne. Została pochowana 
w Brukseli. W tym samym roku 
Teniers ożenił się z Isabellą de 
Fren, która była córką sekretarza 
Rady Brabancji. Para miała czwo-
ro dzieci – dwóch synów i dwie 
córki. 

David Teniers przyczynił się do po-
wstania w Antwerpii Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, która 
została oficjalnie uznana przez 
króla 26 stycznia 1663 roku. Był 
to jego ogromny osobisty sukces, 
bo nie tylko został jej pierwszym 
dyrektorem, ale otrzymał też od 
króla upragniony tytuł szlachec-
ki, o który zabiegł wcześniej, ale 
bezskutecznie. W roku 1686 zmar-
ła jego druga żona Isabella a on 
sam zmarł 25 kwietnia 1690 roku. 
Został pochowany w Brukseli 
obok pierwszej żony Anne i ich 
syna Davida Teniersa III, który 
zmarł 2 października 1685 roku. 
Pomnik Davida Teniersa pocho-
dzi z roku 1866 i został wykonany 
przez J. Dujacu. 

Jakim malarzem był Teniers? Był 
niezwykle pracowity i wszech-
stronny, namalował wiele obrazów 
o różnej tematyce. Jego specjalno-
ścią było malarstwo rodzajowe. 
Malował sceny z życia codzienne-
go różnych warstw społecznych, 
głównie w przestrzeni otwartej. 
Malował również pejzaże, najczę-
ściej flamandzką wieś. 

Malował też sceny rodzajowe, 
religijne, historyczne, portrety i 
martwe natury. Jego obrazy moż-
na dziś podziwiać w największych 
muzeach świata jak Prado, Luwr 
czy Ermitaż, oraz w muzeach an-

twerpskich. W Polsce 
jego obrazy znajdują 
się w kilku muzeach 
m. in. w Muzeum 
Narodowym w War-
szawie, Muzeum 
Narodowym we 
Wrocławiu, w Mu-
zeum Narodowym w 
Kielcach. 

Idąc dalej ulicą 
Leysstraat dojdzie-
my do ulicy Meir, a 
tu ujrzymy pomnik 
kolejnego mala-
rza – Antona van 
Dycka, który przez 
wielu uważany jest 
za najzdolniejszego 
ucznia Rubensa. A 
na pewno jest on 
najsławniejszym je-
go uczniem. Urodził 
się 22 marca 1599 ro-
ku w Antwerpii. Był 
siódmym dzieckiem 
zamożnego kupca, 
handlującego głów-
nie jedwabiem, Fransa van Dycka 
oraz hafciarki Marii Cuypers. 
Anton miał trzech braci i osiem 
sióstr, z których trzy zmarły w wie-
ku dziecięcym. 

Malował od najmłodszych lat i 
szybko dostrzeżono jego wielki 
talent. Mając 10 lat rozpoczął na-
ukę w pracowni Hendricka van 
Balena a następnie Petera Paula 
Rubensa. Gdy miał 16 lat otworzył 
swoją pracownię, ale dopiero w 
roku 1618 otrzymał oficjalnie ty-
tuł mistrza i został członkiem an-
twerpskiej gildii. Rubens szybko 
docenił jego talent i umiejętności, 
powierzając mu funkcję swojego 
osobistego współpracownika. 

W roku 1620, za namową George’a 
Villiersa, księcia Buckingham, wy-
jechał do Anglii i został zatrudnio-
ny przez króla Jakuba I Stuarta. 

Następnie udał się do Włoch, 
gdzie nadal się dokształcał, stu-
diując dzieła malarzy renesansu, 
ale też realizował zamówienia, a 
miał ich sporo. Był cenionym por-
trecistą włoskiej arystokracji i bo-
gatych mieszczan. Do Antwerpii 
wrócił w roku 1627 i od razu otrzy-
mał wiele różnych zleceń. 

Malował nie tylko portrety czy 
dzieła na zlecenie dworu arcy-
księżnej Izabeli Klary Eugenii 
Habsburg, ale też obrazy religij-
ne, które stanowiły wystrój ko-
ściołów. W roku 1632 ponownie 
wyjechał do Anglii i rozpoczął 
prace na dworze króla Karola I 
Stuarta. Anton van Dyck odniósł 
tam ogromny sukces, był szano-
wany, a w uznaniu zasług król na-
dal mu tytuł szlachecki. W roku 
1638 lub 1639 (różne dokumenty 
podają różne daty) poślubił Mary 

Antoon van Dyck
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Ruthven, córkę Johna Ruthvena 3 
hrabiego Gowrie. Mimo wielu zle-
ceń van Dyck regularnie bywał w 
Antwerpii i Brukseli. 

Podczas pobytu w Paryżu poznał 
przyszłego króla Polski – Jana 
Kazimierza syna Zygmunta III 
Wazy.  Królewicz został akurat 
uwolniony z aresztu, w którym 
przebywał z rozkazu kardynała 
Richelieu pod zarzutem szpie-
gostwa. Anton van Dyck wyko-
nał wtedy kilka portretów Jana 
Kazimierza. Podczas swojego po-
bytu w Paryżu w roku 1641 van 
Dyck chorował, ale gdy wyzdro-
wiał, wrócił do Londynu. Zmarł 
9 grudnia tego samego roku, 
pochowany został w katedrze św. 
Pawła w Londynie. Krótko przed 
śmiercią urodziła się jego córka 
Justiniana, która w chwili śmier-
ci ojca miała zaledwie 10 dni. 
Anton van Dyck był wybitnym 

portrecistą i wywarł trwały wpływ 
na malarstwo portretowe w kolej-
nych wiekach. Eksperci zwracają 
uwagę na uzyskanie przez niego 
w swoich obrazach miłego dla oka 
koloru cielistego, który wydaje się 
naturalny w odbiorze. Pomnik wy-
konał belgijski rzeźbiarz Léonard 
De Cuyper w roku 1856. 

Idziemy dalej ulicą Meir, docho-
dzimy do Meirbrug i idziemy dalej 

prosto. Dochodzimy do budynku 
Boerentoren, i tu możemy wybrać, 
czy idziemy ulicą Eiermarkt czy 
Schoenmarkt, ale to bez znacze-
nia, bo obie ulice i tak prowadzą 
do miejsca, które nas interesuje, 
czyli Groenplaats. Tu znajduje 
się pomnik malarza, którego 
twórczość znają chyba wszyscy w 
Antwerpii. 

Iwona Maculewicz

Dodaj swoje ogłoszenie drobne  
wysyłając e-mail na adres: antwerpiapopolsku@gmail.com
W temacie wiadomości wpisz „ogłoszenie drobne”

• Poszukuję osoby z piłą teleskopową do obcinania gałęzi na wysokości. Tel: 0489 36 16 83
• Kupie używany orbitrek (crosstrainer), oferty z cena sms, Tel: 0489 36 16 83
• Wynajmę umeblowane studio w centrum. 1 sypialnia, salon, kuchnia wyposażona, łazienka. Tel: 0494 69 03 65
• Poszukuje odtwarzacz kaset magnetofonowych, w dobrym stanie. Tel.: 0484 85 68 64.



JANEK BVBA
bezettingswerken

metselwerken
dakwerken

tegelswerken
schilderwerken
gyprocwerken

gevelwerken
elektriciteitswerken
loodgieterijwerken

ramen en deuren

tynkowanie
murowanie
dachy
płytki
malowanie
elewacje
ocieplanie
elektryka
hydraulika
drzwi i okna...

10 lat na rynku belgijskim

janek.bvba@gmail.com
+32 484.679.239

Aannemer
Bouw- en renovatiewerken
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Z życia polskiej szkoły
Ponownie z szkole

Od 23 maja przystąpiliśmy do I Fazy przywracania zajęć stacjonarnych w Szkole Polskiej w Antwerpii. 
Odbywa się ona według tych samych wytycznych, które obowiązują w lokalnych szkołach belgijskich. 
Informacje o trybie zajęć i podziale grup klasowych znajdują się na naszej stronie internetowej: www.an-
twerpia.orpeg.pl. Zwracamy się z prośbą o uwrażliwianie dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, o istotności 
zachowania dystansu społecznego, higieny rąk oraz słuchania wytycznych, które dają im nauczyciele. 
Razem zadbajmy o ich bezpieczną naukę. 

Dla uczniów, których zajęcia nie zostały wznowione, nadal prowadzimy zdalne nauczanie. 

Do zobaczenia w szkole! 

Zakończenie zapisów do szkoły 
Informujemy, że z dniem 6 czerwca kończą się zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej 
oraz liceum ogólnokształcącego. O kolejnych krokach związanych z potwierdzeniem woli zapisania 
dziecka do naszej szkoły będą Państwo informowani mailowo. 

Oddaleni, ale zintegrowani – nasze zdalne projekty 

Czas kwarantanny ciągnie się i ciągnie… Jednak nasi uczniowie nie popadają 
w pesymizm, a radośnie podejmują artystyczne wyzwania! Pięknie rysują, 
oryginalnie układają i wyklejają, twórczo rymują, poetycko piszą… Słowem, 
tworzą zachwycające prace w ramach wielu szkolnych projektów. 

Jedne z nich dotyczyły Wielkanocy. Z racji tego, że w szkole nie mogły się 
odbyć tradycyjne już warsztaty malowania jajek, nasi uczniowie, sami we 
własnych domach, tworzyli przepiękne pisanki na papierze. Ich świąteczne 
pocztówki były oryginalne, barwne, wykonane różnymi technikami. Niektóre 
nawet tematykę świąteczną łączyły z koronawirusem – nic bowiem w obec-
nych czasach nie powie nam lepiej Wesołych Świąt niż zajączek w maseczce. 

Nieprawda? 

Bardzo ucieszy-
ło nas, jako pla-
cówkę promują-
cą język polski, 
zamiłowanie 
dzieci do poezji. 
Tłumnie wzię-
ły one bowiem 
udział w projek-
cie „Zapiski z 
kwarantanny”. 
Uczniowie pisa-
li w formie wier-
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sza o tym, jak przeżywają kwarantannę, jakie uczucia wywołuje w nich izolacja społeczna, w jaki sposób 
radzą sobie z poczuciem zagrożenia wywołanym koronawirusem. Z ich poetyckich dzieł powstała wirtualna 
książeczka, którą podziwiać można na naszej stronie internetowej: www.antwerpia.orpeg.pl. 

Równie chętnie podopieczni pokazywali, że są z nami, pomimo odległości fizycznej, sprawdzając wirtualną 
obecność. Z różnych przedmiotów dostępnych w domu czy w ogrodzie układali własne imię i uwiecznione 
na zdjęciu wysyłali nauczycielowi. Owoce, warzywa, kamienie, kredki, klocki, kwiaty… Któż by pomyślał, 
że imiona można zapisać w tak oryginalny sposób? 
Dumni z tego, że jesteśmy Polakami, świętowaliśmy również Dzień Flagi. Nie mogąc się spotkać na zwy-
czajowej lekcji wychowawczej, uczciliśmy nieco inaczej biało-czerwone barwy. Nasi podopieczni pokazy-
wali, że pamiętają, wykonując zdjęcia z flagą polską. Ze wszystkich fotografii powstały przepiękne kolaże 
pokazujące patriotyzm młodzieży, jej pamięć o Ojczyźnie i Jej historii. 
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Katecheza on-line
w Polskiej Szkole im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu 
Daskalia 

Działalność polonijnych szkół 
w Belgii została w połowie mar-
ca zawieszona do odwołania ze 
względu na sytuację epidemiczną. 
Jednakże niemal w tym samym 

czasie rozpoczęła się nieznana 
jeszcze przygoda wirtualna na za-
jęciach specjalnie dedykowanych 
uczniom Polskiej Szkoły im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Leuven 

przy Stowarzyszeniu Daskalia 
(www.daskalia.eu). Lekcje języka 
polskiego, historii z elementami 
geografii oraz komunikacji spo-
łecznej dopełnia również kate-
cheza, mimo iż ze względów bez-
pieczeństwa sakrament I Komunii 
Świętej w tym roku zaplanowany 
na ostatnią niedzielę kwietnia nie 
odbędzie się. 

Uczniowie szkoły zostali zaprosze-
ni do udziału w tzw. katechezie 
multimedialnej, polegającej na 
połączeniu katechezy on-line (po-
przez wideokonferencję z nauczy-
cielem w czasie rzeczywistym) 
oraz katechezy domowej z wyko-
rzystaniem materiałów uprzednio 
przygotowanych na nagraniach 
tak, aby mogły zostać wielokrot-
nie odtwarzane przez ucznia w 
dowolnej chwili. 

Czas Świąt Wielkanocnych był do-
skonałym momentem na przeży-
wanie wraz z dziećmi i ich rodzina-
mi tego wielkiego święta oraz przy 
okazji zapraszanie do rozmów o 
towarzyszących tradycjach wiel-
kanocnych. Wspólne dzielenie 
się radością ze zmartwychwstania 
Pana Jezusa oraz dar wspólnego 
spotkania uczniów polskiej szko-
ły dawały swój wyraz w radosnym 
uczestnictwie uczniów w kate-
chezie on-line. 

Dzieci z uwagą wsłuchiwały się w 
opowieść o osobistym spotkaniu 
uczniów ze Zmartwychwstałym 
Panem Jezusem i z wielkim za-
angażowaniem uczestniczyły w 
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internetowym omawianiu lekcji 
religii. Jak zwykle na katechezie 
w Leuven nie mogło zabraknąć 
wspólnego śpiewu pieśni z ge-
stami z gitarą, takich jak: „Tobie 
chóry aniołów”, „Zrzuć ciężary na 
Jezusa” czy „Jezus Chrystus moim 
Panem jest”. 

Rodzice uczniów, uczestniczą-
cych w lekcji religii, otrzymali 
drogą mailową prezentację mul-
timedialną ze środowej kateche-
zy dla dzieci oraz konferencję ks. 
Piotra Pawlukiewicza, pt. „Droga 
do Emaus, czyli droga nas wszyst-
kich” https://www.youtube.com/
watch?v=loCF8Ruh76w, by w ra-
mach katechezy domowej dobrze 
móc przygotować się do prze-
życia zbliżającej się III Niedzieli 
Wielkanocnej, w której to odczyta-
na zostanie Ewangelia o uczniach 
spotykających Jezusa w drodze do 
Emaus. 

Tak jak uczniowie idący do Emaus, 
tak samo my wszyscy, duzi i mali, 
zostajemy zaproszeni do przeży-
wania chrześcijańskiej nadziei w 
naszym codziennym życiu, która 
m.in. polega na uwierzeniu, że Bóg 
jest i chce być obecny we wszyst-
kich naszych sprawach, zarówno 
tych radosnych, jak i smutnych. 

Na wyrwaniu się z beznadziejno-
ści sytuacji, w której się znajdu-
jemy i na przyjęciu prawdy, że 
„chrześcijańska nadzieja to coś 
więcej niż ludzki optymizm” (pa-
pież Franciszek), że to Ktoś, kto 
jest, był i będzie dla Ciebie, dla 
mnie, dla nas! 

Ewelina Konings, 
nauczyciel religii 
w Polskiej Szkole 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Leuven 

przy Stowarzyszeniu 
DASKALIA

On lub ona pije? Nie radzisz sobie?
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim doświadczeniem, 

siłą i nadzieją. Nasze mitingi są w każdy wtorek 

od 19:30 do 21:00.

Sterlingerstraat 4, Borgerhout 2140 
Tel kontaktowy: 0483 67 48 26

POMOC DOMOWA
W regionie Waasland, Gent i Antwerpia

Aleksandra poda Ci więcej informacji pod numerem telefonu:

0484 57 78 49

ASYSTENT KOORDYNATORA 
REGIONALNEGO 

W regionie Waasland i Gent
Z umiejętnosciami administracyjnymi i komercyjnymi

oraz bardzo dobrą znajomoscia języka polskiego
i niderlandzkiego

Wyslij CV ze zdjeciem na: nancy@vanosta.net

Aleksandra

www.poetsdienst-vanosta.be

Rozrastamy
sie i szukamy: 
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 Chcesz schudnąć? 
Nie popełniaj tych błędów! 
Dlaczego chcę schudnąć? Dla siebie, dla swojego zdrowia i dobrego samopoczucia. 
Tylko taka motywacja może zapewnić sukces. 

Odchudzając 
się, nie katujmy organizmu re-
strykcyjnymi dietami, bo i tak wró-
cimy do poprzedniej wagi. Żadne 
cudowne diety niczego nie zmie-
nią. Cudów nie ma, a zbędnych 
kilogramów, gromadzonych ty-
godniami i miesiącami, nie da się 
zgubić w krótkim czasie. Każdy z 
nas powinien dobierać swoją die-
tę indywidualnie w zależności od 
potrzeb i trybu życia. 

Do odchudzania się trzeba doj-
rzeć, postępować mądrze, mieć 
dużo silnej woli i wyznaczyć sobie 
realny cel, który można osiągnąć. 
Nie ma co się łudzić, że osiem czy 
dziesięć kilo nadwagi zgubimy w 
ciągu kilku dni. Zdrowe odchu-
dzanie to utrata od 0,8 do 1,2 kg 
w ciągu tygodnia. Istnieje oczy-
wiście możli-
wość szyb-
szego zgubienia 
kilku kilogramów, ale wtedy nie 
obejdzie się bez uszczerbku dla 
zdrowia. 

Odchudzanie zacznijmy zatem od 
wyznaczenia celu, który będziemy 
w stanie zrealizować. A potem uni-
kajmy błędów. 

Działanie bez planu 
Zdrowe odchudzanie to dzia-

łanie długofalowe, które 
krok po kroku trzeba tak 
zaplanować, żeby nie wy-
rządzić krzywdy swojemu 
organizmowi. Najlepiej 

udać się do dietetyka, któ-
ry pomoże znaleźć źródło 

naszej nadwagi, znajdzie 
rozwiązanie problemu 
i opracuje plan, którego 

celem nie będzie głodzenie 
się, lecz odchudzanie w zgodzie 

z potrzebami organizmu i bez efek-
tu jo-jo. 

Brak witamin 
Największym wrogiem odchudza-
nia jest głodówka i diety oparte na 
spożywaniu jednego produktu, 
które to diety w efekcie pozbawia-
ją nasz organizm witamin, mine-
rałów, żelaza, wapnia, potasu, ma-
gnezu i wielu innych składników. 
Następuje wówczas zanik tkanki 
tłuszczowej, mięśni szkieletowych, 
zdarzają się choroby nerek, tarczy-
cy, uszkodzenia mięśnia sercowe-
go, zaburzenia pracy serca. 

Odchudzający efekt „cudownych 
diet” polega nie na spalaniu na-
gromadzonych zapasów tłuszczu, 
lecz na odwodnieniu organizmu, 
a także na utracie pewnych ilości 
tkanki mięśniowej. Przy szybkim 
odchudzaniu nagromadzony 
tłuszcz jest spalany w nikłej ilości. 

Nieodpowiednia dieta 
To dieta zbyt radykalna i mono-
tonna. Jedna i druga jest zła, gdyż 
organizm nie dostaje wszystkich 
niezbędnych witamin i skład-
ników mineralnych, a zrzuco-
ne kilogramy szybko wracają. 
Nieodpowiednie diety pochodzą 
na ogół z Internetu, z kolorowych 
czasopism lub od przyjaciółki. 
Próbujemy dopasować się do ak-
tualnie modnej diety, tymczasem 
to dieta musi być dopasowana do 
naszych potrzeb i możliwości. 

Bez śniadania 
Dietetycy uważają, że niezjadanie 

śniadania jest 
najczęstszym i 

jednym z najwięk-
szych błędów popełnianych w 
czasie odchudzania. Pierwszy 
dzienny posiłek musi dostarczyć 
organizmowi niezbędnej ener-
gii na kilka następnych godzin. 
Dlatego tak ważne jest, żeby śnia-
danie było odpowiednio zbilanso-
wane i zrównoważone. Najlepsze 

Nie ma co się łudzić, że osiem czy 
dziesięć kilo nadwagi zgubimy w 
ciągu kilku dni. Zdrowe odchu-
dzanie to utrata od 0,8 do 1,2 kg 
w ciągu tygodnia. Istnieje oczy-
wiście możli-
wość szyb-
szego zgubienia 
kilku kilogramów, ale wtedy nie 
obejdzie się bez uszczerbku dla 

Odchudzanie zacznijmy zatem od 
wyznaczenia celu, który będziemy 
w stanie zrealizować. A potem uni-
kajmy błędów. 

go, zaburzenia pracy serca. to dieta musi być dopasowana do 
naszych potrzeb i możliwości. 

Bez śniadania 
Dietetycy uważają, że niezjadanie 

śniadania jest 
najczęstszym i 

jednym z najwięk-
szych błędów popełnianych w 
czasie odchudzania. Pierwszy 
dzienny posiłek musi dostarczyć 
organizmowi niezbędnej ener-
gii na kilka następnych godzin. 
Dlatego tak ważne jest, żeby śnia-
danie było odpowiednio zbilanso-
wane i zrównoważone. Najlepsze 

Zdrowe odchudzanie to dzia-
łanie długofalowe, które 
krok po kroku trzeba tak 
zaplanować, żeby nie wy-
rządzić krzywdy swojemu 
organizmowi. Najlepiej 

udać się do dietetyka, któ-
ry pomoże znaleźć źródło Odchudzający efekt „cudownych 

Dlaczego chcę schudnąć? Dla siebie, dla swojego zdrowia i dobrego samopoczucia. 
Tylko taka motywacja może zapewnić sukces. 

Odchudzając 
się, nie katujmy organizmu re-

Działanie bez planu 
Zdrowe odchudzanie to dzia-

łanie długofalowe, które 
krok po kroku trzeba tak 
zaplanować, żeby nie wy-
rządzić krzywdy swojemu 
organizmowi. Najlepiej 

udać się do dietetyka, któ-
ry pomoże znaleźć źródło 

naszej nadwagi, znajdzie 
rozwiązanie problemu 
i opracuje plan, którego 

celem nie będzie głodzenie 
się, lecz odchudzanie w zgodzie 
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są niskotłuszczowe mleczne pro-
dukty, pełnoziarniste płatki i pie-
czywo oraz owoce. 

Nieodpowiednia liczba potraw 
Podstawą skutecznej kuracji jest 
spożywanie w ciągu dnia minimal-
nie pięciu posiłków o regularnych 
porach. Potrawy powinny zaspo-
kajać głód i dostarczać odpowied-
nią ilość kalorii. Jeżeli zakładamy 
utratę wagi w ilości około 1 kilo-
grama tygodniowo, to nasz orga-
nizm musi dostać od 1000 do 1200 
kalorii. Gdy będzie odczuwał głód 
i otrzymywał 

pożywienie nieregularnie, kalorie 
zaczną się magazynować i nie bę-
dą na bieżąco zużywane. Dotyczy 
to także soli, która zatrzymuje w 
organizmie wodę i powoduje tycie. 

Podjadanie między 
posiłkami 
Powodzenie kuracji odchudzają-
cej zależy przede wszystkim od 
konsekwencji. Nie może więc być 
mowy o żadnych odstępstwach od 
ustalonych i narzuconych przez 
siebie zasad. 

Jeżeli już musimy coś zjeść, naj-
lepsze są warzywa, owoce lub ziar-
na. Takie przekąski zawsze trzeba 
mieć przy sobie, w przeciwnym 
wypadku zjemy batonika albo 
ciastko, a to nie pomoże zgubić 
dodatkowych kilogramów. 

Słodkie napoje 
 i przekąski 
Niewskazane są wszelkie napoje 
gazowane, soki owocowe, syropy 
zawierające cukier lub słodzik 
oraz aromatyzowane wody, któ-
re nie mają żadnych wartości 
odżywczych, za to dostarczają 
organizmowi „pustych kalorii”. 
Niewskazane są również słodycze, 
które są przyjacielem każdego do-
datkowego kilograma. Lepiej prze-
gryźć marchewkę lub jabłko. 

Nienawodnienie 
organizmu 

Każdego dnia po-
winno się wy-
pijać od 1,5 

do 2 litrów nie-
gazowanej wo-
dy mineralnej. 
Dopuszczane 
jest także pi-
cie niesłodkiej 
herbaty (najle-
piej zielonej), 
czy smako-
wej, niedosła-

dzanej wody. 
Szklanka wody 

wypita przed posiłkiem jest wska-
zana, albowiem zmniejszy głód i w 
efekcie zjemy mniej. Odpowiednio 
nawadniając organizm zyskujemy 
wiele: nie czujemy tak często gło-
du, rzadziej sięgamy po przekąski, 
organizm nie męczy się tak łatwo, 
nasza skóra jest odpowiednio na-
wilżona, a samopoczucie lepsze. 
Należy przestrzegać zasady, że nie 
pijemy w trakcie posiłków. 

Brak 
aktywności 
fi zycznej 
Aktywność fi zyczna musi być inte-
gralną częścią każdego programu 
odchudzania, co ograniczy ilość 
spożywanych kalorii, ale także 
poprawi kondycję. Nie trzeba 
ćwiczyć codziennie, ale regular-
nie. Pływanie, spacery czy jazda 
na rowerze, doprowadzi do obni-
żenia ciśnienia, poprawy metabo-
lizmu i samopoczucia. Pamiętać 
trzeba, że po zakończeniu kuracji 
odchudzającej łatwo powrócić do 
starej wagi, dlatego systematycz-
na aktywność fi zyczna jest bardzo 
ważna. 

Suplementy diety 
Wspomaganie się suplementami 
diety w trakcie kuracji odchu-
dzającej jest jednym z najczęściej 
popełnianych błędów. Dietetycy 
już od dawna alarmują, że te pro-
dukty nie zawsze spełniają swoją 
rolę, za to drenują nasze portfele. 
Żeby zyskać wymarzoną sylwetkę, 
trzeba poświęceń i ciężkiej pracy. 
Nie warto ślepo ufać reklamowym 
ulotkom, tylko stosować się do 
zaleceń specjalisty i postępować 
według nakreślonego planu od-
chudzania. 
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Produkty light 
i bez cukru 
Są to produkty przereklamowane 
i całkowicie zbędne w procesie od-
chudzania. Jeżeli któryś z nich ma 
mniejszą zawartość cukru, to mo-
żemy być pewni, że zawiera więcej 
tłuszczu. 
Aby nie wpaść w żywieniową pu-
łapkę, należy uważnie czytać in-
formacje zawarte na etykietach i 
zwracać szczególną uwagę na za-
wartą w nich ilość cukru i tłusz-
czu. 

Węglowodany 
Jednym z najczęściej popełnia-
nych błędów w trakcie odchudza-
nia jest wyrzucenie z jadłospisu 
węglowodanów, które dla prawi-
dłowego funkcjonowania organi-
zmu są niezbędne. Dają mu ener-
gię i regulują fi zjologiczne funkcje, 
dlatego trzeba zadbać o to, żeby 
nie ograniczać ich poniżej 100 g 
dziennie. 

Najzdrowsze są dla nas węglo-
wodany złożone (nieoczyszczo-
ne), które można znaleźć w wa-
rzywach, zwłaszcza w roślinach 
strączkowych i w produktach 
pełnoziarnistych (razowe pieczy-
wo) oraz brązowym ryżu, musli i 
gruboziarnistych kaszach. 

Należy ograniczyć spożywanie 
węglowodanów prostych, czyli 
glukozy, fruktozy, sacharozy. Ich 
głównym źródłem są: cukier, sło-
dycze, ciasta i desery, białe pieczy-
wo i biały ryż. 

Błonnik
Jest bardzo pomocny w walce z 
nadwagą. Doskonale wpływa 
na procesy trawienne, obniża 
cholesterol, oczyszcza wą-
trobę, jelita i usuwa resztki 
pokarmowe. Błonnik za-
wierają takie produkty jak: 
fasola i groch, otręby, kasze 
gruboziarniste, seler, bruksel-
ka, porzeczki, maliny, sałata i 
groszek. Codziennie powinno się 
spożywać błonnik pokarmowy w 
ilości od 20 do 40 gramów. 

Tłuszcze
Nasz organizm nie potrzebuje 
dużo tłuszczu, aby prawidłowo 
funkcjonować. Chude mleko i 
chude mięso całkowicie wystar-
cza. Podczas stosowania diety 
trzeba zrezygnować z tłustych 
produktów, nie smażymy potraw 
na smalcu i oleju, nie dodajemy do 
sosów i zup śmietany, a majonezu 
do sałatek. 

Codzienna kontrola 
wagi 
Zalecane jest stawanie na wagę 
raz w tygodniu, najlepiej zawsze 
tego samego dnia, wtedy efek-
ty odchudzania będą widoczne. 
Wskazane jest również kontrolo-
wanie wagi po zakończonym pro-
cesie odchudzania, łatwiej wtedy 
zgubić dwa dodatkowe kilogramy, 
niż potem cztery. 

Nie należy stale 
porównywać 
swojej wagi z 
innymi odchu-
dzającymi się oso-
bami. To, w jakim 
tempie komuś ubywają 
kilogramy, jest sprawą 
całkowicie indywidualną 
i zależy od przemiany mate-
rii danego organizmu, ilości i 
jakości spożywanych posiłków, 
aktywności, wieku czy ilości i jako-
ści snu. Lepiej więc skupić się na 

sobie i 
konsekwentnie 

dążyć do zrzucenia nadwagi, niż 
stresować się tym, że koleżanka 
zgubiła o kilogram więcej. 

O czym jeszcze należy pamiętać? 
Nie robić zakupów, kiedy jesteśmy 
głodni. Nie spożywać posiłków 
bezpośrednio przed snem, ponie-
waż nasz organizm musi spalić 
dostarczone mu kalorie. 

Po zakończeniu kuracji nie wra-
cać do starych przyzwyczajeń, 
bo wszystko pójdzie na marne. 
Odchudzanie, to nie tylko zrzu-
cenie zbędnych kilogramów, ale 
także zmiana nawyków żywienio-
wych i trybu życia. 

Hanna Korcz 

Źródła: 
polki.pl, onet.zdrowie.pl, 

medplaneta.pl, smaczny.pl, 
Instytut Żywności i Żywienia
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Od wolności do zależności
Być człowiekiem wolnym, w pełnym tego słowa znaczeniu, to wielka rzecz. Ale też i nie-
łatwa. Pytanie, czy w obecnych czasach w ogóle możliwa. Wolność to odpowiedzialność, 
to nieustanne dokonywanie wyborów. Albo ich niedokonywanie, co przecież także jest 
jakąś formą wyboru. 

Być człowiekiem 
wolnym to ni mniej 
ni więcej, jak posia-
dać otwarty na świat 
i otaczającą nas rze-
czywistość umysł, 
wolną wolę i świa-
domość konsekwen-
cji podejmowanych 
przez nas decyzji, co 
w dzisiejszym świe-
cie, mieniącym się 
feerią barw i odcie-
ni, bywa po prostu 
trudne. 

A zważywszy na to, 
jak wiele w otaczającej nas rze-
czywistości jest taniego blichtru i 
równie tanich błyskotek, można 
powiedzieć, iż jest to sztuka ar-
cytrudna i nie każdy sobie z nią 
dobrze radzi. Oddzielić ziarno od 
plew, wyłuskać to, co nam potrzeb-
ne, wartościowe, to co mądre, oto 
zadanie współczesnego człowieka. 
Pewnie też nie bez powodu coraz 
więcej na rynku wydawniczym 
mamy książek i poradników sku-
piających się na „być” a nie „mieć” 
w stylu „sztuka minimalizmu” czy 
„mniej znaczy więcej”. 

Wolność niekoniecznie musi słu-
żyć człowiekowi, a w każdym razie 
nie każdemu będzie z nią po dro-
dze. Tym zagadnieniem zajmował 
się w swojej słynnej, wiele lat temu 
wydanej książce pt. „Ucieczka od 
wolności”, sam Erich Fromm. I 
jak widać, temat jest wciąż aktu-
alny. A dziś – w dobie cyfryzacji i 
manipulacji, w dobie nieustającej 
inwigilacji (nie, nie łudźmy się, że 
przykładowy Facebook służy na-

szej przyjemności, on służy do 
zbierania i przetwarzania o jego 
użytkownikach wszelkich dostęp-
nych informacji i robienia na tym 
gigantycznej kasy) może nawet 
bardziej aktualny niż kiedyś. Do 
takiego stanu rzeczy przyczynia 
się jednak nie tylko ogromny skok 
cywilizacyjny, ale także postępują-
ca wraz z nim fala wszelkiej maści 
nałogów. 

Bo nasza kultura to kultura uzależ-
nień, to kultura natychmiastowe-
go zaspokajania naszych potrzeb 
i rozlicznych deficytów. To kultura 
nieumiejętności odroczenia graty-
fikacji. I jak tu prawić o wolności, 
jak człowieka trawią nałogi, które 
z wolnością wyjątkowo nie mają 
nic wspólnego. 

No i tak sobie wszyscy marzymy 
o byciu wolnym człowiekiem, 
a tak naprawdę wielu z nas, bę-
dąc w szponach tego czy innego 
uzależnienia, nijak wolności nie 
doświadcza. I nie wiedzieć cze-

mu, osoba w nałogu 
wciąż kojarzy nam 
się z bezdomnym nar-
komanem albo śpią-
cym na ławce „osie-
dlowym pijaczkiem”, 
nigdy jednak z nami 
samymi. No bo gdzie 
tam my, my przecież 
pracujemy, ogarnia-
my życie, a w sumie 
to „wszyscy piją, czy 
tam są od czegoś in-
nego uzależnieni, a 
nam się też od życia 
coś należy”. 

I w ten oto opaczny sposób rozu-
mienia pojęcia wolności nie do-
strzegamy tego drobnego faktu, że 
brniemy w uzależnienia głębiej i 
głębiej. Nie, nie tylko od narkoty-
ków, alkoholu, hazardu czy nało-
gowego jedzenia. 

Uzależniamy się także od uczu-
cia złości czy złorzeczenia na 
wszystko i wszystkich, od telefo-
nu, komputera, od bycia ofiarą, 
od zakupów, od seksu, czy od za-
kochiwania się i zrywania wraz 
z minięciem słynnych „motyli w 
brzuchu”. Uzależniamy się też od 
drugiego człowieka, od naszego 
dziecka, od rodziców, a także od 
wielu rzeczy na raz. No i gdzie w 
tym wszystkim jest nasza słynna 
potrzeba wolności? 

A uzależnienie polega na tym, że 
najpierw pojawia się w nas jakiś 
głęboki deficyt: czy to brak po-
szanowania, czy poczucia bycia 
zrozumianym i akceptowanym, 
bycia kochanym, czy też ważnym, 
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a czasem choćby za-
uważonym. Gdzieś 
w naszej duszy jest 
emocjonalna wyrwa, 
jakieś mocno nadwy-
rężone poczucie wła-
snej wartości, kuleją-
ce obolałe ego. 

I jeśli tylko uda 
się choć na chwi-
lę tę dziurę zapeł-
nić, jest nam lepiej. 
Doświadczamy chwi-
lowego ukojenia i na 
krótki moment mo-
żemy zapomnieć o 
swoim nieszczęściu. 

Uff, udało się znaleźć szybki i ła-
twy sposób na względną poprawę 
nastroju. No to jeszcze raz. I jesz-
cze raz. I tu pojawia się pierwszy 
etap psychologicznego uzależnie-
nia. Teraz już będziemy ustawiali 
nasze życie tak, abyśmy eleganc-
ko i – jak nam się błędnie wydaje 
– w sposób całkowicie dowolny 
korzystać z ulubionego (i tu każdy 
może wpisać swój) nałogu. 

Nasza psychika wprost cudownie 
dogaduje się z uzależnieniem, 
pomagając nam nie dostrzegać 
związku pomiędzy tym, że jakoś 
tak stopniowo przestajemy robić 
rzeczy zdrowe i dla nas dobre, a 
podejmujemy coraz więcej działań 
niezdrowych i nas zubażających. 

Etap drugi uzależnienia właśnie 
zaczął działać i od teraz będzie 
wiernie nam służył system wszel-
kiej maści zaprzeczeń. Że „sąsiad 
to dopiero jest uzależniony, no ale 
nigdy w życiu my, że to jest nasz 
sposób na weekendowy relaks, że 
coś w wolnym czasie trzeba robić, 
że wszystko jest dla ludzi, a w ogó-
le to inni robią to samo, więc w 
czym problem” i tak mogłabym 
ciągnąć festiwal argumentów bez 
końca. 

A tymczasem uzależnienie powo-
li lecz konsekwentnie zaczyna 
wpływać na nasze relacje, spłyca 
je, wyjaławia, bywa że całkowicie 
uniemożliwia. Zdarzają się ciche 
dni, kłótnie i latające talerze. A my 
w związku z niemiłą domową at-
mosferą zaczynamy oddalać się od 
tych, których krzywdzimy i którzy 
mają nam nasze uzależnienie za 
złe. Najczęściej pozostajemy z uza-
leżnieniem sami i bezradni, choć 
wciąż jeszcze gdzieś tam złudnie 
wierzymy, że kierujemy swoim 
życiem. 

Guzik prawda. To uzależnienie 
kieruje naszym życiem. I chcę tu 
podkreślić, że osoby owładnięte ta-
kim czy innym nałogiem są pod 
pewnymi względami do siebie po-
dobne i mają także dość podobne 
problemy. Nie 
są bowiem w 
stanie rozpo-
znać swoich 
prawdziwych 
emocji, ponie-
waż te są nało-
gowo regulo-
wane. 

A jak to wyglą-
da? Kiedy je-
stem zły albo 
coś lub ktoś 

nie spełnia moich ocze-
kiwań, uciekam sobie 
ochoczo w swój nałóg 
i zapominam o tzw. 
bożym świecie. Sama 
już nawet myśl o tym, 
że za chwilę sobie do 
tego świata czmychnę, 
już mnie relaksuje. A 
tu trzeba by było w tym 
momencie zrobić stop 
klatkę, doświadczyć 
tego, z czym mi trud-
no, zmierzyć się z tym, 
przed czym uciekam i 
sobie w tym dyskomfor-
cie pobyć, poprzyglądać 

się sobie i pomyśleć. A potem mą-
drze zadziałać. 

Tymczasem rozhuśtane, rozemo-
cjonowane czasy sprawiają, że nie-
którzy z nas z hukiem wypadają 
za burtę. Dla każdego jest jednak 
szansa, bo tak się szczęśliwie skła-
da, że jak się człowiek czegoś na-
uczył, to może się też oduczyć. Oby 
tylko chciał i znalazł w sobie wy-
starczającą motywację do walki. 

Bo próbując tym czy innym nało-
giem załatać swoje emocjonalne 
dziury, odchodzimy od wolności, 
od siebie samych i od tego, co w ży-
ciu jest naprawdę ważne, zasługu-
jące na nasz czas, troskę i uwagę. 

Aleksandra Szewczyk,  
psycholog
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Francja: 14 przystanków  
nad Loarą. Część I 
Loara – jedna z najdzikszych europejskich rzek, nad którą jak grzyby po deszczu wy-
rastały zamki, pałacyki i okazałe rezydencje, a także – co nie mniej istotne – winnice. 
Zapraszam na krótki przegląd 14 miejsc, do których udało nam się dotrzeć podczas 
prawie 3-miesięcznego pobytu w tym rejonie Francji. 

Dolina Loary, nazywana czasem 
Ogrodem Francji oraz Kolebką 
języka francuskiego, to histo-
ryczna kraina, na terenie której 
znajduje się ponad 300 zamków. 
Wiele z nich ma średniowiecz-
ny rodowód, a powstały przede 
wszystkim w celach obronnych i 
militarnych (np. zamek w Angers). 
Po zakończeniu wojny stuletniej 
w XV wieku zaczęto wznosić rene-
sansowe rezydencje, które w więk-
szym stopniu miały cieszyć oko, 
niż chronić miasta (np. zamek w 
Chenonceau). 

W późniejszym okresie nad Loarą 
wznoszono także klasycystyczne 
eleganckie pałacyki.  Każdy mi-
łośnik architektury znajdzie tu 
więc coś dla siebie, podobnie jak 
zwykły zjadacz chleba – w tym ja 

– bo za miłośniczkę architektury 
się nie uważam, ale nadloarskie 
zameczki oglądałam z przyjem-
nością. Środkowa część Doliny 
Loary, między Sully-sur-Loire 
a Angers została wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego 
UNESCO. 

Przedstawiam w skrócie miejsca, 
które udało nam się zobaczyć przy 
okazji prawie 3-miesięcznego po-
bytu nad Loarą. 

1Wizyta nad Oceanem 
Atlantyckim: Pornic, Pointe 

Saint Gildas, wąż atlantycki i 
most nad Loarą w Saint Nazaire 
Źródeł Loary trzeba szukać 
we wschodniej części Masywu 
Centralnego, na stokach Gerbier-

de-Jonc. Biorąc pod uwagę fakt, 
że Loara jest najdłuższą rzeką we 
Francji  (1020 km. żywej rzeki!), 
zdecydowanie bliżej było nam do 
jej ujścia. Wybraliśmy się więc na 
jeden dzień nad Ocean Atlantycki, 
aby zobaczyć, gdzie ginie nasza 
rzeka. 

Dotarliśmy do bardzo urokliwego 
spokojnego miasteczka Pornic (w 
sam raz na niedzielny spacer), a 
część z nas zamoczyła stopy w oce-
anie na przyczółku Saint Gildas. 
Tutaj też mogliśmy podziwiać po-
zostałości po umocnieniach Wału 
Atlantyckiego, czyli bunkry, które 
obydwoje uwielbiamy (po więcej 
bunkrowym klimatów zapraszam 
na Opalowe Wybrzeże). Udało nam 
się także zobaczyć szkielet wielkie-
go i w sumie sympatycznego mor-
skiego węża – dzieło chińskiego 
artysty, którego nie muszę prze-
cież rozumieć, wystarczy, że mi się 
podoba. Nasze zwiedzanie zostało 
brutalnie przerwane przez wielką 
ulewę (dzień bez ulewy nad Loarą 
to dzień stracony!). Przejechaliśmy 
więc tylko imponującym mostem 
łączącym Saint Nazaire i Saint-
Brevin-les-Pins (most ma ponad 
3,3 km. długości i naprawdę robi 
wrażenie!) i w towarzystwie dzikie-
go deszczu pokornie wróciliśmy 
do domu. 

2Nantes – tam, gdzie słonie 
chadzają ulicami 

Nantes to siódme co do wielkości 
miasto Francji  oferujące nieco-
dzienne rozrywki. Tutaj możecie 
stanąć oko w oko z mechanicznym Klimat Pornic. Niewielkie, spokojne miasteczko w sam raz na niedzielną 

przechadzkę.
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słoniem, a nawet przejechać się na 
jego grzbiecie, a także sączyć drin-
ki w towarzystwie gigantycznego 
bociana w barze mieszczącym się 
na 32 piętrze wieżowca. Mnóstwo 
zieleni, parki, ogrody, muzea i są-
siedztwo Loary – to naprawdę bar-
dzo przyjazne, warte odwiedzenia 
miasto. 

3Oudon i pozostałości po  
średniowiecznym zamku 

Niespecjalnie znana, ale war-
ta odwiedzenia ruina zamko-

wa.  Pierwsza twierdza stanęła 
w tym miejscu już w XI wieku i 
miała strategiczne znaczenie, bo 
broniła dostępu do Nantes i ujścia 
Loary. Później zamek był niszczo-
ny i wielokrotnie przebudowywa-
ny, a do czasów dzisiejszych zacho-
wała się okazała wieża. Wewnątrz 
można zwiedzić zaskakująco inte-
raktywną wystawę dotyczącą hi-
storii zamku. Polecam szczególnie 
film ukazujący Loarę z perspekty-
wy lotu balonem. 

4Angers – najbar-
dziej ponury za-

mek nad Loarą? Mój 
ulubiony! 
Historyczna stoli-
ca Andegawenii ma 
się czym pochwa-
lić. Okazała, surowa i 
nieco ponura forteca 
została wzniesiona tu 
już w XIII wieku. Teren 
zamku otoczony jest 
murami z 17 basztami, 
które sięgają nawet 
30 metrów. W obrębie 
murów zachowała się 
m.in. gotycka kaplica, 
znajdziemy też tam 
całkiem sympatycz-
ny ogród.  Angers to 
nie tylko zamek – to 
pełne życia miasto z 

ładnymi kamienicami  (w tym z 
XVI-wiecznym Maison d’Adam, 
czyli Domem Adama, okaza-
łym domem z muru pruskiego). 
Polecam też kawę na gwarnym 
Place du Ralliement. 

5Château de Pignerolle, czyli 
polskie akcenty nad Loarą i 

trochę bunkrów. 
Pałac Pignerolle  znajduje się w 
miasteczku Saint – Barthelemy 
d’Anjou. Rezydencja ta przez kil-
ka miesięcy, od listopada 1939 

Mechaniczny słoń z Nantes.W głębi zamek, na pierwszym tle ciekawa fontanna.

Ciężkie, grube mury zamkowe.  
Ciemny kamień przeplata się z jasnym.

Wieża zamkowa w Oudon.
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roku do czerwca 1940 roku, 
była  oficjalną siedzibą prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej 
na uchodźstwie, Władysława 
Raczkiewicza. W położonym nie-
opodal Angers rezydował rząd 
polski z premierem Władysławem 
Sikorskim na czele. 

Po zajęciu miasta przez Niemców, 
w pałacu powstało centrum komu-
nikacji z łodziami podwodnymi, 
a w parku otaczającym rezyden-
cję zbudowano bunkry i schro-

ny. Dziś możemy spacerować po 
rozległych zielonych terenach, co 
jakiś czas odnajdując kolejne po-
rośnięte mchem bunkry. W pała-
cu Pignerolle mieści się natomiast 
Muzeum Komunikacji. 

6Wioska Troglodytów w 
Rochemenier. Moje miejsce 

na ziemi! 
Wreszcie odnalazłam swoje miej-
sce na ziemi! Panie i Panowie – 
oto Wioska Troglodytów! Dolinę 
Loary tworzą miękkie skały, które 

łatwo poddają się obrób-
ce. Nic dziwnego, że lu-
dzie zaczęli w nich grze-
bać, wiercić i drążyć. We 
wiosce Rochemenier 
znajduje się około 250 
podziemnych sal, naj-
starsze z nich z XIII wie-
ku. Wioska rozwijała się 
aż do XIX stulecia. Do 
zwiedzenia udostępnione 
są 2 fermy, które zostały 
porzucone przez miesz-
kańców na początku XX 
wieku. Oglądając przed-
mioty i sprzęty umiesz-
czone w poszczególnych 
salach, można dojść do 
wniosku, że kiedyś życie 
mieszkańców kręciło się 
tylko i wyłącznie wokół 
wina. I wydaje mi się, że 

wiele się w tej kwestii nie zmieni-
ło… W okolicy jest jeszcze kilka 
podobnych przybytków, ale uzna-
liśmy, że odwiedziny jednej troglo-
dyckiej wioski w zupełności nam 
wystarczą. 

7Brézé. Zamek z drugim dnem. 
Jak wybrać pierwszy zamek 

do obejrzenia w Dolinie Loary? 
Jechać do najbliższego? – Zbyt 
proste. Do najbardziej znanego? 
– Nuda. Nas przekonały opisy 
systemu suchych fos, którymi 
otoczony jest zamek w Brézé. Ich 
głębokość w niektórych miejscach 
dochodzi do 18 metrów i są to jed-
ne z nagłębszych fos w Europie. 
Do tego podziemne korytarze i ca-
ły system obronny skryty głęboko 
pod powierzchnią. Ale i z zewnątrz 
zamek w Brézé nie rozczarowuje!

Serdecznie zapraszam
do śledzenia mojego bloga:  
www.musmozolu.com!

Trochę jak u Flinstonów, prawda?Klasycystyczna rezydencja z XVIII wieku.

Dziedziniec zamku w Brézé.
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Dziecko – drogi do wiedzy 
My, rodzice, chcemy jak najlepiej przygotować dziecko do zmagań z ciągle zmieniającą 
się rzeczywistością. Świat zmienia się coraz szybciej i nie wiemy, jak będzie wyglądał 
świat naszego dziecka w przyszłości. Ale kierując się naszym nabytym już doświadcze-
niem, zamiast wsparcia na drodze ku przyszłości, dajemy dziecku obciążenia, które je 
ograniczają. Czynimy to albo w dobrej wierze (ale robiąc błędy wychowawcze), albo po 
prostu opędzamy się od dziecka jak od natrętnej muchy. 

Ciekawość 
Od najmłodszych lat dziecko ma 
łatwość uczenia się, a motorem, 
który je napędza jest ciekawość. 
Nasza pociecha umie się dziwić, 
więc zadaje pytania. Reakcja ro-
dzica ma tu ogromne znaczenie. 
Jeśli się od dziecka opędzamy, to 
albo jesteśmy zmęczeni lub czymś 
zajęci, albo po prostu nie znamy 
odpowiedzi i nie chcemy się do te-
go przyznać. A dziecko za którymś 
razem może już do nas nie przyjść. 

Naśladowanie 
Kształtowanie osobowości dziec-
ka częściej odbywa się przez na-
śladowanie, niż słuchanie zawi-
łych wywodów rodzica. Dlatego 
powinien on sobie uświadomić, 
czy sam jest dobrym wzorem do 
naśladowania, aby wpoić dziecku 
oczekiwane cechy czy postawy. A 

przecież dziecko pozostaje naszym 
dzieckiem nawet wtedy, kiedy ma 
17 i więcej lat. 

Co rodzic powinien? 
Nikt nie lubi tego, co musi, ale 
powiedzmy, że dobrze jest, kiedy 
rodzic: 
• jest zorientowany w tym, co 

aktualnie dzieje się na świecie, 
oraz czym interesuje się poko-
lenie rówieśników dziecka. 

• czuwa nad tym, co dziecko so-
bie przyswaja (reklamy, fi lmy, 
Internet), ale to już jest trud-
niejsze zadanie i lepiej opie-
rać się na porozumieniu niż 
na podglądaniu i inwigilacji. 
Nie wszyscy rodzice akceptują 
oglądanie przez dzieci jakichś 
sinych powyginanych potwor-
ków z ostrymi zębami. 

• zna cechy, predyspozycje i zain-
teresowania swojej pociechy. Są 
to np.: styl myślenia i działania 
dziecka, jego twórcza postawa 
wobec świata, zainteresowanie 
wyjaśnianiem różnych zjawisk, 
koncentracja uwagi, zdolność 
obserwacji, radość lub zado-
wolenie z rozwiązywania pro-
blemu itd. 

Każda z tych cech może być tema-
tem osobnego artykułu, ale niech 
to będzie dla rodzica zachętą do 
własnych poszukiwań, co może 
okazać się pasjonującą wy-
prawą w nieznany świat 
naszego dziecka. 

Trzy ścieżki 
Człowiek w pełni sprawny 

ma pięć zmysłów, które odbiera-
ją informacje z otoczenia: wzrok, 
słuch, dotyk, zapach, smak. U 
danej osoby przeważa zwykle je-
den lub dwa zmysły, co powoduje 
określone preferencje i podział na 
grupy: 

Wzrokowcy 
Co im pomaga w nauce:
• kolorowe kredki, pisaki, 
• podkreślanie, tworzenie wykre-

sów, tabel i innych rysunków, 
• tworzenie map pamięci (pod 

tym hasłem są wskazówki w 
Internecie), 

• układanie krzyżówek, np. z naj-
ważniejszych wyrazów do zapa-
miętania, 

• umieszczanie w zasięgu wzroku 
karteczek z wyrazami, wzorami, 
datami,  

• fi lmy, fi lmiki itp., 
• zalecane jest uczenie się w ci-

szy. 

sinych powyginanych potwor-

• zna cechy, predyspozycje i zain-
teresowania swojej pociechy. Są 
to np.: styl myślenia i działania 
dziecka, jego twórcza postawa 
wobec świata, zainteresowanie 
wyjaśnianiem różnych zjawisk, 
koncentracja uwagi, zdolność 
obserwacji, radość lub zado-
wolenie z rozwiązywania pro-

Każda z tych cech może być tema-
tem osobnego artykułu, ale niech 
to będzie dla rodzica zachętą do 
własnych poszukiwań, co może 
okazać się pasjonującą wy-

karteczek z wyrazami, wzorami, 
datami,  

• fi lmy, fi lmiki itp., 
• zalecane jest uczenie się w ci-

szy. 
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Kinestetycy / Ruchowcy 
Co im pomaga: 
• wykorzystywanie ruchów ciała, 
• ilustrowanie pojęć za pomocą 

ruchów i gestów, także rysun-
ku, 

• odgrywanie ról, 
• chodzenie po pokoju w czasie 

powtarzania materiału, 
• budowanie przestrzennych mo-

deli, lepienie z plasteliny, wyci-
nanie, 

Słuchowcy 
Dla nich jest pomocne: 
• głośne powtarzanie partii mate-

riału lub tego, co ważne, 
• głośne powtarzanie słów klu-

czowych, nazw rozdziałów i 
podrozdziałów, 

• wykorzystywanie rymu i rytmu; 
śpiewanie, rymowanie, dekla-
mowanie, 

• układanie wierszyków, piose-
nek złożonych z danych słów, 

• dialog, rozmowy czy dyskusje z 
innymi, 

• nagrywanie na dyktafon i odsłu-
chiwanie, 

• czytanie przez rodzica lub ko-
goś innego. 

Nie sposób tutaj wyczerpać wszyst-
kich zagadnień, jednak jest jeszcze 
jeden ważny aspekt. 

Człowiek w każdym wieku może 
pewnych rzeczy „nie ogarniać”. 
Dorosły z tym żyć może, ale uczeń, 
nie (nawet ten 40+). Wtedy uczeń 
jest skazany na tzw. „wkuwanie” 
bez zrozumienia istoty rzeczy. 
Potem wypowiada wyuczone zda-
nia i całe akapity, ale nie ma bla-
dego pojęcia, o czym mówi. 

Dotyczy to wszystkiego: od zrozu-
mienia „co autor chciał przez to 
powiedzieć”, aż do wzorów che-
micznych. Drogi do zrozumienia 

bywają zawiłe, choć czasem wy-
starczy przeskoczyć przez kałużę. 
Czyli wiedzieć nie tylko co jest, ale 
też dlaczego to jest. 

Wytłumaczenie „dlaczego” jest 
wielkim wyzwaniem, a nauczyciel 
nie zawsze może traktować ucznia 
indywidualnie. Wtedy trzeba to po-
wierzyć osobie kompetentnej, np. 
innemu uczniowi lub studentowi, 
który jest jeszcze „na bieżąco”. 

Moment olśnienia przychodzi 
nieoczekiwanie, czasami w ogóle 
nie przychodzi. Zależy to od zro-
zumienia. 
Zadaniem osoby uczącej jest zna-
leźć do tego indywidualną dla 
ucznia drogę, czemu przysłużyć 
się mogą zamieszczone powyżej 
informacje. 

Michał Nowacki 



45czerwiec 2020 Antwerpia po polsku 

Najbrudniejsze rzeczy  
w naszych domach 
W każdym domu znajduje się wiele rzeczy, które stają się siedliskiem bakterii. I chociaż 
regularnie sprzątamy i czyścimy różne przedmioty, nie zawsze czyścimy te, które mają 
najwięcej roztoczy, grzybów, czy bakterii E. Coli. Najnowsze badania brytyjskiej firmy 
SCS dowiodły, że najbrudniejszym przedmiotem w domu jest otwieracz do butelek. Nie 
czyści go ponad 80 proc. ankietowanych. 

Kolejne miejsce na top liście naj-
brudniejszych rzeczy w domu 
zajęła suszarka do naczyń. Nie 
czyści jej 76 proc. ankietowa-
nych. Tymczasem wilgoć i ciepło 
sprawiają, że suszarka jest wprost 
idealnym środowiskiem do rozwo-
ju pleśni. Powinno się ją czyścić 
przynajmniej raz w tygodniu przy 
pomocy szczotki i płynu. 

Trzecie miejsce na podium zajął 
wentylator. W jego wnętrzu gro-
madzi się kurz i brud, który na-
stępnie rozprowadzany jest po 
całym mieszkaniu. Powodować 
to może problemy z oddycha-
niem zwłaszcza u dzieci i osób 
starszych. 

Wśród pozostałych przedmiotów, 
których nie czyścimy, albo robi-
my to zdecydowanie zbyt rzadko, 
znalazły się: zasłony prysznicowe, 
ściany i krzesła w jadalni, góra sza-
fy i mikrofalówka. 

Jakie są jeszcze 
najbrudniejsze 
rzeczy  
w naszym domu? 
Rękawiczki do 
sprzątania
Są brudniejsze niż po-
wierzchnie, które z ich po-
mocą sprzątamy. Znajduje 
się na nich pięć razy wię-
cej bakterii, niż na sedesie. 
Trzeba myć je regularnie 
po każdym zastosowaniu i 
osobną parą sprzątać róż-
ne powierzchnie. 

Kołdry, pościel, poduszki 
Są siedliskiem bakterii, wi-
rusów oraz naszych wydzie-
lin fizjologicznych. Należy 
je prać maksymalnie co 
sześć miesięcy. Kołdry po-
winny być bardzo dobrej 
jakości. Jest to rzecz z ga-
tunku tych, na których się 
nie oszczędza. 
Pościel nie brudzi się tak 
szybko, jak bielizna osobista czy 
ubrania, ale jej częsta wymiana 
jest konieczna. W pościeli mogą 
być miliony bakterii, wywołują-
cych różne schorzenia. Dlatego 
wymiana pościeli powinna od-
bywać się przynajmniej raz na 
tydzień lub raz na dwa tygodnie. 

Poduszki należy prać co sześć 
miesięcy i co roku wymieniać na 
nowe. Po sześciu miesiącach po-
duszka aż w 10 proc. składa się 
z roztoczy, ich odchodów i potu. 
Wdychanie takiej mieszanki nara-
ża nas na astmę, zapalenie błony 

śluzowej nosa lub zatok. Poduszki, 
tak jak kołdry, powinny być najlep-
szej jakości. 

Materace 
Gromadzące się na nim bakterie, 
roztocza, wilgoć i brud są zagroże-
niem dla zdrowia i mogą być przy-
czyną ciągłych alergii i problemu z 
zasypianiem. Zaleca się wymianę 
materaca co 10 lat. Przed upływem 
tego czasu należy przeprowadzać 
jego regularne czyszczenie. 

Gąbki 
Są jednym z największych siedlisk 

bakterii. Wyniki badań 
przeprowadzonych przez 
amerykańskich specja-
listów z instytutu NSF 
International wskazały, 
że na gąbkach, służących 
do mycia naczyń, znale-
ziono bakterie, także E. 
coli, szczepów salmonelli 
i gronkowca. Gąbki należy 
czyścić po każdym użyciu i 
dezynfekować codziennie. 
Podobnie jest z gąbkami, 
których używamy w ła-
zience. 
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Ścierki kuchenne
Służą nam nie tylko do wy-
cierania garnków czy blatów, 
ale także owoców i rąk. Gdy 
wycieramy ręce w ścierkę po 
tym, jak dotykaliśmy na przy-
kład surowego mięsa, prze-
nosimy bakterie na ścierkę, 
potem na talerze. Resztki żyw-
ności, a także wilgoć i odpo-
wiednia temperatura powodują 
niekontrolowane namnażanie się 
bakterii. Ścierki kuchenne nale-
ży wymieniać codziennie i prać 
w temperaturze minimum 60°C. 

Deski do 
krojenia

Wilgoć, pozostałości je-
dzenia, to idealne warunki dla 
bakterii. Na przeciętnej desce 
do krojenia można znaleźć 50 
razy więcej bakterii niż na desce 
klozetowej. Warto mieć w domu 
kilka desek przeznaczonych do 
różnych produktów. Po każdym 
użyciu deskę należy dobrze umyć, 
powinno się je także dość często 
wymieniać. 

Drewniane łyżki
Drewno jest bardziej podatne na 
zarazki i bakterie niż inne materia-
ły. Kiedy na drewnianych łyżkach 
zaczną się pojawiać pęknięcia, 
musimy kupić nowe. W powsta-
łych szczelinach szybko gromadzą 
się resztki jedzenia i namnażają 
szkodliwe dla zdrowia bakterie. 

Zlew
Mogą się w nim znajdować bakte-
rie salmonelli, na przykład z deski 
do krojenia, na której przygotowy-
waliśmy mięso. Zlew to miejsce, 
którego dezynfekcja jest kluczowa 
dla zdrowia całej rodziny. 

Łazienka
W łazience roi się od bakterii, 
grzybów i mikroorganizmów. 
Najwięcej w okolicach toalety, 
zlewu, rączek od prysznica i w 
wannie. Łazienkę trzeba regular-
nie dezynfekować. Należy również 
przed spłukiwaniem opuszczać 
klapę od toalety. Przy otwartej 
klapie rozpryskujemy bakterie 
po całej łazience. 

Ręczniki
Różne zakażenia, zwłaszcza skór-
ne, rozprzestrzeniają się błyska-
wicznie poprzez ręczniki. Należy 
je prać w temperaturze minimum 
60°C. Nie wolno używać tych sa-
mych ręczników wspólnie z inny-
mi członkami rodziny. 

Szczoteczka do zębów
Można na niej znaleźć 
całą masę łazienkowych 
bakterii. Bakterie E. coli czy pa-
ciorkowców, podobnie jak i wiru-

sy zapalenia wątroby typu B i C, 
mogą być przenoszone podczas 
używania tej samej szczoteczki. 
Powinno się ją zmieniać co trzy 
miesiące i po każdym użyciu mo-
czyć w płynie do płukania jamy 
ustnej. 

Szczotka do włosów
To siedlisko bakterii, które prze-
nikają na włosy i skórę głowy, co 
może prowadzić do łupieżu, grzy-
bicy, a nawet łojotokowego zapa-
lenia skóry. Szczotkę do włosów 
powinno się myć dokładnie gorą-
cą wodą z mydłem raz w tygodniu 
i często wymieniać na nową. 

Szminka, tusz do rzęs i przybory 
do makijażu
Kosmetyki gromadzą mikroby 
wywołujące stany zapalne ust, 
odpowiadają za skłonność do 
zaczerwienienia, podrażnienia i 
łzawienia oczu. W zabrudzonych 
pędzlach i innych akcesoriach 
gromadzą się resztki kosmety-
ków oraz drobinki naskórka, które 
mogą być przyczyną różnych pro-
blemów skórnych. Dlatego trzeba 
pamiętać o ich regularnym czysz-
czeniu. 

Telefon
Używamy go codziennie, rozma-
wiamy w tramwaju, sklepie, na 
zakupach. Dotykamy poręczy w 

autobusie czy spłuczki w toa-
lecie, a potem chwytamy 

za telefon. Zabieramy 
go ze sobą wszę-

d z i e , 

w temperaturze minimum 60°C. 

Deski do 
krojenia

Wilgoć, pozostałości je-

je prać w temperaturze minimum 
60°C. Nie wolno używać tych sa-
mych ręczników wspólnie z inny-
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całą masę łazienkowych 
bakterii. Bakterie E. coli czy pa-
ciorkowców, podobnie jak i wiru-

Używamy go codziennie, rozma-
wiamy w tramwaju, sklepie, na 
zakupach. Dotykamy poręczy w 

autobusie czy spłuczki w toa-
lecie, a potem chwytamy 

za telefon. Zabieramy 
go ze sobą wszę-

d z i e , 
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również do toalety. Na ekranach 
i obudowie smarftonów znajduje 
się całe mnóstwo chorobotwór-
czych drobnoustrojów np. gron-
kowca złocistego. Musimy prze-
cierać swój telefon ściereczką i 
oczyścić z brudu, bakterii i innych 
chorobotwórczych czynników. 

Klawiatura komputera
Mikrobiolodzy ostrzegają, że na 
klawiaturze komputera znajduje 
się więcej bakterii niż na desce 
sedesowej. Brudne ręce pozo-
stawiają na klawiszach nie tylko 
ślady, ale i bakterie. Pozostałości 
jedzenia i kurz również stwarzają 
idealne środowisko dla bakterii. 
Klawiaturę należy regularnie czy-
ścić. 

Pilot
Dotyka go wiele osób i odkłada 
w różne miejsca. Przykleja się do 
niego wszystko: brud, kurz, reszt-
ki jedzenia. Pilota można bardzo 
łatwo wyczyścić. Trzeba tylko 
zanurzyć miękką szczoteczkę do 
zębów w spirytusie, a następnie 
wyszorować urządzenie. 

Klamki
Są one miej-

scem, w któ-
rym zbiera 
s ię  wiele 
z a r a z k ó w. 

Dotykamy je 
każdego dnia, 
tak samo jak 
inne osoby, na-
wet przypad-
kowo będące 
w naszym 

mieszkaniu. Tym bardziej, jeśli 
chodzi o drzwi wejściowe. Klamka 
to baza wypadowa dla wszelkiego 
rodzaju zarazków, które mogą na-
stępnie być przeniesione za pomo-
cą naszych dłoni na inne miejsca 
w domu. Sprzątając mieszkanie 
nie wolno nam po-
mijać klamek. 

Kanapa
Na rodzin-
nej sofie, na 
każdym cen-
tymetrze rezyduje 
mnóstwo bakterii. 
Kanapę trzeba regu-
larnie czyścić. Gdy nie ma 
na niej plam, raz na tydzień 
wystarczy ją tylko odkurzyć. 

Dywan
Bakterie i alergeny mają w nim 
idealne warunki do rozwoju. 
Szczególnie niebezpieczne są te 
z długim włosiem. W dywanie 
jest pełno resztek jedzenia, nasz 
naskórek, pyłki roślin, sierść psa, 
a nawet roztocza. Regularne od-
kurzanie dywanu to podstawa. 
Od czas do czasu trzeba też go 
wyprać. 

Kratka wentylacyjna 
Zbiera się w 
niej bardzo 
dużo kurzu. 
Jest trudno 
dostępna i 
ma wiele za-
k a m a r k ó w 
trudnych do 
wyczyszczenia. 
Podobnie dzie-

je się z wentylatorami, „farelka-
mi” i przenośnymi grzejnikami. 
Należy czyścić je ściereczką ze 
specjalnym płynem czyszczącym 
za każdym razem, kiedy sprząta-
my mieszkanie. 

Pieniądze
Są naprawdę strasznie brudne, 
ale rzadko myjemy ręce po każ-
dym kontakcie z nimi. Na papie-
rowych banknotach nawet przez 
17 dni może przeżyć wirus grypy. 
Niektóre badania wskazały wystę-
powanie na nich m.in. bakterii E. 
coli i salmonelli. 

Mam nadzieję, że udało mi się 
zwrócić naszą uwagę na to, że 
czyste i ładne mieszkanie ma dwa 
oblicza. Jedno, które widzimy i nas 
cieszy, oraz drugie oblicze, które 
bywa niewidoczne, ale powinno 
nas niepokoić. 

Marzena Dobrowolska 
Źródła: 

onet.pl, zdrowie.radiozet.pl 
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6 Fundamentów  
Świadomego Życia. Część I
Moje prawdziwe życie zaczęło się dopiero kilka lat temu. Bo można urodzić się,  
oddychać, funkcjonować, ale w istocie nie-żyć. Jak to możliwe? 

Wychowywałam się w rodzinie 
alkoholika. Wzorce, które wynio-
słam z rodzinnego domu to ojciec 
pijak, który pił, bił i chciał wysa-
dzić w powietrze cały dom. Mama, 
płacząca… i szukająca pieniędzy 
po sąsiadach, abyśmy mieli co 
jeść. Ja, najstarsza z rodzeństwa, 
dobrze się uczyłam i byłam zarad-
na. Ciągle szukałam rozwiązań – 
dla siostry, brata i dla siebie, aby 
żyło nam się lepiej. 

Wyjechałam z Polski do Belgii. 
Przesiąknięta byłam negatywny-
mi wzorcami, które blokowały 
mnie w dalszym rozwoju. Bałam 
się zrobić jakikolwiek krok, bo nie 
wierzyłam ani w siebie, ani w swo-
je własne możliwości. Wstydziłam 
się i nienawidziłam własnego gru-
bego ciała, piegów i obcego akcen-
tu. Idąc do pracy, dawałam z siebie 
wszystko, a w domu płakałam z 
bólu i tęsknoty… 

Miałam wysokie oczekiwania 
w stosunku do siebie i innych, 
przez które nie potrafiłam się z 
nikim związać. Pragnęłam księcia 
z bajki, a nie potrafiłam opanować 
emocji… 

Pieniądze były dla mnie ciągłym 
źródłem problemów, bo nie wie-
działam, co zrobić z zarobionymi 
pieniędzmi… a negatywne myśle-
nie sprawiało, że wszystko było dla 
mnie czarne. Odczuwałam ciągły 
smutek, a myśli sprowadzały mnie 
w otchłań rozpaczy. 

Codziennie zastanawiałam się, po 
co żyć? Nie dawało mi to spokoju. 
Wypaliłam się. Pojawiła się depre-

sja. Nie miałam celów ani marzeń 
– nie wierzyłam, że można je mieć 
i że mogą się spełnić. 

Wtedy nastąpił przełom – śmierć 
kliniczna. Drugie życie zaczęło się, 
gdy umarłam. Mówi się, że taki 
moment w życiu otwiera ludziom 
oczy, że nie chcemy już wieść życia 
tak, jak do tej pory. I tak było ze 
mną. Ocknęłam się, stojąc w ciem-
nej pustej sali, na końcu której 
był tunel otoczony przepięknym 
światłem. 
Świat się dla mnie zatrzymał i mia-
łam dokonać wyboru pomiędzy ży-
ciem a śmiercią. Śmierć kliniczna 
sprawiła, że zaczęłam żyć – urodzi-
łam się na nowo. 

Twoje drugie życie 
zaczyna się, kiedy 

zrozumiesz, że życie 
masz tylko jedno. 

Od tamtej pory zaczęłam czytać 
książki dotyczące rozwoju osobi-
stego i interesować się przyszło-
ścią. Coś, co kiedyś było dla mnie 
czymś nowym, nieznanym, teraz 
nabierało kolorów i kształtów. 
Zaczęłam rozumieć istotę pozy-
tywnego myślenia i afirmacji. Po 
przeczytaniu książki Josepha 
Murphy’ego „Potęga podświado-
mości” życie stanęło przede mną 
otworem… 

Zaczęłam uczyć się i podnosić 
swoje kwalifikacje. Zrobiłam coś, 
co wcześniej nawet nie przeszło mi 
przez myśl – Postanowiłam zbudo-
wać siebie od nowa na mocnych 
i trwałych filarach własnych war-
tości – zaczęłam kreować siebie. 

Na podstawie książki Nathaniela 
Brandena „6 Filarów Poczucia 
Własnej Wartości” zaczęłam 
wdrażać zmiany, które pomogły – 
i wciąż pomagają mi – zbudować 
życie takie, jakie sobie wymarzy-
łam. Zachęcam Cię do lektury tego 
artykułu… i zmiany Twojego życia 
na lepsze. 

Oto 6 Fundamentów 
Świadomego Życia 

Praktyka świadomego życia 
Zastanów się, czy podchodzisz do 
swojego życia świadomie? Czy 
wiesz, co się wokół Ciebie dzieje, 
i jak twoje decyzje na Ciebie wpły-
wają? 

Najważniejszym fundamentem 
zrozumienia siebie jest umiejęt-
ność odróżnienia faktów od in-
terpretacji. Faktem jest to, co się 
wydarzyło, np. koleżanka spóźniła 
się na spotkanie z Tobą. Teraz od 
Ciebie zależy, jakie nadasz temu 
znaczenie. Jeśli pomyślisz, że to 
brak szacunku, może to wywołać 
kłótnię, a jeśli stwierdzisz, że może 
coś się stało, będziesz chciała jej 
pomóc. Jedno wydarzenie, a dwie 
reakcje. 

Dzięki zrozumieniu, że to ode 
mnie zależy, jak zareaguję na da-
ną sytuację, zaczęłam świadomie 
żyć. Zastanowiłam się nad wyda-
rzeniami z mojej przeszłości i nie 
obwiniając nikogo, wyciągnęłam 
wnioski. Świadomie wybrałam 
nową drogę, którą chcę podążać 
i zaczęłam marzyć. Nigdy nie by-
ło mi łatwo przyznać się do błędu, 
ale teraz potrafię sobie wybaczyć 
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i zaakceptować to, że jestem tylko 
człowiekiem… 

Pamiętaj, że droga do życia, w któ-
rym świadomie podejmujesz decy-
zje, nie jest usłana różami, ale da 
Ci wspaniałe życie. Wciąż pracuję 
jeszcze nad swoim wewnętrznym 
krytykiem, ale umiem już cieszyć 
się ze swoich sukcesów. 

Najwspanialszym moim odkry-
ciem jest świadomość, że na-
sze myśli mają olbrzymią moc! 
Przekonałam się o tym już niejed-
nokrotnie. Od kilku lat praktykuję 
pozytywne myślenie i przynosi to 
ogromne rezultaty. 

Na początku 2017 roku napisa-
łam swój cel na kartce: napiszę 
książkę. W maju tego samego ro-
ku zadzwonił telefon z propozycją 
dołączenia do międzynarodowego 
projektu i opowiedzenia mojej hi-
storii na papierze. Oczywiście z 
pełną świadomością podejmowa-
nej decyzji powiedziałam „tak”. 
Premiera książki „Awaken the 
Lioness within”, w której ukaza-
ła się moja historia, odbyła się w 
2018 roku. 

Świadome życie to Twój wybór! 
To Ty na podstawie własnych do-
świadczeń i przekonań dokonu-
jesz wyboru, jak będzie wyglądać 
twoje życie w przyszłości. 

Praktyka samoakceptacji 
Czyli akceptowanie siebie z do-
stępnymi zasobami i wadami. 

Jeśli tak jak ja wychowywałaś 
się w domu, w którym pochwały 
nigdy nie padały, a zamiast nich 
pojawiała się tylko krytyka i obe-
lgi, zrozumiesz, jak trudne jest 
zaakceptowanie siebie taką, jaka 
jesteś. Pomimo ciągłej pracy nad 
sobą wciąż trudno mi jest zaakcep-
tować komplementy… 

Gdy dorastałam, życie nauczyło 
mnie skupiać się na moich wa-
dach, co znacznie wpłynęło na 
moją niską samoocenę. 

Praktykując codzienną samoak-
ceptację, dziękuję sobie za to, ja-
ka jestem i przepraszam siebie za 
brak wyrozumiałości, wybaczam 
też sobie błędy, które myślę, że po-
pełniłam w ciągu dnia. Daje mi to 
ukojenie i spokój. 

Nauczyłam się chwalić innych 
i ich pracę – widzę, jak wielką 
przyjemność im to sprawia i czuję 
się szczęśliwa. Codziennie prawię 
komplementy, bo daje mi to nie-
zwykłą siłę!  

Świadomie unikam osób, które 
plotkują, ponieważ wiem, że tak 
jak teraz mówią o kimś innym, za-
raz mogą mówić o mnie. Ponieważ 
zaakceptowałam siebie, jest mi 
łatwiej też zaakceptować innych 
ludzi. Pamiętaj, że każdy jest inny, 
ma inne wartości i przeżył w życiu 
inne rzeczy – nie należy oceniać, 
ani kopiować innych! Każdy roz-
wija się w swoim tempie, dlatego 
nie porównuj się z innymi. 

Stosuj codzienne afirmacje, ale 
pamiętaj, by robić to z sercem! 
Wyrzuć ze swojego słownika ne-
gatywne słowa i zaakceptuj to, kim 
jesteś. Dzięki temu będziesz mogła 
skuteczniej pracować nad sobą. 

Sylwia Piątek 

Certyfi kowany life coach, przed-
siębiorca, autorka „Dziennik 
Gołębia” 

www.sylwiapiatek.com 

Sylwia Piątek stworzyła Successful Life 
Strategist, aby móc realizować swoją misję 
pomagania ludziom. W swojej pracy wspiera 
ona przedsiębiorców na każdym etapie ich 
rozwoju osobistego, jak i biznesowego. 
Dzięki niej osiągają oni swoje cele szybciej 
i skuteczniej - to, co normalnie mogłoby 
zająć kilka lat, jest możliwe do osiągnięcia już 
w kilka miesięcy!

Jako ekspert w dziedzinie rozwoju i strategii 
biznesu, wierzy, że aby osiągnąć prawdziwy 
sukces na wszystkich płaszczyznach życia 
należy rozpocząć od pracy nad samym sobą, 
bo gdy rozwiążemy problemy w nas samych, 
wszystko inne również zaczyna się układać. 

Sylwia Piątek

Sylwia Piątek

ISBN 978-83-957744-0-9

9 7 8 8 3 9 5 7 7 4 4 0 9

Dziennik Gołębia składa się z 52 tygodni pracy nad sobą. Nie bój się, jeśli 

zabrzmiało to przerażająco – zaplanowałam dla Ciebie same dobre rzeczy. 

Podzieliłam dziennik na 5 najważniejszych etapów, które są zaznaczone różnymi 

kolorami: niebieski – przekonania i wartości; żółty – środowisko; pomarańczowy 

– zachowania; zielony – możliwości i cele; fi oletowy - tożsamość. 

W każdym tygodniu skupisz się na jednej myśli, nad którą będziemy pracować. 

Robiąc notatki, dowiesz się wielu nowych rzeczy o sobie, a pod koniec tygodnia 

świadomie przeanalizujesz wydarzenia i wyciągniesz wnioski.

Każdy z 5. etapów trwa 10 tygodni, abyś mógł na spokojnie przemyśleć dany 

temat i zbudować silne podstawy Twojego charakteru. Możesz zacząć od etapu, 

który uznasz za najbardziej pomocny w tym momencie. Da Ci to możliwość 

świadomego zastanowienia się, gdzie obecnie znajdujesz się w swoim życiu i 

czego Ci potrzeba. Świadome podejście do siebie i rozwoju jest podstawą do 

zbudowania lepszego życia.
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 Książka na dziś 
„Jak daleko sięgam pamięcią, zawsze lubiłam przyglądać się gwiazdom, a Siedem 
Sióstr to moja ulubiona konstelacja. Pewnej mroźnej nocy w Norfl olk popatrzyłam na 
niebo, pomyślałam o siódemce naszych dzieci i wymyśliłam serię książek opartych na 
legendach o siedmiu siostrach” – mówi Lucinda Riley, autorka przepięknej sagi pod 
tym samym tytułem. 

Pochodząca z Irlandii Północnej 
pisarka (ur. w 1971 r.), wychowy-
wała się i kształciła w Anglii. Od 
dzieciństwa związana była z aktor-
stwem, występowała w telewizji, 
teatrze i w reklamach. Przez wiele 
lat jej pasją był taniec, uczęszcza-
ła nawet do szkoły baletowej. Za 
największe swoje życiowe osią-
gnięcie uważa bycie matką. 

Kiedy jako młoda kobieta za-
chorowała na mononukleozę, 
przykuta do łóżka napisała swo-
ją pierwszą powieść. I tak roz-
poczęła się jej pisarska kariera, 
która trwa do dziś. Większość jej 
książek została przetłumaczona 
na kilkadziesiąt języków i sprze-
dana w milionach egzemplarzy. 

Tytułowe Siedem sióstr to w 
mitologii Plejady – a na niebie 
gromada gwiazd w gwiazdo-
zbiorze Byka. Plejady obser-
wowali Wikingowie, Celtowie, 
Aztekowie, Aborygeni czy Grecy, 
wspomina się o nich nawet w 
Biblii. W każdej z tych kultur od-
grywały ważną rolę. W mitologii 
greckiej przedstawiane były jako 
córki Tytana Atlasa i Okeanidy 
Plejone, przemienione w gwiazdy. 
Każda z nich posiadała szczególną 
umiejętność czy dar. 

Atlantis, to bezpieczna przystań, 
przepiękna prywatna posiadłość 
położona na półwyspie Jeziora 
Genewskiego, gdzie wychowywa-
ły się siostry D’Apliese. Urodziły 
się w różnych miejscach świata i 
wszystkie w wieku niemowlęcym 
zostały adoptowane przez tajem-

niczego, bardzo bogatego mężczy-
znę, którego nazywały Pa Saltem. 
Nie wiemy kim był i dlaczego ad-
optował sześć dziewczynek. W 
książce poznajemy go przez pry-
zmat wspomnień córek. 

Pa Salt nadał dziewczynkom imio-
na ulubionej konstelacji gwiazd. 
Mityczne Plejady to Maia, Alcyone, 
Asterope, Celaeno, Tajgete, 
Elektra oraz Merope. Jak twierdził 
Pa Salt, jest ich tylko sześć, ponie-
waż nie udało mu się odnaleźć naj-
młodszej z sióstr. Dziewczynki spę-
dziły razem dzieciństwo, a później 
każda z nich poszła w swoją stronę 
i ułożyła sobie życie po swojemu. 
Każda z adoptowanych sióstr ma 
inną historię, łączy je posiadanie 
mitologicznej imienniczki. 

Wszystkie części sagi rozpoczyna-
ją się w tym samym momencie, od 
śmierci przybranego ojca. Kiedy 
siostry wracają do rodzinnego do-
mu, by pożegnać ojca, okazuje się, 
że pogrzeb już się odbył. Każda z 
nich otrzymuje list z zaszyfrowa-
nymi wskazówkami dotyczącymi 
swojego pochodzenia, aby, gdy 
tego zapragnie, mogła odszukać 
swoją rodzinę i poznać fakty do-
tyczące przeszłości. W ogrodzie 
siostry odkrywają rzeźbę, na któ-
rej wykute zostały współrzędne 
geografi czne miejsc, w których 
się urodziły oraz napisy w języku 
greckim. 

Saga „Siedem sióstr” warta 
jest przeczytania. Każdy tom, 
opowiadający historię jednej z 
sióstr, można czytać jako osobną 
powieść i w dowolnej kolejności. 

Lucinda Riley podróżowała po 
świecie śladem swoich bohate-
rek. Poznała losy wspaniałych 
kobiet; pięknych, silnych, odważ-
nych, mądrych, które potrafiły 
od nowa zbudować swoje życie. 
Opowieści o siostrach są magicz-
ne, w każdej z nich autorka uchyla 
rąbka tajemnicy, stopniowo zdra-
dzając, kim był Pa Salt, dlaczego 
jego pogrzeb odbył się w pośpie-
chu, a ciało pochowano w morzu, 
aż wreszcie, co łączy jego adopto-
wane córki. Wszystkie odpowiedzi 
z pewnością poznamy w ostatnim 
tomie. 

Polecam, 
Agnieszka Buniowska
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Słowo o byle czym 
Proponuję powrót do rozmowy ze spersonifikowaną Bylejakością, co daje pretekst do 
wywlekania na wierzch różnych rzeczy. To otwiera też drogę do dialogu, co powoduje, 
że wywlekanie jest bardziej „przyjazne”, gdyż Osoba Czytająca ma wrażenie, że „prze-
cież to są tylko gadające głowy w jakimś teatrzyku więc jest to zwyczajna fikcja”. 

Dialog daje też Czy-
tającemu możliwość wej-
ścia w rolę słuchacza, 
który może elementy 
słyszanej gadaniny do-
pasowywać do układan-
ki swoich wyuczonych 
postaw i poglądów. A to 
pozwala osądzić, czy coś 
jest cacy, (kiedy pasuje) 
czy jest be (kiedy nie pa-
suje). 

Wejście 
Wszedłem do mojego lo-
kum z nadzieją ukojenia 
niepokoju i delikatnie 
trzasnąłem drzwiami, 
żeby nie płoszyć istnieją-
cego stanu rzeczy, który 
zwykle jest usadowiony 
w naszych umysłach. 
Stan świata fizycznego 
pomińmy, aby skupić 
się materii kształtowalnej od we-
wnątrz, w przeciwieństwie do tej, 
która wymaga traktowania od 
zewnątrz, co wzbudza protesty z 
powodu rosnących hałd śmieci i 
wysypisk hałasu. 

Delikatnie upuściłem mój nie-
zbędnik z narzędziami na podłogę 
i poczekałem, aż umilkną złorze-
czenia moich sąsiadów spod pod-
łogi, która dla nich hałasującym 
sufitem bywa, a dla mnie namiast-
ką twardej gleby jest. 

W kuchni wybrałem porcję leni-
wych skojarzeń, po czym usiadłem 
na sfatygowanym fotelu mojej za-
dumy i niewidzącym wzrokiem za-
patrzyłem się w kąt pokoju, zajęty 
przez grzejnik zwany kaloryferem. 

– Co ci jest? – Usłyszałem cichy 
szept, ale nie zareagowałem w na-
dziei, że sobie spokojnie odpocznę 
i doznam ukojenia. 
– Pytam grzecznie, co ci jest? 
Teraz nie miałem już wątpliwości, 
że po tylu latach odwiedziła mnie 
bylejakość pisana małą literą. 
Niestety musiałem się odezwać, 
co zaskutkowało jej nazwaniem i 
koniecznością pisania imienia od 
wielkiej litery. 
– Aa… tak sobie po… pomykam 
przez życie od jednego byleczego 
do drugiego i próbuję z byle jakie-
go byleczego zrobić coś lepszego. 
– To służę pomocą, odezwała się 
Bylejakość, bo moim posłannic-
twem od zarania jest z pewnych 
rzeczy, które są „cacy” robić rzeczy 
„be”. 

Ja na to – chyba się nie rozu-
miemy. Proponujesz, żebym z 
tamtego byleczego zrobił coś 
jeszcze gorszego, podczas gdy 
ja chcę z takiego owego byle-
czego zrobić coś, czyli rzecz 
lepszą, podobnie jak ktoś kto 
jest nikim, a chce być kimś. 

– O, widzę, że czujesz się niedo-
wartościowany i chcesz napra-
wiać świat. 
– Ależ nie, zaprotestowałem. – 
To był tylko przykład. Tak na-
prawdę to ja… sam nie wiem, 
z czego chciałbym zrobić coś. 
Czegokolwiek dotknę moją in-
tencją, natychmiast natrafiam 
na zimną szorstkość istnieją-
cego stanu rzeczy, a to mnie 
odstręcza od zgłębiania sedna 
i tykania czegokolwiek. 

– Teraz wiem, dlaczego ta roz-
mowa jest o niczym – pełniejszym 
głosem stwierdziła Ona. – Jak tak 
dalej pójdzie, to Osoba Czytająca 
zrobi z tych słów samolocik i szmy-
rgnie nim przez cztery ściany swo-
jego zniecierpliwienia. 
– Ale ja przecież się staram, nawet 
podkreślam moje słowa gestami 
pokazującymi, że moje intencje 
płyną z samej głębi mojego brzu-
cha, co może sprawiać wrażenie 
bezradności, bo nie trzyma się 
kupy, czyli gesty pozostają w luź-
nym związku z intonacją głosu, a 
to może prowadzić do wniosku… 
– Daj spokój, przerwała mi Ona. – 
przejdź do rzeczy. 
– Jak sobie życzysz, odparłem 
sadowiąc się wygodniej na fotelu 
mojej zadumy. – Weźmy więc na 
tapet ciebie. 
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– Ja sobie nie życzę być rzeczą, 
a tykanie mnie od małej litery 
oznacza brak szacunku i obala-
nie muru. 
– Przepraszam, ja tylko… – Z wa-
mi, zjadaczami, to tak zawsze. 
Najpierw guzik od kufajki, a po-
tem klamka do salonów. Ale… 
masz mnie, szepnęła uwodziciel-
sko. Tykanie czegoś nie jest tak 
atrakcyjne, jak tykanie kogoś. 
Sam mnie spersonifi kowałeś, to 
teraz masz. Widziały gały, co bra-
ły. Możesz mnie tykać i robić… 
Stop! Co to, to nie. Nie możesz ze 
mną robić tego, co ci się spodo-
ba. Wymagam szacunku i zrozu-
mienia. Dopiero jak stopisz lód 
mojego dystansu, pozwolę ci na 
odpięcie drugiego guzika, chociaż 
zimno tutaj, że aż pot spływa po 
kaloryferze. 

– Jak sobie życzysz, odparłem. 
Wobec tego przystępuję do stapia-
nia. Kiedyś ciebie… – Stop! Proszę 
od wielkiej litery! – No więc kiedyś 
Ciebie kochałem. 
– Kpiny sobie urządzasz nędzny 
zjadaczu? – Jakże bym śmiał, ja 
na to. – Kiedyś uległem fascynacji 
Tobą i stanowiłaś treść moich zma-
gań z pustką. Potem nastąpiła pro-
za życia, ale teraz znowu doceniam 
niegdysiejszą poezję obcowania z 
tob… pardon, z Tobą. 
– Nieźle sobie radzisz, odpowie-
działa Ona, licząc guziki przy 
kufajce. Ale został jeszcze mur… 
– Mur… Aha. No więc nie miałem 
intencji, żeby Bylejakość pozba-
wiać bylejakości i wytrącać Waszej 
Wysokości berło z ręki. Bo „dziel 
i rządź” stawianiem murów jest. 
Dlatego dano Ci konia z rzędem 

i pół królestwa, więc możesz so-
bie dzią… pardon, rządzić, aż do 
końca. 
– A gdzie jest ten koniec? Zapytała 
Ona drapiąc się po brodzie, bo to 
była baba z brodą. 
– Koniec jest tam, gdzie zaczyna 
się początek – odparłem z bły-
skiem w oku. 
– Ty mądralo. Zapętliłeś mnie! Nie 
mogę się ruszyć. Jestem skrępo-
wana! 
– Nie krępuj się, ja na to. 
– Ale ja nie mogę dosięgnąć do 
trzeciego guzika. Nigdy ci tego nie 
zapomnę, ty zjadaczu, że ubrałeś 
mnie w kufajkę, zamiast w… 
– Nie dokazuj miła, nie dokazuj… 

Michał 
Nowacki 





Verf
Sigma Superlatex 10L 75,00 €
Fox Color Mat 10L 56,50 €
Tikkurila Optiva 9L 65,00 €
Beckers Verf 10L 42,00 €
Caparol Capadin 12L 55,00 €

Gevelverf
Sigma Indurin 12,5L 115,00 €
Atlas Salta N Plus 85,00 €
Caparol Muresko Premium 15L 110,00 €

Pleisters Knauf
MP 75 6,85 €
Mixem Sub 7,00 €
Mixem Basic 6,85 €
Mixem Light 9,40 €
Fix Finish 13,90 €

Betokontakt Knauf
20kg 49,50 €

Stuc-primer Knauf
15kg 39,50 €

Unigrunt Atlas 
10L 18,50 €

Tegelijm
Atlas Plus 14,80 €
Geo� ex Szary 11,80 €
Atlas OK 8,90 €

Isolatie Lijm
Atlas Hoter U 8,90 €
Atlas K-20 11,80 €
Caparol 190 S           7,50 €
Caparol 190 grijs     8,90 €

Gipsplaat
waterdicht groen 12,5x2600x1200mm 9,80 € st
witte 12,5x2600x1200mm 6,90 € st
vuurbestendig 12,5x2600x1200mm 10,80 € st

OSB-plaat
12 mm 7,60 € st
15 mm 8,00 € st
18 mm 8,65 € st

Isolatie Knauf
Acoutsti� t 50 23,50 € rol 9,72m2

Multi� t 100 43,51 € rol 8,88m2

Multi� t 150 45,00 € rol 5,52m2

Multi� t 180 48,22 € rol 4,92m2

Isolatie EPS GR. 0,031λ
60 mm 4,70 € 1m2

80 mm 6,71 € 1m2

100 mm 7,83 € 1m2

120 mm 9,40 € 1m2

Legalizer Atlas
SMS 30 (3-30mm) 13,80 €
SMS 15 (0-15mm) 14,80 €
SAM 150 (15-60mm) 12,80 €

Openingsuren Ma.-Vr.: 6.00 - 17.00 Zaterdag: 7.00 - 13.00

Verf
Sigma Superlatex 10L 75,00 €
Fox Color Mat 10L 56,50 €
Tikkurila Optiva 9L 65,00 €
Beckers Verf 10L 42,00 €
Caparol Capadin 12L 55,00 €

Gevelverf
Sigma Indurin 12,5L 115,00 €
Atlas Salta N Plus 85,00 €
Caparol Muresko Premium 15L 110,00 €

Pleisters Knauf
MP 75 6,85 €
Mixem Sub 7,00 €
Mixem Basic 6,85 €
Mixem Light 9,40 €
Fix Finish 13,90 €

Betokontakt Knauf
20kg 49,50 €

Stuc-primer Knauf
15kg 39,50 €

Unigrunt Atlas 
10L 18,50 €

Tegelijm
Atlas Plus 14,80 €
Geo� ex Szary 11,80 €
Atlas OK 8,90 €

Isolatie Lijm
Atlas Hoter U 8,90 €
Atlas K-20 11,80 €
Caparol 190 S          PROMO 7,50 €
Caparol 190 grijs    PROMO 8,90 €

Gipsplaat
waterdicht groen 12,5x2600x1200mm 9,80 € st
witte 12,5x2600x1200mm 6,90 € st
vuurbestendig 12,5x2600x1200mm 10,80 € st

OSB-plaat
12 mm 7,60 € st
15 mm 8,00 € st
18 mm 8,65 € st

Isolatie Knauf
Acoutsti� t 50 23,50 € rol 9,72m2

Multi� t 100 43,51 € rol 8,88m2

Multi� t 150 45,00 € rol 5,52m2

Multi� t 180 48,22 € rol 4,92m2

Isolatie EPS GR. 0,031λ
60 mm 4,70 € 1m2

80 mm 6,71 € 1m2

100 mm 7,83 € 1m2

120 mm 9,40 € 1m2

Legalizer Atlas
SMS 30 (3-30mm) 13,80 €
SMS 15 (0-15mm) 14,80 €
SAM 150 (15-60mm) 12,80 €

Openingsuren Ma.-Vr.: 6.00 - 17.00 Zaterdag: 7.00 - 13.00




