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Co słychać w Antwerpii? 
Nowy tunel pod Scheldą 
Tunel między lewym i prawym 
brzegiem rzeki o długości 1,8 
km jest jedną z części projektu 
Oosterweel. Na prawym brzegu 
kompleks tunelowy połączy się 
z pierścieniem przy Sportpaleis. 
W przyszłości z niektórych miej-
scowości będzie można wjeżdżać 
do Antwerpii bez korzystania z 
Kennedytunnel. 

Tunel pod Scheldą zostanie wybu-
dowany z wykorzystaniem metody 
zatapianej. Będzie mieć dwie nawy 
(w każdej poprowadzona zostanie 
trzypasmowa droga), znajdzie się 
też miejsce dla oddzielonej od sa-
mochodów ścieżki rowerowej. 
Obiekt zbuduje konsorcjum Tij-
delijke Handelsvennootschap 
Combinatie Oosterweeltunnel 
(THV COTU). Wartość kontraktu 
to 570 mln EUR. 

W porcie Zeebrugge zostanie 
zbudowanych osiem elementów 
tunelu, a następnie zostaną one 
przetransportowane do Antwerpii 
przez Morze Północne i Scheldę, 
gdzie zostaną zanurzone w uprzed-
nio pogłębionym wykopie rzeki. 
Prace przygotowawcze rozpoczną 
się jesienią tego roku, a prace bu-
dowlane rok później. 

gva.be 

Antwerpen straalt 
Na nowej stronie www.antwerpen-
straalt.be mieszkańcy i turyści mo-
gą znaleźć ponad 400 wskazówek, 
jak bezpiecznie zwiedzać miasto 
i jak się w nim poruszać. Każdy 
znajdzie coś dla siebie, zarówno w 
sferze kultury i sztuki, jak i zaku-
pów, przyrody, sportu, jedzenia i 
picia. Specjalna mapa pokaże, jak 
dostać się do każdego miejsca lub 
wydarzenia z danej lokalizacji. 
Na stronie zamieszczono około 

50 postów na temat piwa, kuch-
ni, diamentów, czy aktualnych 
wydarzeń. 
Strona jest na bieżąco aktualizo-
wana. 

hln.be 

Władze Antwerpii 
inwestują w pomiary 
jakości powietrza 
Antwerpia dołączy do europej-
skiego projektu pilotażowego, 
mającego na celu wdrożenie ni-
skobudżetowych czujników jako-
ści powietrza. Celem inicjatywy 
jest lepsze monitorowanie stref o 
niskiej emisji spalin. 

Miasto współpracuje w tym za-
kresie z Flamandzkim Instytutem 
Badań Technologicznych (VITO) 
oraz Flamandzką Agencją 
Środowiskową (VMM). Czujniki 
jakości powietrza będą mierzyły 
poziom cząsteczek stałych, dwu-
tlenku azotu, tlenku azotu, ozonu, 
tlenku węgla i dwutlenku węgla. 

W Antwerpii już teraz jest zamon-
towanych 9 czujników. Do tej 
liczby zostaną dodane kolejne 
34 czujniki. Pozwoli to miastu 
lepiej monitorować poziom 
zanieczyszczeń, a także sytu-
ację w strefach o niskiej emi-
sji spalin. 

Czujniki zostaną zamontowa-
ne na przestrzeni najbliższych 
9 miesięcy – informuje Het 
Laatste Nieuws. W projekcie 

uczestniczą również miasta, takie 
jak Zagrzeb oraz Oslo. 

niedziela.be 

Rowerem w prawo na 
czerwonym świetle 
Antwerpia nie ustaje we wdraża-
niu rozwiązań mających ułatwić 
życie użytkownikom dwóch kółek. 
Wkrótce na 10 wybranych skrzy-
żowaniach rowerzyści skręcający 
w prawo będą mogli przejechać na 
czerwonym świetle. 

Chodzi o skrzyżowania: 
• Frans Van Hombeeckstraat 

- Driekoningenstraat - 
Grotesteenweg 

• Victor Govaertslaan - 
Wulpstraat - Rietschoorvelden

• Bordeauxstraat - Londenstraat
• Zaanstraat - Sint-

Bernardsesteenweg
• Camille Huysmanslaan - 

Boomsesteenweg
• Lodewijck Van Berckenlaan - 

Diksmuidelaan
• Molenlei - Bredabaan - 

Duchastellei
• Oude Bareellei - Bredabaan
• Beukenlaan (ter hoogte van 

parkingangen park Den 
Brandt en Nachtegalenpark)

• Julius de Geyterstraat - VIIe 
Olympiadelaan

antwerpen.be 

Opracowała: Barbara Kamińska
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Obowiązkowy pas 
ratunkowy 
na autostradach 
Parlament zatwierdził ustawę o 
wprowadzeniu pasa (korytarza) 
ratunkowego na autostradach. 
Kierowcy nie będą już mogli blo-
kować i utrudniać przejazdu służ-
bom ratowniczym. 

Korytarz ratunkowy to umowny 
pas ruchu przeznaczony dla po-
jazdów uprzywilejowanych, czyli 
policji, straży pożarnej, karetki 
pogotowia ratunkowego ale także 
dla służb autostradowych, a nawet 
i pozostałych służb, których za-
daniem jest sprzątnięcie miejsca 
wypadku i jak najszybsze udroż-
nienie korku. 

Zasada jest prosta, samochody 
stojące na lewym pasie zjeżdżają 
do lewej krawędzi, samochody 
stojące na prawym pasie zjeżdżają 
do prawej krawędzi drogi lub na 
pas awaryjny – jeżeli występuje. 
W przypadku drogi wielopasmo-
wej pojazdy na skrajnym lewym 
pasie zjeżdżają do lewej krawędzi, 
wszystkie pozostałe, z pozostałych 
pasów ruchu zjeżdżają możliwie 
najbliżej prawej strony. W ten 
sposób po środku drogi powinna 
powstać wolna przestrzeń, którą 
pojazdy służb przejadą na miejsce 

zdarzenia lub poko-
nają drogowy zator. 
Projekt ma wejść w życie już w 
lipcu. 

standaard.be 

Dzieci chcą się uczyć 
niderlandzkiego, a w 
szkołach brakuje miejsc 
We francuskojęzycznej Brukseli 
– stolicy Flandrii, coraz więcej 
dzieci chce uczyć się języka nider-
landzkiego. Liczba zapisów rośnie 
każdego roku. W tym roku miało 
miejsce 6888 zapisów, co stanowi 
wzrost o 7,3 procent w porówna-
niu z ubiegłym rokiem i jest to 
rekord. 
Jednak do tej pory 3 952 dzieci nie 
znalazło jeszcze miejsca w szkole 
niderlandzkojęzycznej. I to rów-
nież jest rekord. 

Dlatego zarząd edukacji podsta-
wowej w Brukseli wzywa władze 
miasta do stworzenia miejsc w 
szkołach dla dzieci chcących 
uczyć się języka niderlandzkiego. 

standard. be

Kara więzienia lub 
grzywna 
dla nielegalnych 
imigrantów 
Po latach zamykania parkingów 

i ataków na kie-
rowców, gotowy 
jest projekt prze-
pisów zmiany 
prawa, zgodnie 
z którym niele-
galni imigranci 
podlegaliby ka-
rom grzywny lub 
pozbawienia wol-
ności. Imigranci 
regularnie nęka-
ją kierowców cię-
żarówek, niszczą 

przy drogach ogrodzenia, a nawet 
druty kolczaste. 

Dla przykładu, na parkingu 
Mannekensvere przy autostradzie 
A40 trzeba je naprawiać nawet 3-4 
razy w tygodniu. Jednocześnie 
zarząd parkingu musi to robić 
we własnym zakresie, bez możli-
wości wskazania osoby winnej. 
Imigranci nie chcą bowiem zezna-
wać przeciwko sobie i tym samym 
nie da się ustalić winnych. 

Omawiany projekt wzorowany jest 
na zasadach, które już od 2016 ro-
ku obowiązują w belgijskich por-
tach. Tam karalna jest już sama 
nielegalna obecność i żadnej z 
osób nie trzeba udowadniać znisz-
czenia konkretnego elementu in-
frastruktury. 
Nad projektem ma się teraz pochy-
lić belgijski parlament. 

40ton.net 

Belgijskie samoloty F-16 
w walce z Państwem 
Islamskim
Komisja obrony narodowej parla-
mentu Belgii zgodziła się na wy-
słanie samolotów bojowych F-16 
do Jordanii, żeby w ramach mię-
dzynarodowej koalicji walczyły 
nad Irakiem i Syrią z Państwem 
Islamskim. Belgia jest częścią mię-
dzynarodowej koalicji kierowanej 
przez Stany Zjednoczone, które 
walczą z Państwem Islamskim od 
prawie sześciu lat. Choć PI zostało 
zniszczone, grupy terrorystyczne 
nadal przeprowadzają ataki w re-

 Przegląd prasy belgijskiej 
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Projekt ma wejść w życie już w 
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gionie. Belgia już dwu-
krotnie wysłała F-16 do 
tego regionu. 

Propozycja uzyskała po-
parcie większości partii 
w parlamencie. Przeciwko 
byli socjaliści i zieloni. 
Według nich nie ma solidnego 
międzynarodowego mandatu do 
interwencji wojskowej w Syrii. 

Cztery belgijskie F-16 zostaną 
wysłane do regionu – wraz z od-
działem 95 żołnierzy – w paździer-
niku. Misja potrwa około roku, a 
Belgowie mają wspierać operacje 
wojsk lądowych i prowadzić loty 
zwiadowcze. Myśliwce będą sta-
cjonować w Jordanii, ale czterech 
wojskowych zostanie również wy-
słanych do centrum dowodzenia 
USA w Katarze. 

rmf24.pl 

Letnie szkoły 
w Mechelen 
W sierpniu miasto Mechelen or-
ganizuje letnie szkoły dla dzieci i 
młodzieży. Celem nauki podczas 
wakacji jest pomoc uczniom, 
którzy nie przerobili materiału 
nauczania. Letnie zajęcia nie bę-
dą obowiązkowe. Wprawdzie to 
szkoły wytypują uczniów, którzy 
kwalifi kują się do letniej nauki, 
jednak ostateczna decyzja zależeć 
będzie od ucznia i jego rodziców. 

Udział w nich jest bezpłatny 
i nieobowiązkowy, ale należy 
wziąć pod uwagę opinię szko-
ły. Zajęcia odbywać się będą w 
ok. 20 grupach liczących do 14 
uczniów, rozmieszczonych w 
dziesięciu różnych lokalizacjach. 
Oprócz nauki dzieci będą mogły 
rozwijać swoje talenty, będzie 
także dużo sportu, gier i zabaw. 
Inicjatywa jest finansowana 
przez rząd flamandzki i miasto 
Mechelen. 

vrt.be 

Nutri-Score – najlepszy 
system do oceny 
produktów 
Po raz pierwszy przeprowadzono 
w Belgii badania różnych etykiet 
żywności, w szczególności zbada-
no wpływ tych etykiet na wybory 
żywności przez konsumentów. 

W Belgii Nutri-Score stosowa-
ny jest od kwietnia 2019 roku. 
Według badania, przeprowa-
dzonego przez Belgijski Instytut 
Zdrowia, to Nutri-Score najlepiej 
wskazuje jakość odżywczą pro-
duktu i jest najbardziej zrozumiałą 
etykietą dla konsumenta. 

System oceny Nutri-Score w 
uproszczony sposób informuje o 
wartości odżywczej produktów i 
ma pomóc w zwalczaniu otyłości. 
Oznaczenie jest dla konsumentów 
proste – każdy produkt spożywczy 
ma ocenę składu. Pięciostopniowa 
skala zaczyna się od ciemnozie-
lonego koloru A – oznaczające-
go najlepszy jakościowo, zdrowy 
produkt, aż do czerwonego z literą 
E, czyli zawierającego niezdrowe 
składniki. Nutri-Score nie ocenia 
jedynie żywności jednoskładniko-
wej i wody. 

Obecnie stosowanie 
Nutri-Score w Unii 
Europejskiej nie jest 
obowiązkowe. 
Dlatego niektóre pro-
dukty mają Nutri-Score, 
a inne nie. Kilka orga-
nizacji konsumenckich, 
w tym Test Aankoop, 
wystosowało petycję do 
Komisji Europejskiej, 
aby stosowanie Nutri-

Score było obowiązko-
we w całej UE.

hln.be 

Ponownie 
grzywny za 

naruszenie LEZ 
w Brukseli 
Od 1 lipca kierowcy, którzy w sto-
licy wjadą do LEZ samochodami 
niespełniającymi wymogów, będą 
ponownie ukarani grzywną. Od 16 
czerwca planowana jest kampania 
informacyjna, mająca na celu po-
informowanie kierowców o wzno-
wieniu kar. Wszystkie informacje 
można znaleźć na stronie interne-
towej https://lez.brussels/mytax/. 

gva.be 

Letnie obozy dla dzieci 
Rząd zezwolił na organizację let-
nich obozów dla dzieci. Obozy bę-
dą mogły odbywać się od 1 lipca, 
ale organizatorzy będą musieli 
przestrzegać specjalnych ograni-
czeń. 

Zgodnie z wytycznymi rządu licz-
ba uczestników jednego obozu, w 
tym opiekunów i kierownika, mu-
si zostać ograniczona do 50 osób. 
Dla grup harcerskich ten waru-
nek nie stanowi problemu, ponie-
waż obozy zazwyczaj składają się z 
mniejszej liczby osób. Organizacje 
młodzieżowe, które organizowały 
obozy dla liczniejszych grup, będą 
musiały dostosować plany. 

Nutri-Score – najlepszy 
naruszenie LEZ 

w Brukseli 
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W miarę możliwości należy prze-
strzegać również dystansu spo-
łecznego. Środek ten nie dotyczy 
dzieci poniżej 12 roku życia, nato-
miast starsi uczestnicy obozu ma-
ją unikać zbyt bliskiego kontaktu 
z innymi osobami. 

Organizacje młodzieżowe z ra-
dością przyjęły decyzję rządu i 
są gotowe podjąć wyzwanie, aby 
dzieci mogły cieszyć się letnim 
wyjazdem. 

niedziela.be 

„Inwestujcie 
oszczędności w 
dotknięte kryzysem 
fi rmy!” 
Flamandzki rząd chce zachęcić 
ulgami podatkowymi obywateli 
do tego, by zainwestowali część 
oszczędności w krajowe przed-
siębiorstwa, które ucierpiały w 
wyniku epidemii koronawirusa i 
wprowadzonych obostrzeń. 

Z jednej strony oprocentowanie 
lokat bankowych jest obecnie 
bardzo niskie (ze względu na ni-
skie stopy procentowe), co skła-
nia oszczędzających do szukania 
bardziej atrakcyjnych alternatyw. 

Z drugiej strony wiele fi rm, do-
tkniętych kryzysem, wywołanym 
epidemią, już teraz potrzebuje 
pieniędzy, by przetrwać ten trud-
ny okres. 

Dlaczego by nie połączyć jednego 
z drugim? – uznał rząd Flandrii. 

Aby zachęcić obywateli do takich 
inwestycji, zapowiedział stworze-
nie specjalnego funduszu i wpro-
wadzenie ulg podatkowych dla 
obywateli, którzy wpłacą do niego 
pieniądze. 

Fundusz ma dysponować środka-
mi wartymi około 500 mln euro. 
Niespełna połowę tej kwoty (240 
mln euro) zagwarantuje rząd fl a-
mandzki, a reszta pochodzić ma 
od obywateli, którzy zdecydują się 
wpłacić do niego część oszczęd-
ności. W zamian dostaną ulgę 
podatkową na trzy lata w wysoko-
ści 2,5% inwestycji (maksymalnie 
1000 euro ulgi). 

– Na początku epidemii wprowa-
dziliśmy szereg rozwiązań, które 
pozwoliły fi rmom przetrwać pierw-
szą fazę kryzysu. Przedsiębiorcy 
potrzebują jednak wsparcia także 
w dłuższej perspektywie – tłuma-
czyła Hilde Crevits, minister pracy 
we fl amandzkim rządzie. 

niedziela.be

Atrakcyjny kraj 
dla zagranicznych 
inwestorów 
W zeszłym roku w Belgii odnoto-
wano 267 zagranicznych inwesty-
cji, co poskutkowało utworzeniem 
5 401 miejsc pracy – wynika z ba-
dania przeprowadzonego przez 
Ernst & Young. Tym samym 
Belgia jest piątym najbardziej 
atrakcyjnym dla zagranicznych 
inwestorów krajem w Europie. 

Poza Belgią, w pierwszej 
piątce znalazły się takie 
kraje jak Francja, Wielka 
Brytania, Niemcy oraz 
Hiszpania. Jeśli chodzi o 
Belgię, na 267 projektów aż 
197 stanowiły nowe inwesty-
cje, co oznacza rekord. 

Najczęściej w Belgii in-
westowały firmy amery-

kańskie (45 inwestycji), kolejne 
miejsce zajęły przedsiębiorstwa 
francuskie (42). Odnotowano 
znaczny wzrost zainteresowania 
tzw. „czystymi technologiami”, 
choć najwięcej zainwestowano 
w projekty z sektorów takich jak 
sprzedaż i marketing (105), pro-
dukcja (60) oraz logistyka (51). 
Te trzy branże stanowiły aż 80% 
zagranicznych inwestycji. 

Wciąż to Region Flamandzki przy-
ciąga najwięcej inwestycji zagra-
nicznych (127 projektów), następ-
nie zaś Regin Stołeczny Brukseli 
(76) oraz Region Waloński (63).

niedziela.be 

Papierosy nadal 
są sprzedawane 
nieletnim 
Limit wiekowy sprze-
daży wyrobów tyto-
niowych został pod-
niesiony w listopadzie 
ubiegłego roku (ukończone 18 lat). 
Jednak coraz więcej sprzedawców 
łamie ten zakaz. 

Każdy, kto zostanie przyłapany na 
sprzedaży tytoniu nieletnim, ryzy-
kuje wysoką grzywnę. Minimalna 
grzywna wynosi 208 euro, maksy-
malna 12 500 euro.   To nie małolet-
ni ponosi karę kupując papierosy, 
ale sprzedawca, który je sprzeda-
je. Sprzedawca musi poprosić o 
dowód osobisty, jeśli ma jakie-
kolwiek wątpliwości co do wieku 
klienta – mówi prawo. 

vrt.be 

„Czerwona faza 
alarmowa” 
W 2019 roku, 149 174 imigrantów 
spoza UE zamieszkało w Belgii – 

niedziela.be 
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wynika z danych opublikowanych 
przez belgijski urząd statystycz-
ny Statbel. To więcej niż liczba 
mieszkańców miasta takiego jak 
Hasselt. 
Całkowita liczba imigrantów jest 
jeszcze wyższa i wynosi 174,591. 
Obejmuje ona również Belgów, 
którzy powrócili do kraju. 

Ostatnie badanie opinii publicznej 
„De Stemming” po raz kolejny 
pokazało, że imigracja spoza UE 
pozostaje ważnym problemem dla 
Flamandów. Znacznie większym 
niż klimat, dług publiczny czy 
ubóstwo. 
Odkąd w 1948 roku migracja się 
rozpoczęła, nigdy wcześniej tak 
wielu imigrantów spoza UE nie 
przybyło do Belgii niż w zeszłym 
roku. To czerwony alarm” – mówi 
Klaas Slootmans z Vlaams Belang. 

„Istnieje coraz większa sprzecz-
ność między wolą ludzi a realizo-
waną polityką. Ponad dwie trzecie 
Flamandów uważa, że uporczywy 
i masowy napływ imigrantów spo-
za UE powinien się jak najszybciej 
skończyć. Opinia ludzi jest całko-
wicie ignorowana” – podsumowu-
je senator. 

Vlaams Belang domaga się, aby 
imigracja stała się głównym tema-
tem negocjacji federalnych. Chce 
na przykład surowszej ustawy o łą-
czeniu rodzin zgodnie z modelem 
duńskim, chronionego zabezpie-
czenia społecznego, zaostrzenia 
ustawodawstwa azylowego, oraz 
zdecydowanej polityki „powroto-
wej” dla nielegalnych imigrantów. 

Rośnie także liczba Belgów opusz-
czających kraj. Z 119 560 osób, któ-
re opuściły kraj w 2019 r., prawie 
jedna trzecia to Belgowie. 

hln.be  

Opracowała: 
Karolina Morawska

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: 

je senator. 
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Malarze antwerpscy i ich pomniki. 
Część II
Dziś druga część spaceru, którego tematem są antwerpscy malarze, a raczej miejsca 
w centrum Antwerpii, gdzie znajdują się pomniki czterech antwerpskich malarzy 
epoki baroku. 

Ostatnio zakończyliśmy nasz spa-
cer koło pomnika Antona van 
Dycka. Idziemy dalej ulicą Meir, 
dochodzimy do Meirbrug, prze-
chodzimy na drugą stronę ulicy i 
idziemy dalej prosto. Dochodzimy 
do budynku Boerentoren i tu mo-
żemy wybrać, czy idziemy ulicą 
Eiermarkt czy Schoenmarkt, ale 
to bez znaczenia, bo obie ulice i tak 
prowadzą do miejsca, które nas 
interesuje, czyli do Groenplaats. 

Tu znajduje się pomnik malarza, 
którego twórczość chyba wszyscy 
w Antwerpii znają, bo trudno zna-
leźć kogoś, kto choć raz w życiu 
nie usłyszał nazwiska Rubens. 
Peter Paul Rubens, wybitny ma-
larz epoki baroku, odniósł sukces 
za życia a dziś jest uznawany za 

jednego z najważniejszych mala-
rzy w historii sztuki europejskiej. 

Kim był Rubens? Urodził się 
28 czerwca 1577 roku w Siegen 
w Niemczech. Jego ojciec Jan 
Rubens był prawnikiem, a matka 
Maria Pypelinckx pochodziła z za-
cnej i zamożnej rodziny. Rodzice 
Rubensa byli protestantami, dla-
tego z powodów politycznych i re-
ligijnych wyjechali z Antwerpii, a 
raczej uciekli, bo w tamtym czasie 
sytuacja w mieście była napięta. 

W roku 1566 wybuchło an-
tyhiszpańskie powstanie w 
Niderlandach, którego celem by-
ła niepodległość zbuntowanych 
prowincji. Choć rodzice Rubensa 
opuścili Antwerpię w obawie 

przed prześladowaniami religijny-
mi i tak musieli w końcu zmienić 
wyznanie i przeszli na katolicyzm. 

Peter Paul Rubens był szóstym 
z siedmiorga rodzeństwa. Miał 
też starszą przyrodnią siostrę 
Christine von Dietz, bo jego oj-
ciec jeszcze przed jego narodze-
niem miał romans z księżną Anną 
Saską, która była w tym czasie dru-
gą żoną Wilhelma I Orańskiego. Z 
tego też powodu jego ojciec trafił 
na dwa lata do więzienia. Po wyj-
ściu z więzienia Jan Rubens wrócił 
do rodziny. 

Gdy Peter Paul miał 10 lat, jego 
ojciec zmarł. Wtedy też jego mat-
ka zdecydowała się wrócić do 
Antwerpii. Matka zadbała o dobre 
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wykształcenie swoich dzieci, mło-
dy Rubens znał pięć języków, był 
pracowity i ambitny. W Antwerpii 
uczył się malarstwa najpierw w 
pracowni Tobiasa Verhaechta a 
następnie Adama van Noorta oraz 
Otto van Veena. 

Po zakończeniu nauki został przy-
jęty do antwerpskiego cechu. W 
roku 1600 wyjechał do Włoch, 
gdzie pracował, ale też studio-
wał klasyczną sztukę grecką i 
rzymską. W czasie swoich po-
dróży zawodowych odwiedził też 
Hiszpanię. Do Antwerpii wrócił w 
roku 1608 a jednym z powodów 
była choroba matki, która jednak 
zmarła jeszcze przed jego powro-
tem. 

Rubens miał już wtedy duże do-
świadczenie i ugruntowaną po-
zycję jako malarz, dlatego też 
otrzymał od razu sporo zleceń. 
W następnym roku został nadwor-
nym malarzem arcyksiążęcej pary 
Alberta i Izabeli. Otrzymał specjal-
ne pozwolenie na pracę w swojej 
pracowni w Antwerpii, a nie na 

dworze królewskim. Mógł 
również realizować zlecenia 
dla innych klientów, co wię-
cej mógł zatrudniać i przyjmo-
wać studentów oraz uczniów 
tylu, ilu chciał. W tym samym 
roku, a dokładnie 3 paździer-
nika 1609 roku Rubens ożenił 
się z Izabelą Brant. 

W następnym roku przepro-
wadził się do swojego do-
mu, obok którego mieściła 
się jego pracownia. Dziś ten 
dom to znane muzeum – het 
Rubenshuis. Stworzył tam 
wspaniałe atelier, w którym 
gościł swoich znakomitych 
zleceniodawców, bo Rubens 
miał wyjątkowo zamożnych 
klientów. Jednym z nich był 
królewicz Władysław, później-
szy król Polski Władysław IV 

Waza, który w 1624 roku przeby-
wał w Antwerpii. To wtedy po-
wstało kilka portretów królewicza 
Władysława. 

W roku 1626, w wieku 34 lat zmar-
ła Izabela żona Rubensa, jednak 
cztery lata później Rubens oże-
nił się ponownie z młodziutką 
Heleną Fourment. On miał wtedy 
53 lata, był bogaty i sławny, ona 
miała 16 lat, była piękna i pocho-
dziła z dobrej mieszczańskiej ro-
dziny. Z pierwszego małżeństwa 
miał Rubens troje dzieci – dwóch 
synów i jedną córkę, z drugiego 
pięcioro dzieci – trzy córki i dwóch 
synów. 
Ostatnie dziecko, córka Constance 
urodziła się już po śmierci 
Rubensa. Helena, jego druga żona 
po jego śmierci ponownie wyszła 
za mąż i zamieszkała w Brukseli. 
Zmarła w roku 1673 i została po-
chowana w kościele św. Jakuba w 
Antwerpii. Jednak niektóre źródła 
podają, że Rubens miał też dzieci 
z innych związków pozamałżeń-
skich. Ile? Tego dokładnie nie 
wiadomo, na pewno kilkoro. 

Rubens był nie tylko wybitnym 
malarzem, ale miał też talent do 
dyplomacji. Nie bez znaczenia 
był fakt, że Rubens znał języki 
obce, był kulturalny, obyty i miał 
urok osobisty. W latach 1623-1633 
sprawnie łączył pracę malarza z 
pracą dyplomaty i w zasadzie z 
każdej podróży dyplomatycznej 
wracał z nowymi zamówieniami. 
Za swoje zasługi w dyplomacji 
otrzymał tytuł szlachecki od an-
gielskiego króla Karola I. 

Jego praca pozwalała mu na bli-
skie kontakty z władcami ówcze-
snej Europy. Był znany, bogaty i 
spełniony w życiu zawodowym 
oraz osobistym. Pozostawił po 
sobie wiele obrazów – około dwa 
tysiące i jeszcze więcej rysunków, 
które mówią nam, jakim był arty-
stą. Tworzył obrazy o różnej tema-
tyce: sceny religijne, rodzajowe, 
mitologiczne, krajobrazy i pejza-
że, portrety i autoportrety, grafiki 
i szkice. 

Mimo licznych wyjazdów to w 
Antwerpii spędził najwięcej cza-
su i tu odnajdziemy najwięcej je-
go śladów. Jego dom i pracownię, 
domy przyjaciół, rodziny i znajo-
mych, u których bywał, kościoły, 
w których znajdują się jego dzieła. 
Jego twórczość wywarła wpływ na 
sztukę europejską. 

O tym, jakim był człowiekiem, 
możemy się dowiedzieć z listów, 
które do dziś się zachowały. Zmarł 
30 maja 1640 roku w Antwerpii i 
tu też został pochowany w kościele 
św. Jakuba. Pomnik Rubensa, któ-
ry znajduje się na de Groenplaats, 
zaprojektowany został w roku 
1840 przez antwerpskiego rzeź-
biarza o nazwisku Guillaume 
(Willem) Geefs ale dopiero w roku 
1843 został ustawiony w tym miej-
scu. Pomnik powstał z inicjatywy 
de Société de Sciences, Letters 
et Arts d’Anvers (Antwerpskie 
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Towarzystwo Nauk, Literatury 
i Sztuki) w dwusetną rocznicę 
śmierci mistrza. 

Z de Groenplaats idziemy w 
kierunku tunelu św. Anny 
dla pieszych i rowerzy-
stów. Możemy pójść ulicą 
Nationalestraat, a gdy doj-
dziemy do pierwszego skrzy-
żowania, skręcamy w prawo 
w ulicę Steenhouwersvest i 
idziemy cały czas prosto aż 
dojdziemy do skrzyżowania z 
ulicą Oever. Tu skręcamy w 
lewo i już jesteśmy na miej-
scu, bo tu właśnie znajduje 
się pomnik Jacoba Jordaensa. 

Jacob Jordaens (Jacques 
Jordaens  lub  Jaecques 
Jordaens) urodził się 19 ma-
ja 1593 roku w Antwerpii. 
Był najstarszym synem za-
możnego antwerpskiego 
kupca Jacoba Jordaensa a 
jego matką była Barbara van 
Wolschaten. Rodzina była liczna, 
bo Jacob miał jeszcze dziesięcioro 
rodzeństwa. 

W roku 1607, gdy miał 14 lat, roz-
począł naukę malarstwa u mistrza 
Adama van Noorta. Był to jego 
jedyny nauczyciel przez osiem 
lat. Po zakończeniu nauki został 
przyjęty do gildii św. Łukasza. 
W tym samym roku ożenił się z 
najstarszą córką swojego mistrza 
Anną Cathariną van Noort. Mieli 
troje dzieci: Elisabeth, Jacoba (któ-
ry też został malarzem) i Annę 
Catharinę. 

Podobnie jak inni malarze w 
tamtym czasie Jordaens otwo-
rzył własne studio i zatrudniał 
wielu uczniów oraz studentów, z 
którymi realizował liczne zamó-
wienia. Jordaensa wiele łączyło 
z Rubensem, kształcili się u tego 
samego mistrza, czasem ze so-
bą współpracowali, ale było też 

wiele różnic między nimi. Jacob 
Jordaens nigdy nie wyjechał do 
Włoch, by dalej się kształcić, nie 
był też nigdy malarzem nadwor-
nym, jego klientami byli głównie 
zamożni mieszkańcy Antwerpii i 
duchowni. 

Podobnie jak Rubens tworzył ob-
razy o tematyce religijnej, mitolo-
gicznej i alegorycznej oraz kom-
pozycje rodzajowe. Dopiero po 
śmierci Rubensa zyskał renomę i 
wtedy też otrzymał wiele zleceń od 

ówczesnych władców. Całe 
życie mieszkał i pracował w 
Antwerpii, a jeśli wyjeżdżał, 
to na krótko i kiedy musiał 
w celach zawodowych. Był 
nie tylko malarzem, ale też 
rysownikiem i projektantem 
tkanin dekoracyjnych – tapi-
serii. Malował pejzaże i por-
trety, był artystą wszechstron-
nym a jego styl ewoluował. 

Zmarł 18 października 
1678 roku w wieku 85 lat w 
Antwerpii, a pochowany zo-
stał na cmentarzu protestanc-
kim w Putte, bo około 1650 
roku zmienił wyznanie i prze-
szedł na kalwinizm. Kościół 
i cmentarz w Putte zosta-
ły zniszczone w roku 1794 
przez wojsko francuskie. W 
roku 1829 odnaleziono frag-
ment nagrobka Jordaensa. 
Dziś w tym miejscu znajduje 
się pomnik, który odsłonięto 
22 sierpnia 1877 roku, a wy-

konał go belgijski rzeźbiarz Jef 
Lambeaux. 

Natomiast marmurowy pomnik 
Jacoba Jordaensa, który znajdu-
je się w Antwerpii, jest dziełem 
antwerpskiego rzeźbiarza Julesa 
Pechera. Powstał w roku 1880 i po-
czątkowo był ustawiony na ulicy 
Van Breestraat. W roku 1901 po-
mnik został przeniesiony na ulicę 
de Gemeentestraat. A w roku 1986 
został ustawiony tu, gdzie teraz 
jest, czyli na ulicy Oever. 
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Historie ukryte  
w belgijskich zamkach 
Kasteel La Roche 
Belgia słynie z malowniczych krajobrazów, przepięknej architektury, wspaniałego 
malarstwa, 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 kwadratowy. 

Zapraszam do odwiedzenia najbardziej znanych w Belgii zamków, pełnych  
wyjątkowych historii. 

Ruiny Kasteel La Roche 
Jedną z największych atrakcji tu-
rystycznych miasta La Roche-en-
Ardente, położonego w prowincji 
Luxemburg, są majestatyczne 
ruiny średniowiecznego zamku 
na stromym zboczu Duisenberg, 
w zakolu rzeki Ourthe, u zbiegu 
sześciu malowniczych dolin. 

Zamek zbudowany został w IX 
wieku przez Jules’a Seremaniego 
wasala księcia Lotaryngii. W kolej-
nych latach, rozbudowywany i mo-
dernizowany, stał się w XII wieku 
ważnym strategicznie miejscem 
na angielskim szlaku handlo-
wym prowadzącym do Lombardii. 
Załoga zamku odpowiadała za po-
bieranie ceł od kupców i chroniła 
powstałą przy zamku osadę. 

W 1681 roku, kiedy zamek zdo-
były wojska Ludwika XIV, bu-
dowla została przekształcona w 
rezydencję, która pozostawała 
w użytkowaniu kolejnych wład-
ców przez następne stulecie. Po 
pożarze, wznieconym przez ude-
rzenie pioruna i wyprowadzeniu 
się ostatniego właściciela Józefa 
II, zamek popadł w ruinę i przez 
lata traktowany był przez okolicz-
nych mieszkańców la Roche jako 
źródło materiałów budowlanych. 
Ze zdewastowanego zamku do na-
szych czasów przetrwały jedynie 

jego majestatyczne, górujące nad 
miastem ruiny, które stały się jed-
ną z najpopularniejszych atrakcji 
turystycznych w Ardenach. 

Zamkowy duch 
Zamkowe ruiny mają swojego du-
cha. Jak głosi legenda, jest nim 
siedemnastoletnia Berthe, jedyna 
córka i spadkobierczyni bogatego 
miejscowego szlachcica hrabiego  

La Roche. Kiedy nadeszła pora na 
wydanie dziewczyny za mąż, ojciec 
zorganizował turniej rycerski o jej 
rękę. Na wezwanie stawił się tylko 
jeden kandydat – hrabia Walera 
de Montaigu, który na swoje nie-
szczęście wcześniej obiecał miłość 
i wierność hrabinie Alix de Salm. 

Hrabia był rycerzem mężnym i 
niepokonanym, dlatego też żaden 

www.la-roche-en-ardenne.be
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rycerz nie odważył się stanąć z 
nim w szranki. Jednak w ostat-
niej chwili przeciwnik się poja-
wił. Ubrany na czarno, drobny, 
niewysoki, wyglądający jak dziec-
ko. I mimo widocznej przewagi 
hrabiego pokonał go podcinając 
mu gardło. Po walce, w nagrodę 
otrzymał rękę Berthe. 

Następnego dnia o poranku hra-
bia La Roche czekał ze śniada-
niem na córkę i jej dopiero co 
poślubionego męża. Kiedy długo 
nie nadchodzili, zaniepokojony 
postanowił pójść do ich komnaty 
znajdującej się w wieży. Na miej-
scu zastał pusty pokój i otwarte 
okno. 

Podbiegł do okna, spojrzał w dół 
i zamarł z przerażenia. Na skale, 
nad brzegiem rzeki ujrzał dwie 
nieruchome postacie. W białej 
sukni ślubnej leżała jego uko-

chana córka. A obok niej czar-
ny rycerz, którym okazała się 
przebrana hrabina Alix de Salm. 
Zawarła ona sojusz z diabłem, by 
zemścić się na niewiernym hra-
bim Montaigu i pięknej Berthe z 
La Roche. 

Do dziś duch dziewczyny błąka 
się po zamkowych ruinach i uża-
la nad losem swoim oraz ukocha-
nego. 

Pracujący duch  
w La Roche 
Pierwszy duch zamku La Roche 
był fryzjerem. To były wczesne 
lata 50. Jean Therer prowadził 
zakład fryzjerski u podnóża Trou 
Bourbon. „Pewnego dnia po po-
łudniu, zerknąłem przez ramię 
do gazety czytanej przez jednego 
z moich klientów. Artykuł opo-
wiadał o duchach w angielskich 
zamkach. Pomyślałem, dlaczego 

nie mielibyśmy mieć ducha w La 
Roche?” – opowiadał Therer. 

Tego samego wieczoru, kiedy 
klienci siedzieli w salonie fryzjer-
skim „pod suszarkami”, fryzjer 
zrobił sobie przerwę i niewidocz-
ny wspiął się po linie na mury 
zamku. 

Wtedy, po raz pierwszy, w zamko-
wych ruinach pojawił się ubrany 
w białą szatę i tekturową spiczastą 
czapkę duch. 

Pogłoski o nowym lokatorze zam-
ku rozprzestrzeniły się bardzo 
szybko. 8 lipca 1951 roku, tygo-
dnik „L’Echo de la Roche” zamie-
ścił komunikat, w którym zwracał 
się do mieszkańców La Roche, 
aby rejestrowali dni i godziny, w 
których pojawiał się duch. Do mia-
steczka przybywało coraz więcej 
ciekawskich turystów chcących 

Kamil Pełczyński, rysunek wykonany węglem
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zobaczyć zjawę. Dlatego władze 
miasta postanowiły zatrudnić mło-
dego studenta Bernarda Zimmera, 
który w rolę ducha wcielał się już 
oficjalnie, a fryzjer Jean przeszedł 
na emeryturę. 

Bernard, jako duch, zrobił praw-
dziwą karierę. Od 1956 do 1960 
roku udzielał wywiadów, pojawiał 
się w telewizji i w radiu, znany był 
również za granicą. 

Z biegiem czasu zamkowe przed-
stawienie z duchem w roli głównej 
stawało się coraz bardziej profesjo-
nalne i nowoczesne. W ruinach 
znalazły się częściowo oświetlone 
średniowieczne elementy, do tego 
doszła gra kolorowych świateł i 
dźwięków. 

Duch Berthe stał się symbolem 
miasta. Można było go dostrzec 
na etykietach wielu regionalnych 
produktów, nawet sklepu mięsne-
go, czy zakupić w formie pamiąt-
kowej lalki. 

Wieczorami, w miesiącach waka-
cyjnych, można zobaczyć ducha 

na własne oczy. W tym roku jest 
to możliwe pomiędzy 11 lipca a 
22 sierpnia. Ostatni tegoroczny 
„występ” zjawy, wraz z pokazem 
sztucznych ogni, odbywa się wła-
śnie 22 sierpnia. Przedstawienie 
najlepiej oglądać z ulic położone-
go poniżej miasteczka. 

Średniowieczny 
weekend w zamku  
la Roche 
W pierwszy weekend sierpnia 
(w tym roku jest to 1-2 sierpnia), 
w godzinach od 10.00 do 18.00, z 
udziałem ponad 150 przebranych 
statystów, w La Roche odbywa się 
średniowieczny weekend. Można 
zobaczyć zrekonstruowane śre-
dniowieczne obozowiska, turnie-
je rycerskie, pokazy sokolnictwa 
i łucznictwa, wziąć udział na 
przykład w walce na miecze. Czas 
umilają trubadurzy i żonglerzy. Na 
średniowiecznym targu wystawio-
ne jest rękodzieło i odbywają się 
degustacje wyjątkowych potraw. 

Halloween w zamku 
Co roku, podczas Halloween, za-
mek otwiera swoje podwoje i za-

prasza do wspólnej zabawy tury-
stów oraz mieszkańców. Atrakcji 
jest co niemiara, między innymi 
poszukiwanie skarbów w zamku, 
kolorowe parady, mrożące krew 
w żyłach historie, czy zwiedzanie 
nawiedzonych ruin. 

W tym roku zamkowy Halloween 
odbędzie się w dniach od 31 paź-
dziernika do 8 listopada. 

Obecnie w ruinach La Roche pro-
wadzone są wykopaliska archeolo-
giczne. Naukowcy odkryli sale z 
XV wieku, badana jest możliwość 
rekonstrukcji komnat i wież. Co 
ciekawe, naukowcy odnaleźli ze-
garek z XVI wieku, który po re-
nowacji znów działa i można go 
oglądać na Rue du Purnalet 7. 

Oficjalna strona Kasteel La Roche: 
www.chateaudelaroche.be

Agnieszka Buniowska 

Źródła: 
navtur.pl, 365.be 

blik-ardennen.luxembourg-belge.be 
www.chateaudelaroche.be
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Na rowerowych szlakach Belgii 
Belgia to kilometry dobrze utrzymanych i oznakowanych dróg rowerowych.  
Każdy, kto chce zwiedzić ten kraj z perspektywy dwóch kółek, może liczyć na  
niewielkie odległości między miastami, doskonałe trasy rowerowe, wszechobecne 
wypożyczalnie rowerów, piękne krajobrazy i niezwykłą architekturę. Atrakcyjne 
szlaki rowerowe ciągną się przez cały kraj, często wzdłuż urokliwych rzek i kanałów. 
Rowerem można przemierzyć cały kraj, od wybrzeża aż po góry. 

Dokąd pojechać? Co zobaczyć? 

Rowerem przez jezioro 
Ścieżka rowerowa „Cycling 
Throught Water” w Limburgii 
przebiega przez park  Bokrijk-
Genk o powierzchni 550 hektarów. 
W parku, znanym z muzealnych 
kompleksów i skansenów, znajdu-
je się aż 19 jezior i w każdym z nich 
można łowić ryby: liny, szczupaki, 
karpie i węgorze. Jedno z tych je-
zior przecina niezwykła ścieżka 
rowerowa. Przejeżdżający nią ro-
werzyści wyglądają, jakby jechali 
przez wodę. 

W 2006 roku architekci stworzyli 
trasę rowerową zatopioną poniżej 
poziomu wody, która nie dzieli je-
ziora. Zrezygnowali z typowego 
rozwiązania, jakim jest kładka, 
czy most nad taflą wody. Chcieli, 
by ingerencja w przyrodę była jak 
najmniejsza. Ścieżka dla rowerzy-
stów została wyłożona specjalny-
mi płytkami antypoślizgowymi i 

wsparta na palach, które pozwa-
lają na swobodny przepływ wody 
po obu stronach jeziora. Efekt 
okazał się tak spektakularny, że 
zaledwie rok po otwarciu z tej tra-
sy skorzystało ponad pół miliona 
rowerzystów. 

„Cycling Throught Water” ma 
około trzech metrów szerokości i 
ponad dwieście metrów długości. 
Przegrody, oddzielające od siebie 
dwie części jeziora, mają wyso-
kość około 160 centymetrów, co 
umożliwia rowerzystom obserwo-
wanie tafli jeziora znajdującego 
się niemal na wysokości oczu. 

W 2017 roku tygodnik „Time” 
umieścił „Cycling Throught 
Water” na liście stu wartych od-
wiedzenia miejsc na świecie, pi-
sząc: „Chodzenie po wodzie to 
umiejętność, na którą ludzie nie 
mogą sobie pozwolić, ale podróżu-

jąc przez środek jeziora w Belgii, 
możemy odczuć równie boskie 
wrażenie”. 

Projekt został niejednokrotnie 
doceniony nagrodami architek-
tonicznymi między innymi w 
Ameryce i w Australii. „Cycling 
Throught Water” sfinansowała 
organizacja pozarządowa  Visit 
Limburgia. 

Ścieżka rowerowa  
w koronach drzew 
Na terenie belgijskich lasów 
Bosland, w prowincji Limburgia, 
w miejscowości Hechtel – Eksel, 
niedaleko granicy z Niderlandami, 
powstała wyjątkowa trasa rowe-
rowa. Dwupoziomowa ścieżka na 
planie koła, otoczona leśnym kra-
jobrazem, wznosi się stopniowo 
nad ziemią do wysokości 10 me-
trów. Pokryta gładkim asfaltem, 
umieszczona została na specjal-
nych kolumnach, które fakturą 
i formą przypominają pnie jodły. 
Dzięki temu cała konstrukcja sta-
nowi jedną całość z otoczeniem 
przyrody. 

„Cycling through the Trees” ma 
ponad 700 metrów długości, a jej 
konstrukcja usytuowana została 
na poziomie koron drzew. Żeby na 
nią wjechać, trzeba pokonać pod-
jazd, który wznosi się po kątem 
zaledwie 3-4 stopni i pokonanie 
go nie jest problemem nawet dla 
mało zaawansowanych rowerzy-
stów. Konstrukcja o średnicy 10 

www.visitlimburg.be
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metrów wsparta jest na 
449 stalowych filarach 
przypominających drew-
no sosen. 

W pierwszym tygodniu 
otwarcia ze ścieżki sko-
rzystało aż 70 tysięcy 
osób, a każdego dnia 
przejeżdża nią około 
dwóch tysięcy cykli-
stów. Ze względów bez-
pieczeństwa droga jest 
jednokierunkowa. 

Ścieżka w koronach 
drzew to projekt sfi-
nansowany przez wspo-
mnianą wyżej organizację  Visit 
Limburgia i kolejna odsłona nie-
zwykłych ścieżek rowerowych w 
Belgii. 

Vlaanderen Fietsroute 
Flandria jest wymarzonym miej-
scem dla rowerzystów. Posiada 
liczne dobrze oznakowane trasy, 
odpowiednie także dla poczatkują-
cych rowerzystów i rodzin z dzieć-
mi. Trasy biegną prawie w całości 
po nawierzchni asfaltowej, głów-
nie po wydzielonych ścieżkach 
rowerowych, czasem po drogach 
publicznych, ale o niewielkim 

natężeniu ruchu. Znajduje się tu 
wiele malowniczych szlaków ro-
werowych, a najbardziej znany jest 
Vlaanderen Fietsroute. Wzdłuż 
kanałów, na dystansie ponad 900 
kilometrów, obiega prawie całą 
Flandrię. 

Zachodnia część Vlaanderen 
Fietsroute częściowo przebiega 
po szlaku trasy Route du Comte 
Jean biegnącej wzdłuż atlantyckie-
go wybrzeża. Szlak o długości ok. 
220 kilometrów prowadzi z Brugii, 
przez Nieuwpoort i Dunkierkę aż 
do Calais we Francji. Część tej 

trasy można pokonać pły-
nąc na przykład wynajętą 
łodzią lub barką mieszkal-
ną, na których można nie-
kiedy przenocować. 

Piwnym szlakiem 
Ta trasa, to nie lada grat-
ka dla rowerzystów i jed-
nocześnie miłośników pi-
wa. Szlak wiedzie poprzez 
słynne belgijskie browary. 
Można odwiedzić na przy-
kład browar Huyghens, 
znany z produkcji piwa 
Delirium Tremens, bro-
war Bosteels produku-
jący Kwaka, czy browar 

Moortgat, gdzie powstaje słynny 
Duvel. 

La promenade Werte 
Najciekawsza rowerowa atrakcja 
w Brukseli. Trasa o długości 60 
kilometrów biegnie dookoła sto-
licy i podzielona jest na siedem 
odcinków (o długości od 6 do 10 
kilometrów). Specjalnie oznako-
wana, z informacjami o mijanych 
miejscach, jest zróżnicowana kra-
jobrazowo i warta odwiedzenia. 

North Sea Cycle Route 
Ta niezwykła trasa rowerowa 

www.visitlimburg.be

www.visitlimburg.be
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przeznaczona jest wprawdzie dla 
zaawansowanych cyklistów, ale 
warto o niej wspomnieć. Wiedzie 
przez osiem europejskich państw 
leżących nad Morzem Północnym. 
Została zarejestrowana w 2001 
roku i łączy międzynarodowe, re-
gionalne i lokalne trasy rowerowe. 
Biegnie przez nabrzeża Szkocji, 
Anglii, Belgii, Holandii, Niemiec, 
Danii, Szwecji i Norwegii, w związ-
ku z tym kilkakrotnie trzeba sko-
rzystać z promu. Liczy blisko 6000 
kilometrów. 

Inne rowerowe atrakcje 
Przewodniki turystyczne poleca-
ją rowerową wycieczkę na trasie 
Bruksela – Leuven. Dystans to 
około 30 kilometrów w każdą stro-
nę z centrum jednego miasta do 
drugiego. Trasa HST, numer „F3”, 
jest bardzo dobrze oznakowana. 

LF5, to najdłuższa w Belgii asfal-
towa ścieżka dla cyklistów. Liczy 
ponad 300 kilometrów i łączy naj-
ważniejsze zabytki Flandrii. 

Warto też przejechać trasę z 
Brukseli do Brugii wiodącą do-
liną rzeki Scheldy. Po drodze na 
rowerzystów czeka między inny-
mi Leuven i Gent. Ale nie tylko te 
miasta warte są odwiedzenia, ale 
też ich okolice. Można udać się do 
położonego zaledwie o kilka kilo-
metrów od Brugii malowniczego 
miasteczka Damme. 

Niewątpliwą atrakcją jest jazda 
rowerem nad brzegiem Morza 
Północnego. Nadmorskie wybrze-
że Belgii to około 70 kilometrów 
długości, piaszczyste plaże, ku-
rorty i niesamowicie malowniczy 
krajobraz. 

Warto też wybrać się w rowerową 
podróż w Ardeny. Chociaż nie są 
to szczególnie wysokie góry, są 
bardzo malownicze, poprzecina-
ne licznymi jarami, wąwozami i 
jaskiniami. 

Atrakcją są z pewnością rowerowe 
trasy tematyczne. Na przykład we 
Flandrii można na rowerze prze-
mierzyć wspomniany wyżej piwny 
szlak, trasę wrzosową, czy szlaki 
zamkowe (https://www.fietsroute.
org/fietsroutes-overzicht). 

Walonia zaprasza nad kanały, 
strumienie, a także na podróż 
szlakiem karnawału (https://ravel.
wallonie.be/home.html) 

Karolina Morawska 

Źródła: bryla.pl, domiporta.pl
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Kuchnia flamandzka dla każdego 
Flandria słynie z przepięknych średniowiecznych miast, malarstwa, architektury  
i wspaniałych restauracji. Jest rajem dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. 
Z racji bliskości do morza w tym rejonie Belgii bardzo popularne i przyrządzane na 
różne sposoby są ryby i owoce morza. 

Kuchnia flamandzka jest niezwy-
kle smaczna i bardzo różnorod-
na, o czym nie wszyscy wiedzą. 
Prawdziwie flamandzkie dania, ta-
kie jak np. Waterloo (gulasz rybny/
gulasz z kurczakiem), Carbonaden/ 
Vlaamse Stoof (gulasz wołowy), 
Paling in ‘t Groen (węgorz w zie-
lonym sosie), Mosselen met friet, 
(omułki z frytkami), Vol-au-vent 
(pasztecik z ciasta francuskiego 
wypełniony sosem), Balletjes met 
krieken (mięsne kuleczki z wiśnia-
mi), zadowolą nawet najbardziej 
wybredne gusty. 

W tym odcinku polecam ikonę 
flamandzkiej kuchni – Stoofvlees, 
znaną też pod nazwą Carbonade 
Flamande, czyli gulasz wołowy 
po flamandzku. Danie sycące i 
pełne smaku, często goszczące na 
stołach Flamandów, chociaż czas 
przygotowania tej potrawy jest sto-
sunkowo długi – do trzech godzin. 

Ważnym składnikiem Stoofvlees 
jest ciemne belgijskie piwo, w 
którym wołowinę dusi się z do-
datkiem cebuli i ziół. To właśnie 
dzięki piwu potrawa ma tak nie-
powtarzalny smak. Używa się 
ciemnego piwa typu abdeijbier czy 
trappist na przykład: Leffe Bruin, 
Westmalle, Orval czy Rochefort. 
Oprócz piwa nieodłącznym skład-
nikiem tej potrawy jest karmelizo-
wany cukier, piernik, który wchła-
nia nadmiar sosu, zagęszcza go i 
przy okazji doskonale karmelizuje 
(lub kromka chleba), oraz pikant-
na musztarda na przykład Dijon. 
Najbardziej popularny i lubiany 
Stoofvlees serwowany jest z fryt-
kami i majonezem. 

Istnieje wiele odmian tej potra-
wy, różnice zależą od regionu 
Flandrii, użytego piwa, musztardy 
i dodatków. Poniższy przepis jest 
jedną z najpopularniejszych wersji 
Stoofvlees. 

Stoofvlees, czyli gulasz 
wołowy po flamandzku 

Składniki: 
• 1-1,2 kg mięsa wołowego na gu-

lasz 
• 3 duże cebule 
• 3 ząbki czosnku 
• 2 butelki ciemnego piwa (np. 

Westmalle, Trapist) 
• 2 liście laurowe 
• 2 gałązki tymianku 
• kilka gałązek świeżej pietruszki 
• 1 goździk (sztuka) 
• 3 łyżki ciemnego brązowego 

cukru 
• 1 kromka brązowego chleba 
• 3 łyżki ostrej musztardy 
• 2-3 łyżki octu winnego (najlepiej 

czerwonego) 
• pieprz i sól do smaku 
• 20-40 g masła 

Wykonanie: 
Mięso kroimy na 3-4 centyme-
trowe kawałki. Obraną cebulę 

kroimy w kostkę. Na patelni roz-
puszczamy masło, wrzucamy ce-
bulę i podsmażamy do momentu, 
aż zacznie się szklić. Dodajemy 
obrane i przeciśnięte przez pra-
skę ząbki czosnku i smażymy ca-

łość przez około 2 minuty. 
Przekładamy do garnka. 

Na patelni, na dość dużym 
ogniu partiami obsmaża-
my mięso ze wszystkich 
stron, przekładamy je 
do garnka z cebulą i czo-
snkiem, dodajemy sól i 
pieprz. 

Na rozgrzaną patelnię wle-
wamy piwo, doprowadzając 

je do wrzenia. Wlewamy do garn-
ka z mięsem, cebulą i czosnkiem. 
Dodajemy liście laurowe, tymia-
nek razem z goździkiem, ocet oraz 
brązowy cukier. Całość na małym 
ogniu dusimy pod przykryciem do 
miękkości (do 3 godzin). Od czasu 
do czasu delikatnie mieszamy. 

Po upływie tego czasu na wierzchu 
gulaszu kładziemy kromkę chle-
ba posmarowaną grubą warstwą 
musztardy (stroną posmarowaną 
do dołu). Całość nadal dusimy 
pod przykryciem do pół godziny. 
Na koniec delikatnie mieszamy, 
doprawiamy do smaku solą i pie-
przem. 

Podajemy z frytkami i majone-
zem, purée ziemniaczanym lub 
chlebem. 

Smacznego! 
 

Agnieszka Wojtysiak
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Przegląd prasy polskiej 
Ułatwienia dla 
kierowców i właścicieli 
pojazdów 
Już niedługo kierowcy będą mogli 
ruszyć w drogę nie mając przy so-
bie nie tylko dowodu rejestracyjne-
go pojazdu, ale także prawa jazdy. 
Ruszyły prace parlamentarne nad 
projektem noweli ustawy Prawo o 
ruchu drogowym a także innych 
ustaw, wprowadzającym szereg 
ułatwień dla właścicieli pojazdów 
i kierujących pojazdami oraz 
uproszczeń w procedurach zwią-
zanych z rejestracją pojazdów. 

Nowela przewiduje: 
• zniesienie obowiązku posiada-

nia przy sobie prawa jazdy na 
terenie Polski. Dotyczyć to bę-
dzie tylko osób posiadających 
polskie prawo jazdy. Dane i 
uprawnienia kierowcy będą 
sprawdzane w centralnej ewi-
dencji kierowców; 

• możliwość zachowania dotych-
czasowego numeru rejestracyj-
nego. O tym będzie decydował 
sam właściciel pojazdu składa-
jąc odpowiedni wniosek w wy-
dziale komunikacji; 

• kierowcy nie będą musieli wy-
mieniać dowodu rejestracyj-
nego, gdy wypełnione zostaną 
wszystkie rubryki, w których 
wpisuje się terminy następne-
go badania technicznego. Tym 
samym zniknie wymóg będący 
zmorą kierowców, który skutko-
wał dwukrotną wizytą w wydzia-
le komunikacji i dodatkowymi 
opłatami; 

• przy rejestracji pojazdu będzie 
zniesiony obowiązek wydawa-
nia karty pojazdu oraz nalepki 
kontrolnej i jej wtórnika; 

• ułatwieniem dla właścicieli po-
jazdów będzie wprowadzenie 
powiązania czasowej rejestra-
cji pojazdu w celu wywozu za 

granicę z wyrejestrowaniem 
pojazdu z urzędu; 

• możliwość rejestracji pojazdu 
lub czasowej rejestracji na wnio-
sek właściciela, także przez sta-
rostę właściwego ze względu na 
miejsce czasowego zamieszka-
nia; 

• możliwość załatwienia formal-
ności związanych z rejestracją 
nowego pojazdu samochodowe-
go przez salon sprzedaży auto-
ryzowany przez producenta; 

• możliwość zwrotu zatrzymane-
go elektronicznie przez organ 
kontroli ruchu drogowego do-
wodu rejestracyjnego (pozwo-
lenia czasowego) przez stację 
kontroli pojazdów. Rozwiązanie 
wyeliminuje konieczność zwra-
cania się kierowcy o zwrot do-
kumentu do urzędu lub też jed-
nostki organu, który zatrzymał 
dokument. 

Przepisy zaczną obowiązywać po 
trzech miesiącach od ogłoszenia w 
Dzienniku Ustaw. Natomiast prze-
pisy dotyczące zniesienia obowiąz-
ku wydawania karty pojazdu i na-
lepki kontrolnej wejdą w życie po 
upływie 24 miesięcy od publikacji. 

PAP 

Polacy chcą spędzić 
urlop w kraju 
87 proc. Polaków, którzy planu-
ją urlop w najbliższych miesią-
cach, chce spędzić go w kraju. 
Najczęściej planują wyjazdy w gó-
ry (34 proc.), nad morze (27 proc.) 
lub do miejscowości położonych 
nieopodal jezior (16 proc.) – podaje 
Polska Organizacja Turystyczna. 
Aby wesprzeć branżę POT rusza 
z kampanią zachęcającą do podró-
żowania po Polsce. 

POT rozpoczął kampanię „Od-
poczywaj w Polsce”. Akcja została 
opracowana wspólnie z regional-
nymi i lokalnymi organizacjami 
turystycznymi. Na potrzeby kam-
panii POT stworzyła stronę odpo-
czywajwpolsce.pl, gdzie prezen-
towana jest oferta turystyczna 
naszego kraju. 

Na umieszczonej na stronie inte-
raktywnej mapie, przedstawiono 
produkty turystyczne nagrodzone 
Certyfikatami POT, zdobywców ty-
tułu „Polska Marka Turystyczna” 
oraz laureatów konkursu „EDEN 
– European Destination of 
Excellence” i „Na wsi najlepiej – 
12 dobrych praktyk w turystyce 



24 Antwerpia po polsku                                                                                                         lipiec-sierpień 2020

wiejskiej”. POT zachęca też do 
odwiedzania miejsc znajdujących 
się na liście światowego dziedzic-
twa UNESCO czy do poznawania 
bogactwa parków narodowych.

PAP 

Nowe mandaty 
MSWiA opublikowało projekt 
zmian w rozporządzeniu o man-
datach karnych za niektóre wy-
kroczenia. Znalazły się w nim 
m.in. kary dla przewoźników i 
opiekunów niebezpiecznych zwie-
rząt. Wiadomość o nowych man-
datach jest szczególnie ważna dla 
przewoźników. 
Jeśli stan w pojazdach będzie 
naruszał obowiązujące zasa-
dy sanitarne, firmy transpor-
towe mogą zapłacić grzywnę. 
Wytyczne Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego mówią o tym, że kie-
rowca nie może dopuścić do te-
go, by został przekroczony limit 
miejsc dla pasażerów. 

W pojazdach powinien być tak-
że dostęp do środków antybak-
teryjnych dla podróżujących. 
Dodatkowo przewoźnik powinien 
dezynfekować miejsca, które są 
często dotykane przez pasażerów, 
czyli podłokietniki, uchwyty oraz 
klamki. 

Nowe przepisy mają dotyczyć rów-
nież wszystkich zwierząt, które są 
niewłaściwie trzymane i swoim 
zachowaniem stwarzają niebez-
pieczeństwo dla życia i zdrowia 
człowieka. Bez względu na to, czy 
znajdują się np. w wykazie psów 
groźnych ras. Za złamanie zasad 
w kwestii niewłaściwego trzyma-
nia zwierząt, ich opiekunowie bę-
dą musieli zapłacić od 50 do 250 
złotych kary. Dodatkowo, jeśli ich 
podopieczni będą stanowić niebez-
pieczeństwo dla zdrowia lub życia 
człowieka, kwota mandatu może 
wzrosnąć do 500 zł. Policja może 
również skierować wniosek o uka-

ranie do sądu, który może orzec 
ograniczenie wolności, a także 
grzywnę do 5 tys. zł lub naganę. 

polsatnews.pl 

To będzie bardzo  
gorące lato 
Według Światowej Organizacji 
Meteorologicznej (WMO) musimy 
przygotować się na gorące lato. 
Zdaniem synoptyków tegorocz-
ne miesiące wakacyjne mają być 
najcieplejsze od początku pomia-
rów. Upały nawiedzą szczególnie 
Europę Środkową. 

Ze względu na sytuację związaną 
z koronawirusem potrzebne będą 
nowe koncepcje radzenia sobie z 
upałami w czasie pandemii. Dobra 
taktyka będzie szczególnie istot-
na dla osób, które są w grupie 
wysokiego ryzyka, jeśli chodzi 
o zakażenie koronawirusem. W 
czasie upałów ich zdrowie będzie 
bowiem jeszcze bardziej narażone. 
Chodzi szczególnie o seniorów 
oraz osoby, które zmagają się z 
przewlekłymi chorobami. 

Eksperci sugerują, by podczas 
upalnych dni nosić nakrycie gło-
wy i pamiętać o odpowiednim 

nawodnieniu organizmu. Należy 
także częściej wyłączać urządzenia 
elektryczne i sztuczne oświetlenie, 
gdyż jako źródła ciepła będą pod-
nosić temperaturę otoczenia w 
mieszkaniu. 

Letnie miesiące mogą okazać się 
wielkim wyzwaniem dla szpitali. 
Ich personel będzie musiał jedno-
cześnie walczyć z koronawirusem, 
a dodatkowo przybędzie pacjen-
tów, u których wysokie tempera-
tury wywołają  problemy ze zdro-
wiem oraz złe samopoczucie. 

Firmy w czasie pandemii i upal-
nego lata powinny szczególnie 
zadbać o swoją kadrę. W nadcho-
dzących miesiącach, ze względu 
na znoszenie kolejnych obostrzeń, 
większość pracowników może re-
zygnować z pracy zdalnej, prze-
nosząc się do klimatyzowanych 
pomieszczeń w biurach. 
 
Zarządzający w miejscach zatrud-
nienia powinni pamiętać o tym, 
aby system klimatyzacji był pra-
widłowo utrzymany. Zły jego stan 
to pożywka dla patogenów, w tym 
także szansa dla koronawirusa na 
szybsze rozprzestrzenianie się. 

polsatnews.pl

Zasady obowiązujące  
w samolotach  
i na lotniskach 
Nowe zasady zostały opracowa-
ne na podstawie wytycznych 
Agencji Unii Europejskiej ds. 
Bezpieczeństwa Lotniczego 
(EASA) przez Główny Inspektorat 
Sanitarny oraz ULC. Obowiązywać 
będą zarówno na polskich, jak i eu-
ropejskich lotniskach. 

Prowadzone będą pomiary tempe-
ratury przy wejściu do terminali. 
Do terminalu będą mogli wejść 
tylko pasażerowie z biletami. Jeśli 
to możliwe, należy odprawić się 
on-line. 
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Na lotniskach obowiązywać będzie 
dystans społeczny rozumiany jako 
zachowanie 1,5 m odstępu między 
ludźmi. Trzeba będzie także nosić 
maseczkę. Ograniczone będzie też 
korzystanie z usług i obiektów lot-
niskowych. 

Nowością będzie obowiązek wy-
pełnienia oświadczenia o stanie 
zdrowia, zgodnie z instrukcją 
przewoźnika, jeszcze przed odlo-
tem samolotu. 

Lotniska mają zapewnić dostęp 
do środków dezynfekcyjnych oraz 
płatnych dyspenserów z masecz-
kami ochronnymi. W celu ograni-
czenia bezpośredniego kontaktu 
między pasażerami a pracownika-
mi lotnisk, np. w punktach infor-
macji, kontroli paszportowej czy 
odprawy, zostaną zainstalowane 
ekrany  ochronne. Pracownicy 
lotnisk będą zaopatrzeni w sprzęt 
ochronny, a terminale będą regu-
larnie czyszczone i dezynfekowa-
ne. 

Na pokładach samolotów perso-
nel będzie nosił maseczki oraz 
rękawiczki. Pasażerowie będą 
zobowiązani do zakrywania ma-
seczką ust i nosa przez cały lot; 
maseczki powinno zmieniać się 
co cztery godziny. 

W samolotach ograniczony zo-
stanie serwis pokładowy tak, 
aby maksymalnie zmniejszyć 
bezpośredni kontakt pasażerów 
z załogą. Napoje i przekąski będą 
serwowane w indywidualnych 
opakowaniach. 
Pasażerowie będą zobowiązani 
do wypełnienia Karty Lokalizacji 
Podróżnego przed lądowaniem. 
Urząd zachęca ponadto do ograni-
czenia bagażu podręcznego, a po 
przylocie powinniśmy bezzwłocz-
nie opuścić terminal. 

fakty.interia.pl 

Wakacje 
na Cyprze. 
Rząd pokryje 
koszty wakacji 
turystów. 
Warunek? 
Koronawirus 
Władze Cypru zapew-
niają, że pokryją koszty 
zakwaterowania, wyży-
wienia oraz leczenia tu-
rystów, którzy podczas 
wakacji zakażą się koro-
nawirusem. Tamtejszy 
rząd chce pokazać, że 
jest bezpiecznym kie-
runkiem wakacyjnym. 
Ma jeden z najniższych 
wskaźników zakażeń w 
Europie. 

Rząd Cypru wysłał do rządów, li-
nii lotniczych oraz organizatorów 
wycieczek deklarację zapewnie-
nia opieki w przypadku, gdyby 
któryś z turystów został zakażony 
COVID-19. Zawarto w niej także 
opisy surowych procedur sani-
tarnych. 

Władze zapewniają, że dla zagra-
nicznych turystów, u których zo-
stanie potwierdzona obecność ko-
ronawirusa, przeznaczony będzie 
szpital, liczący stu pracowników 
służby zdrowia. Na ewentualnych 
chorych czeka ponad 110 łóżek na 
intensywnej terapii oraz 200 respi-
ratorów. W „pakiecie” rząd dorzu-
ca hotel z 500 pokojami, w którym 
turyści oraz członkowie ich rodzin 
będą mogli odbyć kwarantannę. 

Deklaracja została podpisana 
przez ministrów transportu i tu-
rystyki oraz ministra spraw za-
granicznych. Władze podkreślają, 
że Cypr ma jeden z najniższych 
wskaźników zakażeń koronawi-
rusem w Europie. 

turystyka.wp.pl 

Opracowała: Katarzyna 
Frankowska
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Polska: 1 lipca 2020 zaczną 
obowiązywać nowe przepisy  
ruchu drogowego
Nowe przepisy drogowe będą dużo bardziej restrykcyjne. Nowe zasady związane są 
z limitem dopuszczalnej prędkości w mieście, utratą prawa jazdy, a także większymi 
uprawnieniami pieszych. Mają sprawić, że na naszych drogach będzie bezpieczniej. 

Nowe przepisy wejdą w życie od 
1 lipca, ale aż 70 proc. kierowców 
nie ma o tym pojęcia – wynika z 
badania przeprowadzonego przez 
Autokult.pl. Tymczasem, jak poda-
je ten portal, rząd nie tylko przygo-
tował zmiany w przepisach ruchu 
drogowego, ale nawet policzył, ilu 
kierowców straci prawo jazdy. W 
tym roku może to być 20 tysięcy. 
W przyszłym – 40 tysięcy kierow-
ców. 

Decyzja o wprowadzeniu zmian po-
cząwszy od 1 lipca 2020 r. wynika z 
planów objęcia regulacjami ruchu 
wakacyjnego. W planach były już 
wcześniej, a do tego w okresie pan-
demii odnotowano wzrost liczby 
rażących przekroczeń prędkości 
(jest ich więcej niż rok temu, przy 
mniejszym ruchu). 

Ograniczenie prędkości 
Według obecnie obowiązującego 
prawa między godzinami 23 a 5 ra-
no w terenie zabudowanym moż-
na jechać z prędkością 60 km/h. 
Od początku lipca, niezależnie od 
godziny, limit prędkości w terenie 
zabudowanym będzie wynosił 50 
km/h. 

Obniżenie prędkości pojazdów w 
obszarze zabudowanym w godzi-
nach nocnych do 50 km/h ma na 
celu przede wszystkim poprawę 
bezpieczeństwa pieszych jako 
niechronionych uczestników ru-
chu drogowego. Z analiz badaw-
czych wynika, że różnica pręd-
kości między 50 i 60 km/h ma 

istotne znaczenie dla długości 
drogi hamowania pojazdu oraz 
potencjalnych skutków zdarzeń 
drogowych. Ponad 95% pieszych 
ma szanse przeżyć wypadek przy 
prędkości uderzenia przez pojazd 
mniejszej niż 30 km/h, a szanse te 
bardzo spadają, gdy prędkość po-
jazdu uderzającego w pieszego jest 
większa od 50 km/h. 

Obecnie Polska jest jedynym kra-
jem w UE, który nadal dopuszcza 
jazdę z prędkością 60 km/h w ob-
szarze zabudowanym. 

To jedna z dwóch zmian, które mo-
gą spowodować zakładany przez 
rząd wzrost liczby kierowców, 
którzy utracą prawo jazdy na trzy 
miesiące. 

Łatwiej stracić  
prawo jazdy 
Kolejna zmiana to zatrzymywa-
nie prawa jazdy na 3 miesiące po 
przekroczeniu o ponad 50 km/h 
prędkości także poza obszarem 
zabudowanym. To właśnie ta 
zmiana może przynieść olbrzymi 
wzrost zatrzymywanych praw jaz-
dy. Dodatkowo kierowca zostanie 
ukarany mandatem w wysoko-
ści 500 zł oraz 10 punktami kar-
nymi. 

Pieszy z 
pierwszeństwem 
Nowe przepisy nie oznaczają, że 
piesi będą mogli wchodzić na 
przejście w każdej chwili i bez 
względu na okoliczności. W pro-

jekcie zmian w prawie drogowym 
zapisano: 
Pieszy wchodzący na jezdnię lub 
torowisko, albo pieszy przechodzą-
cy przez jezdnię lub torowisko, jest 
obowiązany zachować szczegól-
ną ostrożność oraz (…) korzystać 
z przejścia dla pieszych. Pieszy 
znajdujący się na tym przejściu ma 
pierwszeństwo przed pojazdem. 
Pieszy będzie musiał obserwować 
drogę jeszcze przed wejściem na 
przejście. Podobnie jest z kierow-
cami: 
Kierujący pojazdem, zbliżając 
się do przejścia dla pieszych, jest 
obowiązany zachować szczególną 
ostrożność, zmniejszyć prędkość 
tak, aby nie narazić na niebezpie-
czeństwo pieszego znajdującego 
się w tym miejscu lub wchodzą-
cego na nie, i ustąpić pierwszeń-
stwa pieszemu wchodzącemu na 
to przejście albo znajdującemu się 
na tym przejściu. 

Obecnie kierowca, zbliżając się 
do przejścia dla pieszych, musi 
zachować szczególną ostrożność 
i zmniejszyć prędkość tak, by 
móc w porę zareagować na nagłe 
sytuacje. Zmianie zatem ulegnie 
to, że prowadzący pojazdy zosta-
ną zobowiązani do obserwowania 
nie tylko przejść, ale również ich 
otoczenia. 

motofakty.pl
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 Z życia polskiej szkoły

Ponownie w ławkach
Od 13 czerwca 2020 roku Szkoła Polska im. gen. St. Maczka prowadziła lekcje stacjonarne według planu z 
września. Do szkolnych ławek powróciły wszystkie klasy szkoły podstawowej i liceum. Jesteśmy niezwykle 
zadowoleni i dumni, że w tak szczególnie ciężkim czasie, pokonując liczne trudności organizacyjne, udało 
nam się spotkać w obecnym roku szkolnym z uczniami na tradycyjnych zajęciach i rozdaniu świadectw 
oraz nagród za naukę. Zapewniło to nam wszystkim „namiastkę poczucia normalności w zwariowanych 
czasach”, zaś o słuszności decyzji o otwarciu szkoły świadczy niemal stuprocentowa frekwencja naszych 
podopiecznych. 

Poczytaj mi starszy kolego - szkolny audiobook
Nasi uczniowie niezwykle chętnie włączają się w akcje 
związane z czytelnictwem i upowszechnianiem znajo-
mości polskiej literatury. Co roku biorą udział w szkol-
nej akcji „Poczytaj mi starszy kolego!”, podczas której 
nasi starsi podopieczni czytają najmłodszym różne 
utwory, promując w ten sposób czytanie i zachęcając 
ich do samodzielnego sięgnięcia po książkę.
W tym roku takiej akcji również nie zabrakło w naszej 
placówce! Z powodu zawieszonych zajęć nie mogła się 
ona odbyć w tradycyjny sposób, dlatego też sięgnęliśmy 
po pomoc techniki. 

Uczniowie z liceum oraz starszych klas szkoły pod-
stawowej nagrali czytane przez siebie ulubione: wier-

sze, baśnie, legendy i opowiadania, których chętnie wysłuchaliby ich młodsi koledzy, zaś dwie polonistki 
(Agnieszka Ghersin i Anna Piekut), dodając opracowanie grafi czne, złożyły ich odczyty w autorski audio-
book, dostępny na naszej stronie internetowej i Facebooku szkolnym. 
Zapraszamy do wysłuchania! 

100. rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II
W tym roku, 18 maja, przypadła 100 rocznica urodzin jednego z największych Polaków 
w naszej historii – Papieża Jana Pawła II. Świętowaliśmy razem ten szczególny dzień! 
Nasi uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie, przygotowując różnymi metodami 
piękne portrety Jana Pawła II, recytując jego utwory lub tworząc własne, niezwykle 
wzruszające, wiersze mówiące o nim. 

Efekty pracy dzieci można podziwiać na szkolnym Facebooku i stronie internetowej 
naszej placówki.

Wszystkim uczniom naszej szkoły i ich rodzinom z okazji na-
dejścia wyczekiwanych wakacji życzymy słonecznego i bez-
piecznego wypoczynku, pełnego niezapomnianych wrażeń i 
ciekawych przygód, dużo zabawy oraz dobrego humoru. Niech 
letni czas będzie wypełniony radosnymi dniami spędzanymi w 
towarzystwie rodziny i przyjaciół. A we wrześniu szczęśliwego 
powrotu do szkoły! 

Wasi nauczyciele 
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Dzień Dziecka - życzenia i niespodzianka muzyczna
Dzień Dziecka to wyjątkowy czas – radości i zabawy. Był zawsze 
uroczystym dniem w naszej szkole. W tym roku nie mogło 
być inaczej! Nie mając możliwości, aby się spotkać, chcieli-
śmy go „spędzić” choć na odległość w najbardziej szczególny 
sposób. Z tego powodu powstał projekt autorstwa Pani Anety 
Waszkiewicz – pomysł na muzyczną niespodziankę dla wszyst-
kich naszych uczniów. Pan Michał Bandurski napisał spe-
cjalnie dla nich piosenkę zatytułowaną „Antwerpski szkolny 
blues”, mówiącą o nauczaniu zdalnym oraz o naszej Szkole 
Polskiej w okresie izolacji, zaś kilkoro uczniów naszej placówki: 
Maxymilian Śliwa, Victoria Śliwa, Kamila Adrian i Zuzanna 
Sokołowska przepięknie ją zaśpiewali. Nagranie stało się 
podkładem teledysku, który 1 czerwca, wraz z życzeniami J.E. 
Ambasadora RP w Królestwie Belgii Artura Orzechowskiego, 
Wicekonsul Agnieszki Paciorek i Kierownik placówki Moniki 
Pruskiej, został opublikowany na naszym Facebooku. 

Na tym nasze „prezenty” się nie zakończyły. Dodatkowo po-
wstała bowiem prezentacja z życzeniami od Przyjaciół Szkoły, 
którą uatrakcyjniono zabawnymi zdjęciami dzieci chodzący-
mi do niej. Nic nie przywoła przecież uśmiechu, nie poprawi 
humoru jak widok roześmianych, doskonale bawiących się 
dzieci. Nieprawdaż? 

Dziękujemy Wam cisi bohaterowie pandemii!
Pandemia spowodowana koronawirusem dogasa w Belgii. Nie zmniejsza się jednak nasza wdzięczność 
i podziw dla wszystkich, którzy w niezwykle trudnym czasie stali na pierwszym froncie walki z chorobą, 
czy narażając własne zdrowie, pracowali, byśmy w miarę komfortowo przetrwali narzucony okres izola-
cji. Pracownicy służb medycznych i mundurowych, sklepów, poczty, oczyszczania miasta, oraz kurierzy… 
cichych bohaterów pandemii jest wielu, nie sposób ich wszystkich wymienić. Możemy im jednak podzię-
kować! Właśnie to zrobili w artystyczny sposób nasi uczniowie. W pięknych pracach plastycznych oraz w 
specjalnie dedykowanym fi lmie wyrazili to, co wszyscy myślimy: „Jesteście Bohaterami! Dziękujemy za 
Waszą pracę i poświęcenie!”. 

Wszystkie dzieła naszych podopiecznych oraz fantastyczny fi lm jednej z uczennic można zobaczyć na 
szkolnym Facebooku. 
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Wewnętrzna równowaga 
Wewnętrzna harmonia to taki stan jasności umysłu i ducha, o którym zdecydowanie 
łatwiej jest mówić i pisać, aniżeli świadomie go osiągnąć. Trudniej, ponieważ  
człowiek to istota ze swej natury niecierpliwa, która pragnie wszystkiego tu i teraz – 
również spokoju. Wszyscy jednak ci, którzy choć raz pokusili się o wszelakiego  
autoramentu prowizoryczne recepty na poprawę życia, którzy w poszukiwaniu  
cudownego lekarstwa na spokój ducha zamiast do wewnątrz siebie zwrócili się na 
zewnątrz, szybko przekonali się o ich iluzoryczności. 

Za dużo pijemy, za dużo jemy, za 
dużo siedzimy w telefonie i kom-
puterze, kupujemy mnóstwo nie-
przydatnych nam rzeczy jedynie 
po to aby doświadczyć chwilowej 
ulgi i poczucia stabilności. I wy-
gląda na to, że zbyt wiele osób 
poszukuje cudownego lekarstwa, 
najlepiej jakiejś pigułki, która po-
może im osiągnąć cele w sposób 
łatwy i przyjemny. Najlepiej jakby 
tak bez wysiłku i bez wyraźnego 
skupienia. 

Tylko że to trochę tak, jak gdyby 
pragnąć natychmiastowych roz-
wiązań problemów, które rozwi-
jały się przez całe lata. Jest to po 
prostu niemożliwe. I rzadko kiedy 
zdajemy sobie sprawę z tego, że 
często ani nie wiemy, co jest dla 
nas w życiu ważne, ani czego nam 
potrzeba, ani co nas motywuje, a 
co uspokaja. Nie znamy siebie, a 
to generuje w naszym życiu masę 
psychologicznych następstw. 

Mało kto się dzisiaj nad 
tym zastanawia, i ten 
brak refleksji nad sobą 
samym czyni nam wiel-
ką szkodę. Sytuacja bo-
wiem często wygląda 
tak, że bywamy do tego 
stopnia przytłoczeni 
codziennością, nad-
miarem spraw i rozle-
wającym się gdzieś w 
naszym organizmie nie-
przyjemnym niepoko-
jem, że nawet nie wiemy, 
gdzie i od czego zacząć 

poszukiwania źródeł i możliwości 
wewnętrznego wyciszenia. A fakt, 
że harmonię umysłu z sercem, że 
życiowy balans trzeba systema-
tycznie i konkretnymi działaniami 
wypracować, tylko jeszcze bardziej 
nas denerwuje. I tak pozostajemy 
w błędnym kole. 

Cóż, wiadomość dla wszystkich, 
którzy chcą tu, teraz i natychmiast, 
jest taka, że również i na wewnętrz-
ną równowagę w życiu trzeba so-
lidnie zapracować. Trening czyni 
mistrza, bez dwóch zdań, no ale 
trzeba te treningi regularnie od-
bywać. Nie ma innej rady, nie ma 
też dróg na skróty. No, chyba że 
zadowoli nas chwilowe zatracenie 
się. Bo w desperacji podejmowane 
działania będą wyglądały tak: za-
kupy by poczuć się lepiej, alkohol, 
narkotyki czy hazard by poprawić 
sobie nastrój, zdrada by chwilo-
wo podnieść poczucie własnej 
wartości/atrakcyjności. Zadziała? 
Na krótką chwilę pewnie tak. A 
potem? A potem zadziałają wy-

rzuty sumienia i jeszcze głębsze 
rozchwianie emocjonalne. 

Kluczem do osiągnięcia stanu 
równowagi jest jasność umysłu, 
jest klarowność co do naszych 
zamierzeń, oczekiwań i co do war-
tości, które prowadzą nas przez ży-
cie. Bo gdy wymyka się ono czło-
wiekowi z rąk i zaczynamy tracić 
ostrość widzenia, to automatycz-
nie przestajemy się angażować 
w to, co robimy, brnąc w otchłań 
emocjonalnego chaosu. I tak, 
zamiast brać sprawy we własne 
ręce, dostosowujemy się często 
do cudzych zachowań i ulegamy 
opinii innych, przez co w rezulta-
cie przeznaczamy czas i energię 
na sprawy, które nas w ogóle nie 
cieszą i nie dają satysfakcji. 

Jasność umysłu jest zatem naszą 
bazą, naszym wewnętrznym rusz-
towaniem. Jasność w kwestii tego 
kim jestem, co jest dla mnie w ży-
ciu ważne i jak chciałbym przeżyć 

podarowany mi na tej ziemi 
czas. Prezentowane przez 
każdego z nas wartości 
stanowią rdzeń naszego 
charakteru i osobowości, 
warto się zatem choć od 
czasu do czasu nad nimi 
zastanowić. 
Im bardziej bowiem co-
dzienne działania i słowa 
będą spójne z naszą du-
szą i jej potrzebami, tym 
wyższa będzie nasza sa-
moocena, sympatia, oraz 
szacunek do samego sie-
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bie. Im większa jasność 
umysłu, im mniej rozbież-
ności pomiędzy sercem a 
głową, tym łatwiej będzie 
nam osiągnąć wewnętrzną 
równowagę. Bo prawda 
jest taka, że człowiek jest 
istotą holistyczną i wszel-
kie próby rozdzielenia jej 
na oddzielne komponenty 
z reguły kończą się niepo-
wodzeniem. 

Spokojnej głowie i duszy, 
emocjonalnemu dobrosta-
nowi, sprzyja także unika-
nie porównywania się z 
innymi oraz zaniechanie ocenia-
nia i krytykowania ich życiowych 
wyborów. Bo to, co jest dobre dla 
nas, niekoniecznie musi być do-
bre dla kogoś innego i odwrotnie. 
Gdy mamy jasność co do naszych 
osobistych wartości i decydujemy, 
by żyć według nich bez kompromi-
sów, możemy czuć się spokojni i 
pewni siebie, bez względu na to, 
co robią i mówią inni. 

Innym ważnym aspektem w kon-
tekście równowagi wewnętrznej 
jest dość częsta przypadłość nie-
brania pod rozwagę długofalo-
wych konsekwencji własnego po-
stępowania. A krótkoterminowe 
myślenie i działanie są niestety 
jednym z głównych źródeł nasze-
go nieszczęścia, frustracji i życio-
wych porażek. 

Osoby, którym udało się wypra-
cować to, co w psychologii nazy-
wamy dobrostanem psychicznym, 
osoby spokojne, zrównoważone 
i szczęśliwe, praktycznie każde 
działanie rozpatrują w świetle te-
go, co chcą osiągnąć w kontekście 
długofalowym. I już sam fakt, że 
poświęcają czas na to, aby zanim 
zaczną działać, najpierw pomyśleć 
po to, by być pewnym, że ich de-
cyzje są z nimi spójne, znacząco 
wpływa na jakość ich życia. 

Osoba wewnętrznie zrównowa-
żona stawia własne szczęście na 
pierwszym miejscu. I wcale nie 
dlatego, że jest egoistyczna, a dla-
tego, iż jest świadoma tego, że jeśli 
będzie żyła w poczuciu wewnętrz-
nego dobrostanu i jasności umy-
słu to wszystkim innym wokół niej 
także będzie z tym dobrze. Dość 
często niestety wpaja nam się 
pokutujące po dziś dzień przeko-
nanie, iż poszukiwanie własnego 
szczęścia i własnego sposobu na 
życie jest w jakiś sposób samolub-
ne i egocentryczne, a naszą powin-
nością jest w pierwszej kolejności 
zadbać o szczęście innych. 

Prawda jest jednak taka, że nie 
możemy podarować drugiemu 
człowiekowi czegoś, czego sami 
nie mamy. Nie uszczęśliwimy 
kogoś, same-
mu nie będąc 
szczęśliwym. 
Jest to po pro-
stu niemożli-
we. Jeśli więc 
głęboko zależy 
nam na na-
szych bliskich, 
to najpierw 
zadbajmy o 
siebie. Bo jak 
każdy sprzą-
tanie zacznie 

od swojego ogródka, 
to wszyscy będziemy 
mieli elegancko po-
sprzątane. 

Wewnętrzna równowa-
ga oznacza także wier-
ność samemu sobie, 
autentyczność i praw-
dę. Nie osiągną jej mito-
mani, kłamcy, manipu-
lanci czy zawistnicy. Ci 
bowiem widzą to, co wy-
kreuje ich umysł, a nie 
to, jak faktycznie rzeczy 
się mają. Jeśli zatem tyl-
ko możemy, omijajmy 

szerokim łukiem wszystkich tych, 
którzy w jakikolwiek sposób burzą 
nasz dobrostan psychiczny, którzy 
są źródłem naszego nieszczęścia, 
smutku i frustracji. 

Spokój ducha powinien stanowić 
dla każdego z nas najwyższe do-
bro. Jeśli zatem myślimy i dzia-
łamy tak, aby nieustająco mieć 
go na uwadze, to mamy wielką 
szansę uporządkować i ułożyć 
nasze życie tak, abyśmy mogli go 
doświadczać. Kierunek jest w tym 
wypadku dość prosty, to bowiem 
co długoterminowo przynosi nam 
klarowność umysłu, zadowolenie, 
radość, i co pomaga nam podnieść 
poczucie własnej wartości, bez 
wątpienia jest dla nas właściwe. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog
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„Pokaż mi okładkę swojego 
paszportu, a powiem ci,  
skąd jesteś”
Dla paszportowych okładek zarezerwowane są konkretne kolory. I choć na świecie 
jest ponad 190 państw, okładki paszportów występują jedynie w czterech barwach. 

Paszport. Niewielka książeczka 
wrzucana do walizki, torebki, kie-
szeni plecaka. Przepustka do dale-
kich podróży. Pierwsze paszporty 
wprowadzili Rzymianie, którzy dla 
bezpieczeństwa oraz bezpieczne-
go przepływu towarów wystawiali 
specjalne zaświadczenia. Należało 
je okazać władzom 
kraju, w którym się 
przebywało. 

W 1669 roku fran-
cuski król Ludwik 
XIV wydał dekret 
zabraniający pod-
danym opuszczania 
kraju. Jedynie ci, 
którzy posiadali pi-
semne zezwolenie 
władcy, mogli po-
zwolić sobie na wy-
jazd. Podróżowano 
wówczas głównie 
drogą morską, dla-
tego na dokumen-
cie był napis „Passe 
port”. I to właśnie 
królowi Ludwikowi 
zawdzięczamy sło-
wo Passeport – 
paszport. 

Pierwsze prawne 
regulacje, związane z podróżo-
waniem za granicę z paszportem 
wprowadziła w 1867 roku Francja, 
sześć lat później Imperium 
Brytyjskie i Królestwo Włoch, a 
w 1889 roku Stany Zjednoczone. 
Przepisy paszportowe i celne zo-
stały zaostrzone w całej Europie 
po I wojnie światowej. 

W 1920 roku, podczas Paryskiej 
Konferencji Paszportów i 
Formalności Celnych, ustalono, 
że paszporty powinny być wyda-
wane w formie książeczek, powin-
ny być przynajmniej dwujęzyczne 
(jednym z języków miał być fran-
cuski), a ważność paszportu win-

na wynosić przynajmniej dwa lata. 
Od tamtych czasów nie zmieniło 
się wiele, a system paszportowy 
stał się dość jednolity. 

Na całym świecie paszporty mają 
formę małej książeczki. W środku 
znajdują się informacje o właści-
cielu dokumentu, oraz strony, na 
których służby graniczne wklejają 

wizy i stawiają stemple. Paszporty 
mają wspólny format, sposób wy-
konania i inne wymogi technicz-
ne. 
 
Format oraz wielkość paszpor-
tów wyznacza  International 
Civil Aviation Organization 

(ICAO), czyli  Organizacja 
Międzynarodowego Lot-
nictwa Cywilnego, która zaj-
muje się rozwojem techniki 
i organizacją bezpiecznego 
międzynarodowego trans-
portu lotniczego. 

Co oznacza  
kolor paszportu? 
Na świecie istnieją cztery 
podstawowe kolory pasz-
portów. Nie są dziełem 
przypadku. Każdy kraj ma 
swój kolor dokumentu, 
którego musi przestrzegać. 
Dla paszportowych okła-
dek zarezerwowane są tyl-
ko cztery barwy: czerwona, 
zielona, niebieska i czarna. 
Te nieprzypadkowe kolory 
nie są jednolite, mają różne 
odcienie. Okładki paszportu 
mówią o tożsamości narodo-
wej właściciela, kontynentu 

na którym mieszka, a nawet 
o religii, jaką wyznaje. 

Kolor bordowo–czerwony 
Jest to najpopularniejszy kolor 
paszportu na świecie, wybiera-
ny przez kraje o bogatej historii, 
zwłaszcza postkomunistyczne. 
Czerwone, a dokładniej bordowe 
okładki paszportów obowiązu-
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ją w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej z wyjątkiem 
Chorwacji (kolor ciemnogranato-
wy), jak również w krajach ubie-
gających się o członkostwo w 
europejskiej Wspólnocie (Turcja, 
Serbia, Macedonia, Albania). 

Ciemnoczerwone paszporty mają 
też mieszkańcy państw należących 
do Wspólnoty Andyjskiej czyli oby-
watele Kolumbii, Boliwii, Peru 
i Ekwadoru. Poza tym na przy-
kład Oman, Seszele czy Filipiny. 
Dokumenty w kolorze czerwonym 
oraz bordowym należą również do 
obywateli Rosji i Chin. 

Burgundowe paszporty ma 
Polska. Wcześniej w naszym kraju 
obowiązywały paszporty z grana-
tową okładką, ale od czasu przy-
stąpienia Polski do UE zmieniono 
kolor okładek na czerwony. 

Paszport obywateli Finlandii, choć 
ma bordową okładkę, w środku 
skrywa spacerującego łosia. 

Kolor granatowo-niebieski 
Ta barwa to domena krajów tak 
zwanego Nowego Świata. Jest to 
określenie wprowadzone w okre-
sie wielkich odkryć geograficz-
nych dla nowo odkrytych lądów: 
Ameryki, Australii i Oceanii. 

Granatowymi paszportami po-
sługują się obywatele Stanów 
Zjednoczonych Amer yki 
Północnej, Kanady, Brazylii, 
Argentyny, Urugwaju i Paragwaju. 
Wyjątkiem jest Wenezuela, gdzie 
paszporty mają kolor bordowy. 
Jest to związane z czasami przyna-
leżności tego kraju do Wspólnoty 
Andyjskiej. Dodać należy jesz-
cze Sudan, Syrię, San Marino i 
Somalię. 

Kolor zielony 
Paszport z zieloną okładką przy-
należy przede wszystkim do kra-

jów, w których dominującą religią 
jest islam. Zielony to bardzo ważny 
kolor w krajach muzułmańskich, 
jest symbolem natury i życia, 
prawdopodobnie był ulubionym 
kolorem proroka Mahometa. 
Dlatego posługują się nim oby-
watele takich państw jak Arabia 
Saudyjska, Niger, Senegal, 
Maroko lub Pakistan. Kolor zie-
lony występuje także  licznie na 
okładkach paszportów w krajach 
afrykańskich, m.in. w Egipcie, 
Republice Południowej Afryki, 
Mauretanii, Zimbabwe, ale rów-
nież w Meksyku i Wietnamie. 

Kolor czarny 
Jest to najrzadziej występu-
jący kolor okładek paszpor-
tów. Najbardziej znanym 
państwem z czarnymi pasz-
portami jest Nowa Zelandia. 
To ich barwa narodowa, ko-
lor Maorysów. 

Czarnymi paszportami po-
sługują się też mieszkańcy 
Indii i niektóre kraje afry-
kańskie, takie jak Botswana, 
Angola, Czad, Kongo i 
Zambia. Ale czarny pasz-
port może mieć też obywa-
tel Stanów Zjednoczonych, 
który jest dyplomatą. 

Kolor dokumentu nie jest równo-
znaczny z jego uprawnieniami. 
Niektóre dokumenty pozwalają 
podróżować niemal wszędzie, in-
ne tylko do wybranych państw. 
Paszport syryjski, jakże podobny 
z wyglądu do amerykańskiego, 
pozwala na wjazd bez wizy zaled-
wie do 32 krajów świata. Wspólny 
kolor paszportu mają też obywate-
le Stanów Zjednoczonych i Korei 
Północnej. 

Malwina Komysz 

Źródła: ingremio.org,
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 Konto wspólne czy osobne? 
W każdym domu bywają spory, a nawet kłótnie o domowe fi nanse, dlatego warto 
zawczasu dokładnie przeanalizować i dokonać wyboru zasad fi nansowych obowiązu-
jących w domu. Zarówno konto wspólne, jak i osobne mają swoje wady i zalety. 

Wspólne konto 
Opiera się na fi nan-
sowej przejrzystości. 
Małżonkowie czy 
partnerzy w równym 
stopniu mają dostęp 
do pieniędzy i każde 
z nich może w dowol-
nej chwili sprawdzić, 
na co zostały wydane 
i w jakiej kwocie. Z 
tego konta płacone 
są wszystkie rachun-
ki. Nadwyżki można 
rozdysponować we-
dle uznania i potrzeb. 

Jeśli w związku jedna osoba do-
brze zarządza pieniędzmi, a dru-
ga ma z tym problem, można się 
umówić, że ta pierwsza będzie 
dbała o to, by na wspólnym koncie 
zawsze były pieniądze na zakupy i 
regulowane w terminie płatności. 
Może także samodzielnie zarzą-
dzać lokowaniem nadwyżek fi nan-
sowych. Posiadając wspólne kon-
to trzeba mieć do siebie zaufanie, 
umiejętnie korzystać z pieniędzy, 
dopasować się do siebie od stro-
ny finansowej, 

wzajemnie akceptować i szano-
wać decyzje zakupowe. 

Istnieje jednak niebezpieczeń-
stwo, że jedna ze stron nadużyje 
zaufania drugiej, bez jej zgody i 
wcześniejszego uzgodnienia roz-
dysponuje wydatki po swojemu. 
Takie lekkomyślne korzystanie z 
konta jak z worka bez dna, może 
przerodzić się w poważny konfl ikt. 

Punktem zapalnym mogą być 
też różnice w wysokości zarob-
ków małżonków czy partnerów. 
Na przykład wtedy, kiedy któraś 
ze stron daje na wspólne konto 
mniej pieniędzy. Albo w sytuacji 
kiedy kobieta po urodzeniu dziec-

ka pozostaje na urlopie wycho-
wawczym lub porzuci pracę za-
wodową. Być może zarabiający 
małżonek zacznie niepracują-
cej zawodowo żonie wydzielać 

pieniądze, wypominać każ-
dy wydatek czy stosować 
fi nansowy terror. 

Z drugiej strony niepra-
cująca kobieta może czuć 

się mało komfortowo nie 

dokładając pieniędzy 
do wspólnego budżetu. 

Wspólne konto ozna-
cza także podobne po-
dejście małżonków do 
pieniędzy, czy to pod 
względem ich oszczę-
dzania, czy wydawania. 
Jeżeli jedna ze stron 
nie akceptuje zacho-
wań drugiej strony, jej 
podejścia do pieniędzy 
czy nawyków fi nanso-
wych, jest to przesłan-

ka do posiadania oddzielnych 
rachunków bankowych. 

Osobne konta 
Rodzinne wydatki są wspólne, 
dlatego trzeba precyzyjnie ustalić, 
która ze stron za jakie płatności 
odpowiada. W przypadku osob-
nych kont zarządzanie domowym 
budżetem jest trudniejsze, ale nie 
niemożliwe. Można planować i 
realizować wspólne wydatki nie 
wiedząc dokładnie, ile pieniędzy 
ma na swoim koncie druga osoba. 
Żona nie musi się orientować, na 
co mąż wydaje pieniądze i odwrot-
nie – o ile wcześniej zdecydowali, 
że właśnie taki model zarządzania 
fi nansami jest dla nich najlepszy. 

Osobne konta są wskazane w 
przypadku zbytniej rozrzutności 
któregoś z małżonków, lub kiedy 
zachodzi prawdopodobieństwo, że 
mąż i żona będą wypominać sobie 
wydatki. Osobną kwestią jest to, 
czy i na ile potrafi ą te wydatki to-
lerować. Posiadanie oddzielnych 
kont jest dobrym rozwiązaniem, 
kiedy któreś z małżonków nie 
chce się tłumaczyć drugiej stro-

umiejętnie korzystać z pieniędzy, 
dopasować się do siebie od stro-
ny finansowej, 

też różnice w wysokości zarob-
ków małżonków czy partnerów. 
Na przykład wtedy, kiedy któraś 
ze stron daje na wspólne konto 
mniej pieniędzy. Albo w sytuacji 
kiedy kobieta po urodzeniu dziec-

ka pozostaje na urlopie wycho-
wawczym lub porzuci pracę za-
wodową. Być może zarabiający 
małżonek zacznie niepracują-
cej zawodowo żonie wydzielać 

pieniądze, wypominać każ-
dy wydatek czy stosować 
fi nansowy terror. 

Z drugiej strony niepra-
cująca kobieta może czuć 

się mało komfortowo nie 
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nie z tego, ile pieniędzy ze swoje-
go konta wydaje. Osobne rachunki 
bankowe i oddzielne karty kredy-
towe to podwójne koszty, z czego 
należy sobie zdawać sprawę. 

Ważne są też ewentualne długi i 
finansowe zobowiązania któregoś 
z małżonków sprzed ślubu. Kiedy 
jedna ze stron wchodzi do związku 
z długami i małżonkowie decydują 
się na wspólną ich spłatę, należy 
poważnie zastanowić się nad tym, 
czy w takiej sytuacji dobrym roz-
wiązaniem nie jest rozdzielność 
majątkowa. W przypadku pro-
blemów ze spłatą zobowiązań ko-
mornik nie ma możliwości wejścia 
na wspólny majątek lub majątek 
współmałżonka. Pamiętać także 
należy, że spłacanie cudzych dłu-
gów nie jest obowiązkiem. Druga 
strona może wykazać dobrą wolę 
i chęć pomocy w rozwiązaniu pro-
blemu, ale nie musi. 

Jedno konto wspólne  
i dwa konta osobiste 
Na koncie wspólnym mogą znaj-
dować się pieniądze przeznaczo-
ne na spłatę kredytu, zapłacenie 

rachunków, żywność, „chemię” 
itp., a na kontach osobistych pie-
niądze na własne potrzeby. Pensje 
małżonków wpływają na oddziel-
ne konta, z których część środków 
finansowych zostaje przelana na 
konto wspólne. Zasady są dwie: al-
bo proporcjonalnie do wysokości 
zarobków, albo po równo. 

Kwestie finansowe nie powinny 
zatruwać rodzinnego życia. Jeśli 

sposób wydawania pieniędzy przez 
jednego ze współmałżonków jest 
nie do przyjęcia przez drugiego, 
to najlepiej rozwiązać ten problem 
poprzez założenie osobnych kont. 
Taka decyzja zawsze powinna być 
podjęta wspólnie, za wzajemną 
akceptacją i ze zrozumieniem jej 
powodów. Nie może być drugiej 
stronie narzucana. 

Ewa Janik
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Francja: 14 przystanków  
nad Loarą. Część II 
Loara – jedna z najdzikszych europejskich rzek, nad którą jak grzyby po deszczu  
wyrastały 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 ele-
ganckie pałacyki. 
Każdy miłośnik 
architektury znaj-
dzie tu więc coś dla 
siebie, podobnie 
jak zwykły zjadacz 
chleba – w tym ja 
– bo za miłośnicz-
kę architektury 
się nie uważam, 
ale nadloarskie 
zameczki ogląda-
łam z przyjemno-
ścią. Środkowa 
część Doliny Loary, 
między Sully-sur-
Loire a Angers zo-
stała wpisana na 
Listę Światowego 
D z i e d z i c t w a 
Kulturalnego i 
Przyrodniczego 
UNESCO. 

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

8 Saumur – zamek  
jak z bajki 

Gdyby ogłoszono casting na za-
mek grający w bajce, oddałabym 
swój głos na zamek z Saumur. 
Pierwsze zabudowania powsta-
ły w tym miejscu już w XIII wie-
ku, potem oczywiście budowla 
przechodziła liczne przebudowy 
i odbudowy, aż w końcu na po-

czątku XX wieku gruntownie ją 
wyremontowano i proszę bardzo: 
zamek dumnie dominuje dziś w 
panoramie miasta. A miasto jest 
– tak samo jak zamek – warte po-
lecenia. 

Saumur słynie z Narodowej Szkoły 
Jeździectwa, jednej z najbardziej 
prestiżowych szkół tego typu na 
świecie, ale ja doceniam po pro-
stu fajny klimat tego miasteczka. 
Urokliwe zakątki, tętniący ży-
ciem plac św. Piotra, przy którym 
znajdziemy piękne domy z muru 

pruskiego i sąsiedztwo Loary – 
Saumur wie, jak zapunktować! 

9 Chinon – cicha 
perełka u stóp 

fortecy 
Przyjechaliśmy tu zobaczyć ruiny 
królewskiej fortecy, do której w 
XV wieku przybyła Joanna d’Arc, 
aby wezwać Karola VII do pod-
jęcia walki z Anglikami, a tym-
czasem największe zachwyty ze-
brało położone niżej miasteczko. 
Domy z muru pruskiego, zabyt-
kowe kościoły, wąskie, puste i 
spokojne uliczki, a to wszystko 
w przedświątecznym klimacie. 
Chinon zdecydowanie zasługuje 
na cichą uwagę. 

10 Azay-le-Rideau 
przez dziurkę  

od klucza – zamek 
mały i skromny 
Moja opinia o tym niepozornym 
zameczku wynika zapewne z 
faktu, że oglądaliśmy go jedy-

nie przez bramę – uznaliśmy, Bajkowy zamek w Saumur
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że 10,50 euro za wstęp to jednak 
trochę za dużo i tylko rzuciliśmy 
okiem na to, na co można było 
rzucić. Podobno zamek w Azay-le-
Rideau jest jednym z najpiękniej-
szych w Dolinie Loary, choć nad 
Loarą wcale nie leży, co uznaję za 
próbę oszukania systemu. 

Renesansowy zameczek był dla 
nas zaledwie krótkim przystan-
kiem w drodze do Tours, ale 
skrupulatnie odnotowuję jego ist-
nienie. Uczciwie przyznaję, że nie 
daliśmy mu szansy i zapewne też 
dlatego wielkiego szału nie zrobił. 

11 Tours – mały 
Paryż i dużo ludzi 

To już kawał miasta, prawie pół 
miliona mieszkańców (wraz z 
przedmieściami). Tours słynie 
podobno z najczystszej odmiany 
języka francuskiego, ale mimo 
wszystko udało mi się jakoś po-
rozumieć. 

Przyjechaliśmy tu głównie dla go-
tyckiej katedry św. Gatiena (ach, 
ta Francja! Co miasto, to gotycka 
katedra. Nuda!). Na miejscu zasta-
liśmy małą apokalipsę – to była, 
zdaje się, ostatnia niedziela han-

dlowa przed Bożym Narodzeniem, 
dlatego ludzie biegali po mieście z 
obłędem w oczach, ulice były jed-
nym wielkim korkiem i jakoś tak 
szybko odechciało nam się włócze-
nia po miłych skądinąd zakątkach 
Tours. 

Miasto, będące w przeszłości sto-
licą kraju, nazywane jest czasem 
małym Paryżem – m.in. ze wzglę-
du na charakterystyczną zabudo-
wę i atmosferę ośrodka akademic-
kiego, ale chyba także ze względu 
na ilość ludzi przewalających się 
po chodnikach… 

Zamek podglądany „przez dziurkę od klucza”Uliczka w Chinon

Twierdza górująca nad miastem (Chinon) Zamek w Blois
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No, ale żeby nie było, że tak strasz-
nie narzekam, to muszę wam po-
wiedzieć, że plac Plumereau oto-
czony domami z muru pruskiego z 
pięknymi drewnianymi i ceglany-
mi fasadami to przeuroczy zaułek. 
O ile oczywiście nie zadepczą was 
tam ludzie. 

12 Chenonceau – 
zamek na wodzie  

i do tego w deszczu 
Są tacy, co twierdzą, że to naj-
piękniejszy zamek doliny Loary. 
Nieważne, że nad Loarą nie leży. 
Widziałam go jedynie z daleka i 
to na dodatek w deszczu (to moje 
główne wspomnienie znad Loary 
– deszcze!), ale i tak przyznaję, że 
naprawdę warto to miejsce odwie-
dzić. 

Budowla wzniesiona w XVI wieku 
„wyrasta” z rzeki Cher i spokojnie 
można ją tytułować zamkiem na 
wodzie. W promieniach słońca 
na pewno prezentuje się wyśmie-
nicie. 

13  Blois – szare 
miasto z urokliwą 

starówką 
Blois to dorodne miasto z oka-
załym zamkiem wznoszącym się 
na skarpie. W przeszłości pełniło 
funkcję rezydencji królewskiej i 
było świadkiem ważnych wyda-
rzeń, takich jak podpisanie trak-

tatów kończących wojny włoskie 
(XVI wiek) czy zwołanie Stanów 
Generalnych. 

Blois zwiedzaliśmy pewnego gru-
dniowego, okrutnie szarego dnia, 
ale miło wspominam gubienie się 
w zaułkach starówki. Mnóstwo tu 
schodów, wąskich przejść i tajem-

Katedra św. Krzyża w OrleanieUrocze zaułki Blois

Zamek na wodzie
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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

niczych uliczek. 
No i koniecznie trzeba zjeść ke-
baba w ormiańskiej knajpie, bo 
kuchnia francuska jest przere-
klamowana! 

14 Z wizytą u Joanny 
d’Arc w Orleanie 

To miasto znane głównie dzięki 
Joannie d’Arc, zwanej Dziewicą 
Orleańską. To tutaj doszło do prze-
łomowego wydarzenia w trakcie 
wojny stuletniej między Francją a 
Anglią. Prowadzona przez Joannę 
armia francuska zdołała oswobo-
dzić oblężony przez Anglików 
Orlean, a wkrótce także inne mia-
sta Francji zostały odbite z rąk 
Anglików. 

W Orleanie spędziliśmy wigilię i 
mieliśmy okazję podziwiać to mia-
sto w świątecznym wydaniu, z bo-
żonarodzeniowymi dekoracjami i 
jarmarkiem. 

Zajrzeliśmy oczywiście do gotyc-
kiej katedry św. Krzyża (która to 
już z kolei gotycka katedra!) i na-
mierzyliśmy dom Joanny d’Arc, 
który jest rekonstrukcją domu, w 
którym francuska bohaterka za-
trzymała się w trakcie oblężenia 
Orleanu. 

Co poza tym? Dużo sklepów, sporo 
knajp, mnóstwo ludzi, ale Orlean 
i tak pozostawia po sobie miłe 
wspomnienia. 

Serdecznie zapraszam
do śledzenia mojego bloga: 
www.musmozolu.com!
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Życie we mgle 
„Jeśli mi nie kupisz tej nowej lali z telewizji, to znaczy, że mnie już nie kochasz”. 
Mama pamięta, jak ostatnio w sklepie córeńka z krzykiem padła na podłogę , więc 
najpierw odczuwa znajomy ucisk w brzuchu. Potem reaguje świadomie np. „co ty  
wygadujesz”. Teraz jest trzecia, przemyślana reakcja np. „No już dobrze, kupię ci 
nową lalę, tylko się uspokój”. 

Już na ulicy mama stwierdza, że 
kupiła córce lalkę „dla świętego 
spokoju”, choć już ma trzy takie 
same ale w innych sukienkach. 

Szantaż emocjonalny 
Mamusia może nie wiedzieć, albo 
nie zdawać sobie sprawy, albo na-
wet zaprzeczać sobie i światu, że 
stała się ofiarą szantażu emocjo-
nalnego. Występuje on w różnych 
formach, a uczestniczą w nim za-
równo dzieci, jak i dorośli. 

Jak to działa 
Nie każdy świadomie zgodzi się 
być ofiarą szantażysty. Ale na po-
czątku szantaż jest delikatny, my 
współpracujemy, bo uważamy, że 
w ten sposób wyrażamy miłość i 
budujemy dobry związek. Ale szan-
tażystę to zachęca do osiągania 
coraz większych korzyści, a ofia-
ra nieświadomie „uczy go” swoich 
słabych punktów. Szantażysta ba-
da ofiarę małymi kroczkami, czy 
ulegnie, a potem już wie, który 
guzik nacisnąć, żeby zareagowała 
w przewidywalny sposób. Żądania 
stają się coraz śmielsze. 

Strategie szantażystów 
• Prokurator: wysunięty palec 

i „bo przez ciebie”, „bo ty za-
wsze”, „bo ty nigdy”, i ciągle 
oskarża. Jeśli nie ulegniesz, to 
cię ukarze. „Jeśli nie kupisz mi 
tego, to zapomnij o wspólnym 
czytaniu książek”. Następują 
ciche dni. 

• Auto-agresor (biczownik): nie 
ukarze ofiary, ale sam siebie. 
„Znowu wychodzisz? Boli mnie 
serce, więc przez ciebie zapo-

mnę zażyć tabletek i dostanę 
zawału”. 

• Cierpiętnik: osoba zawsze 
nieszczęśliwa i skrzywdzona. 
Milczy z nadąsaną miną, a 
ofiara, choć jej nie skrzywdziła, 
ma wynagrodzić krzywdy. Może 
pytać, co się dzieje, ale usłyszy 
np. „Ja ciebie w ogóle nie ob-
chodzę, bo inaczej wiedziałbyś, 
co mi jest”. Szantażysta zawsze 
cierpi, bo inaczej jego strategia 
przestałaby działać. 

• Kusiciel: ta strategia jest od-
wrotnością prokuratora – za-
miast kary oferuje nagrodę za 
spełnienie żądania. Wie, czego 
chce ofiara. „Zrób to, czego ja 
chcę, a ja ci to wynagrodzę”. 

Możemy bać się różnych rzeczy: 
mieć wyrzuty sumienia, że odmó-
wiliśmy pożyczenia pieniędzy, bać 
się, że jeśli odmówię, to ta osoba 
mnie odrzuci – a jeśli to osoba bli-
ska, że mnie opuści – albo można 
bać się złości. 

Co robić? 
Zwrócić uwagę, do jakich uczuć 
odwołuje się taka osoba (jak 
formułuje prośbę czy żądanie). 
Wiedzieć, jakie my mamy słabe 
strony: czy łatwo wywołać w nas 
lęk, poczucie obowiązku i poczu-
cia winy, czyli na co oddziałuje 
szantażysta. 

Sama prośba o pożyczkę nie jest 
zła. Ale jeśli jestem w pozycji, że 
nie mogę, lub nie wypada mi od-
mówić, (bo ja mam problemy, a ty 
nie) to jest presja. Ale czy to już jest 
szantaż? – Trzeba sprawdzić, czy 

jest sześć symptomów szantażu. 

1 Najpierw jest żądanie, „nie 
idź na te nudne urodziny do 

koleżanki, zostań w domu”. 

2 stawiamy opór, bo to żądanie 
jest wbrew naszym potrze-

bom. „ale ja chcę iść, bo spotyka-
my się tak od wielu lat”. 

3 pojawia się presja, kiedy je-
mu odpowiedź nie pasuje: 

„ale przecież kiedy ludzie się ko-
chają, to chcą być razem, a nie 
wychodzić samemu”. Teraz ofiara 
odczuwa napięcie i objawy (ucisk 
w brzuchu, szybsze tętno itd.), ale 
jeszcze próbuje postawić na swo-
im. „kocham cię, ale chcę tam iść”. 

4 teraz są groźby. „Boli mnie 
serce. Kiedy pójdziesz, mogę 

dostać zawału”. Ofiara odczuwa 
złość, strach. 

5 W końcu ulegamy. Uspo-
kajamy się, jest miła atmos-

fera, on staje się miły. 

6 Powtórzenie. Ofiara myśli: 
„znowu odpuściłam, szkoda, 

że nie zobaczę koleżanek, ale mam 
przynajmniej spokój. 

On dostał swoje i lekcję na przy-
szłość „to działa”. Ale ja już wiem, 
że to był emocjonalny szantaż. 
Muszę jeszcze wiedzieć, do której 
grupy on należy i jak się przygo-
tować na kolejne ataki. 

Kto szantażuje? 
Czasem ktoś jest szantażystą nie-
świadomie. Nie zdaje sobie spra-
wy, że kogoś krzywdzi. Kiedy mu 
się to wyjaśni, jest zdumiony i sam 
chce się powstrzymać, bo widzi, że 
związki mu się nie udają, że ludzie 
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od niego odchodzą, choć szantaż 
jest dla niego wygodny. 

W sytuacji stresowej czasem sami 
nieświadomie stajemy się szanta-
żystami, ale gorzej, kiedy jest to 
czyjś sposób na życie. 

Czasem nie wiemy, kiedy mamy 
do czynienia z szantażem emocjo-
nalnym, a kiedy po prostu z aser-
tywną komunikacją. 

Asertywność – taka postawa, kie-
dy mówimy, jak jest i informujemy, 
czego chcemy, a czego nie chcemy. 

Bywa, że z bliska nie jesteśmy w 
stanie obiektywnie ocenić sytu-
acji, bo granica pomiędzy szanta-
żem emocjonalnym a asertywno-
ścią bywa cienka. Nasze reakcje 
mogą pochodzić aż z dzieciństwa. 
W razie wątpliwości warto pora-
dzić się psychologa lub terapeu-
ty. Jest to modne „w sferach”. – 
Uwaga: Nie mylić psychologa z 
psychiatrą! 

Mgła 
Z czasem tracimy odporność na 
stres. Zaczynamy być podatni, a to 
szantażystę jeszcze bardziej ośmie-
la. Czasem ofiara sama musi odfaj-
kować listę żądań, aby nie narazić 
się na ukaranie. 

Ciągłe poczucie lęku, obowiązku 
i łatwego wzbudzania poczucia 
wstydu, ciągłe poczucie zagroże-
nia szantażem, fachowcy nazywają 
życiem we mgle. 

Pojęcie FOG (ang. mgła) wzięło się 
z trzech wyrazów: 
Fear – lęk, strach, 
Obligation – obowiązek 
Guilty – poczucie winy. 

Kiedy już wiemy, że nastąpił kolej-
ny atak, rośnie w nas napięcie, a 
on naciska, aż osiągnie cel. Ofiara 
chce się pozbyć mgły więc ulega. 

Ale są inne sposoby pozbycia się 
mgły. 

Jak się wyzwolić? 
• uświadomić sobie, że jesteśmy 

szantażowani. 
• sprawdzić, czy nie przyzwycza-

iliśmy się do ciągłego szantażo-
wania. 

• Czy żyję we mgle? 
• dojść do tego, jak on to robi? 
• poinformować szantażystę, że 

jego strategia została wykryta. 
„Wiem, że mną emocjonalnie 
manipulujesz. Wiem, jak to 
działa oraz kiedy i po co to ro-
bisz. Dlatego proszę i oczekuję, 
żebyś przestał”. 

• przeczekać ewentualne „święte 
oburzenie”. – Ja?! Co ty wygadu-
jesz! Mogą wystąpić próby prze-
rzucenia odpowiedzialności na 
ofiarę. 

Będzie trudno, bo szantażysta 
będzie bronił się do upadłego. I 
będzie stosował te same strategie. 

Plan obrony 
Nie możemy pozwolić, żeby „ro-
zum uciekł nam w pięty”, bo szan-
tażysta celowo naciska, pogania i 
nie pozwala na myślenie. Trzeba 
więc zatrzymać się i zachować spo-
kój: „OK, przemyślę to, odpowiem 
ci jutro (albo choć za godzinę). 
Jeśli dalej naciska, „musisz” iść 

do łazienki, zamknij drzwi, uspo-
kój się i pomyśl. Nie każde żąda-
nie trzeba odrzucić. Ale co jest w 
tym żądaniu, że ja się źle czuję? 
Nazwijmy te odczucia. Jak mam 
odpowiedzieć? 

Czy całe żądanie jest do odrzuce-
nia, czy tylko jego część? Może 
tym razem je przyjąć? Czy to żą-
danie skrzywdzi mnie, a może też 
kogoś innego? Czy w tym żądaniu 
jest coś dobrego dla mnie? Co mu-
szę zmienić, żeby móc je spełnić? 

Musimy się nauczyć dać sobie 
prawo odmowy, mieć siłę, żeby 
wytrzymać minę szantażysty, jego 
złość, zarzuty, wzbudzanie poczu-
cia winy, poczucia niepewności… 
To nie jest łatwe, bo on łatwo nie 
odpuści. 

Dlatego ważna jest ta asertywna 
komunikacja, żeby on nam po-
mógł, wtedy nasz przeciwnik staje 
się sprzymierzeńcem, a nie agre-
sorem (plus wymiana coś za coś) 
a czasem można użyć poczucia hu-
moru, żeby żądanie rozśmieszyło 
też szantażystę, wtedy on zostawi 
nas w spokoju. 

Happy End 
Szantażysta zdaje sobie sprawę, 
że ostatecznie to działa na jego 
niekorzyść i oddala go od innych. 
Zawieramy z nim umowę – usta-
lenie nowej sytuacji i relacji: obo-
wiązki, wzajemne oczekiwania, 
co jest dla kogo ważne. Wreszcie 
nagroda: nowa relacja nagradza 
obie strony. 

Jeśli wszelkie próby zawiodą… 

Michał Nowacki 

Artykuł jest próbą syntezy wielu 
informacji medialnych. Ma cha-
rakter wyłącznie informacyjny i 
nie jest poradą psychologiczną 
ani życiową. 
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6 Fundamentów  
Świadomego Życia. Część II
Praktyka 
odpowiedzialności  
za siebie 
Moje życie, tak naprawdę, zaczę-
ło się kilka lat temu. Pytasz, jak 
to możliwe? Otóż można urodzić 
się, oddychać, funkcjonować, ale 
w istocie nie–żyć. 

Tym, co na zawsze zmieniło mo-
je życie, było przejęcie pełnej od-
powiedzialności za swoje czyny i 
myśli. Także Ty jesteś odpowie-
dzialny(a) za nie, oraz za to, jak 
reagujesz na wszystko, co się wo-
kół Ciebie dzieje. 

Jak każdy człowiek i Ty masz 
swoje potrzeby fizyczne, umysło-
we, duchowe i emocjonalne, ale to 
od Ciebie zależy, czy w odpowiedni 
sposób je zaspokajasz. Pamiętaj! 
Nie wolno ignorować własnych 
potrzeb, bo może to doprowadzić 
do zaburzenia balansu w życiu. 

Nie bój się prosić o pomoc, gdy 
nie potrafisz sobie z czymś pora-

dzić! Gdy zaakceptujesz siebie i 
wsłuchasz się w swoje potrzeby, 
będzie Ci łatwiej przejąć odpowie-
dzialność za własne życie. 

Praktyka asertywności 
Asertywność kojarzy nam się 
przede wszystkim z umiejętnością 
mówienia „NIE” – ale nic bardziej 
mylnego! Asertywność to przede 
wszystkim stawianie granic w 
imię własnych wartości. Gdy je 
znasz i kierujesz się nimi w życiu, 
to szybciej zauważysz, gdy ktoś te 
granice przekracza. Na przykład 
wtedy, kiedy masz zostać dłużej w 
pracy, a w domu czekają na Ciebie 
obowiązki. 

Asertywność jako czwarty 
Fundament Świadomego Życia 
jest tym, nad czym pracuję każde-
go dnia. Kilka lat temu wypaliłam 
się zawodowo. Nie wiedziałam, 
jak powiedzieć „NIE” i bardzo 
chciałam WSZYSTKICH dookoła 
uszczęśliwić, zapominając o sobie. 
Bardzo ciężko pracowałam, nie 

brałam pod uwagę siebie i swo-
ich potrzeb, bo nie chciałam stra-
cić szacunku, a przede wszystkim 
potrzebowałam akceptacji. 
Teraz już wiem, że szacunek i ak-
ceptacja nie są ściśle powiązane 
ze zgadzaniem się na wszystko! 
Umiem odmówić, jeśli coś mi nie 
odpowiada, ale i zgodzić się, jeśli 
dana prośba współgra z moimi 
wartościami. Dałam sobie prawo 
do własnych poglądów i czynów. 
I Ty też je sobie daj, bo jesteś tak 
samo ważny(a), jak inni! 

Praktyka życia celowego 
Każdy z nas już dziś może za-
cząć stawiać sobie ambitne ce-
le. Najlepiej zapisać je sobie na 
kartce i dążyć do ich osiągnięcia. 
Nawet jeśli popełniamy błędy, nie 
poddawajmy się, wyciągnijmy od-
powiednie wnioski i pracujmy da-
lej! Pamiętajmy, że 

CEL + DZIAŁANIE 
= SUKCES 

Zadajmy sobie następujące pyta-
nia i zapiszmy szczegółowe odpo-
wiedzi: 
• Czego tak naprawdę w życiu 

chcemy? 
• Co jest naszym nadrzędnym 

celem? 
• Co zyskamy, gdy go osiągnie-

my?
• Czego potrzebujemy, aby go 

osiągnąć? 
• Kiedy, w jaki sposób chcemy go 

osiągnąć? 

Pamiętajmy, aby rozbić założone 
przez siebie cele do osiągnięcia na 
mniejsze „kawałeczki” i systema-
tycznie zapisywać korzyści, jakie 
z tego tytułu osiągamy. 
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Praktyka integralności 
osobistej 
Ostatnim, ale równie istotnym, co 
poprzednie elementem budowa-
nia siebie, jest znalezienie swoich 
własnych wartości. 

Bo to MY wybieramy, co jest w 
naszym życiu ważne. Nie jeste-
śmy uwarunkowani tylko tym, co 
wydarzyło się w przeszłości. Liczy 
się tu i teraz. 
Gdy wybierzemy już pięć najważ-
niejszych dla siebie wartości i za-
czniemy wprowadzać je w życie, 
przekonamy się, że podejmowanie 

decyzji przyjdzie nam o wiele ła-
twiej. 

Pamiętaj, że jesteś wartościowym 
człowiekiem, który pracuje nad so-
bą każdego dnia! Ja, dzięki mojej 
pracy dzielę się swoim doświad-
czeniem, wiedzą i energią – i to do 
mnie wraca ze zdwojoną siłą. 

Każdy z nas jest silny i wyjątkowy .
Mamy prawo żyć i realizować 
własne marzenia, być wzorem 
dla swojej rodziny i pokazywać, 
że warto swoje życie planować 
świadomie. Nieważne, co przeży-

liśmy w przeszłości, jeśli zdecy-
dujemy się zaakceptować siebie, 
przyszłość jest w naszych rękach. 

Tylko praktyka 
czyni mistrza.

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 
Na strzeżonym warszawskim osiedlu, w luksusowym mieszkaniu, policja odnajduje 
ciało znanego biznesmena. Wszystko wskazuje na samobójstwo. Sprawę prowadzi 
porucznik Natan, uczciwy glina, facet z zasadami, zagubiony w życiu osobistym.  
Do jego zespołu dołącza młoda antropolożka Weronika, kobieta po traumatycznych 
przeżyciach, która pisze pracę doktorską na temat samobójstw. 

Wkrótce dochodzi do kolej-
nego tajemniczego zgonu. 
Czy obie te sprawy coś łączy? 
Natan i Weronika, szukając 
odpowiedzi na pytania doty-
czące tajemniczych śmierci, 
jednocześnie szukają odpo-
wiedzi na pytania związane z 
własnym życiem. 

„Zranić Marionetkę” Kata-
rzyny Grocholi to wciągają-
ca, trzymająca do końca w 
napięciu opowieść o dobru 
i złu, miłości i nienawiści. 
To kryminał pełen zagadek, 
gdzie tajemnica goni tajem-
nicę. Historia zaskakująca i 
zmuszająca do zastanowienia. 
Porusza problem „brudnego 
dotyku” – pedofilii w rodzi-
nie, przedstawionej z punk-
tu widzenia ofiary. Autorka 
pokazuje, że bardzo często 
nawet rodzice nie reagują na 
niepokojące sygnały ze strony 
dzieci. 

Skąd taki tytuł? Marionetka to 
teatralna lalka, poruszana za po-
mocą nitek lub drucików. Jeśli 
spojrzymy na życie jak na teatr, 
to marionetką jest każdy z nas. A 
skrzywdzone osoby są tymi zranio-
nymi marionetkami, które przez 
całe swoje życie muszą mierzyć 
się ze swoim cierpieniem. 

Katarzyna Grochola (ur. 1957 r.) to 
powieściopisarka i dziennikarka. 
Jej książki zostały sprzedane w 
nakładzie przekraczającym 5 mln 
egzemplarzy. Kilkakrotna laureat-
ka nagrody Bestsellery Empiku i 

Nagrody Księgarzy. Znajduje się 
w pierwszej dziesiątce (8 miejsce), 
spośród 30 najchętniej wybiera-
nych autorów książek (raport 
czytelnictwa w Polsce za rok 2019 
opublikowany przez Bibliotekę 
Narodową). 

Grochola, znana do tej pory z licz-
nych powieści obyczajowych, peł-
nych historii miłosnych i dobrego 
humoru, zaskakuje kryminałem 
z szeroko rozbudowaną warstwą 
psychologiczną. Podejmuje temat 
trudny a zarazem bardzo delikat-
ny. „Zranić Marionetkę’’ to nie jest 

typowa powieść tej autorki, 
nie czyta się jej lekko, łatwo 
i przyjemnie. Ale naprawdę 
warto. 

W jednym z udzielonych wy-
wiadów powiedziała: „Nie 
chciałam wcale pisać krymi-
nału. Choć jestem wychowana 
na książkach Agathy Christie, 
Raymonda Chandlera, Joe 
Alexa, czyli znakomitego 
polskiego autora Macieja 
Słomczyńskiego, sama ta-
kich książek nie piszę, nie 
jestem kryminalna. O tema-
cie, o którym piszę w „Zranić 
marionetkę”, czyli o pedofilii, 
chciałam napisać już dawno, 
ale nie umiałam znaleźć for-
my dla tej historii. Ten temat 
strasznie mnie dręczył od 22 
lat. Napisałam kiedyś repor-
taż na temat pedofilii, ale ni-
gdy nie został opublikowany. 

Odłożyłam tę sprawę, pisa-
łam o innych rzeczach, aż 

w końcu temat do mnie wrócił. 
Pomyślałam sobie: przecież kry-
minał jest najlepszym sposobem 
na opowiedzenie o relacji ofiary i 
kata, na opisanie dramatu, krzyw-
dy, zemsty, samego zjawiska pedo-
filii, które potwornie niszczy ofiary 
i ich bliskich”. 

Mam nadzieję, że ukażą się kolej-
ne książki z Natanem i Weroniką. 
Bardzo chciałabym poznać dalsze 
losy tej niezwykłej pary bohate-
rów. 

Polecam, 
Agnieszka Buniowska
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 Fajny fi lm kiedyś widziałem…
Autor jakiegokolwiek rodzaju twórczości, także w fi lmie, musi przekonać sam siebie 
i odbiorców, że nie cierpi na rozdwojenie jaźni. Że jest prawdziwie tym, za kogo się 
podaje w przekazywanych treściach (jeśli są pozytywne „przestępstwo nie popłaca), 
albo też na pewno nie jest sobą, (kiedy treści są negatywne „przestępstwo popłaca”). 
Czyli taki Doktor Jekyll i Mister Hyde na niby. 

Tancerka / tancerz musi czasem 
być motylem, podczas kiedy bo-
li kolano i czuje się jak wagon z 
urobkiem na zwrotnicy. 

Agatha Christie nie była morder-
czynią, choć w jej książkach trup 
ściele się gęsto. Nie miała rozdwo-
jenia, kiedy jej dwóch bohaterów, 
chciało udowodnić, że „ukarać 
trzeba jego, a nie mnie”. 

Sztuka chadza dwiema drogami: 
• albo ukazuje migawkę, zamro-

żony w czasie pojedynczy akt za-
chwytu nad pięknem i dobrem, 
lub akt wstrętu czy dezaprobaty 
wobec ohydy i zła, 

• albo ukazuje proces zmagania 
się dobra ze złem czy też piękna 
z ohydą, co jest domeną opowie-
ści (choć nie tylko). 

Ukazywanie procesu walki wyma-
ga , aby autor, scenarzysta, reżyser, 
aktor, raz mówił jako ten dobry, za 
chwilę jako ten zły, potem jako do-
radca albo fałszywy przyjaciel itd. 
Jakkolwiek na to nie patrzeć, wy-
myślona opowieść to autentycz-
na… fi kcja. 

Kiedyś 
Pierwsi autorzy filmu niemego 
najpierw rysowali poszczególne 
sceny, potem je opisywali. Film 
był (ruchomym komiksem”. Kiedy 
pojawił się dźwięk, fi lm stał się 
królem wszystkich sztuk, choć 
nie wszyscy od razu zdali sobie z 
tego sprawę. Pierwsi scenarzyści 
często chodzili do teatru, aby tam 
„podglądać sztukę”, oraz szukać 
inspiracji, mimo że scena narzuca 

wiele ograniczeń, których nie ma 
na ekranie. Teatr przecież funkcjo-
nował od tysiącleci, a fi lm 
zaczynał raczkować, oczy-
wiście w USA. 

Ciekawostka: Kiedyś fi lm 
mieścił się na ośmiu rol-
kach taśmy z koniecznością 
przełożenia taśmy 
na tym samym 
projektorze, dla-
tego opowieść 
fi lmowa składa-
ła się z ośmiu 
sekwencji, a 
każda z nich 
stanowiła ca-
łość sama dla 
siebie. 

Filmowcy zawsze stoją przed dwo-
ma zadaniami. Jedno to kwestie 
warsztatowe samego fi lmu, drugie 
to kwestia opowieści jako takiej. 
Niektórzy zadawali sobie pytanie 
– jak opowieść powinna być skon-
struowana, aby działała? 

Mając świadomość, że tylko wy-
brańcy mogli ufać swojemu geniu-
szowi i intuicyjnie „produkować” 
swoje dzieła, zamiast ufać kapry-
śnej Wenie, zaczęli doskonalić rze-
miosło. Wrócił do łask Arystoteles 
i jego Poetyka, ktoś zaczął anali-
zować pisane od tysiącleci bajki 
i baśnie, aby dotknąć sedna, od-
naleźć archetypy, zbadać ścieżki 
bohaterów opowieści itd. Czyli do-
wiedzieć się jak stworzyć postać 
aby była jak najbardziej „ludzka”, 
oraz jak skonstruować opowieść, 
aby była jak najbardziej „życiowa”. 

Jak powiedział Arystoteles: „Nie 
każcie nam siedzieć na twardych 
marmurowych siedzeniach słu-
chając lamentów i płaczu chóru, 
podczas kiedy nic się nie dzieje”. 

Na efektach tych wysiłków skorzy-
stali zarówno twórcy scenariuszy 
i reżyserzy, jak i pisarze powieści, 
a nawet kryminałów. 

Trochę później 
Sztuka fi lmowa zaczęła się rozwi-
jać na całym świecie. Prym oczy-
wiście wiodła „fabryka snów”, 
czyli Hollywood z wielkim budże-
tem. Jeszcze wtedy można było 
rozpoznać i odróżnić np. film 
Czechosłowacki od fi lmu zrobio-
nego w Moskwie, w Warszawie, 
czy w Tokio. Z budżetem oczywi-
ście bywało różnie… 

Czyli taki Doktor Jekyll i Mister Hyde na niby. 

wiele ograniczeń, których nie ma 
na ekranie. Teatr przecież funkcjo-
nował od tysiącleci, a fi lm 
zaczynał raczkować, oczy-
wiście w USA. 

Ciekawostka: Kiedyś fi lm 
mieścił się na ośmiu rol-
kach taśmy z koniecznością 
przełożenia taśmy 
na tym samym 
projektorze, dla-
tego opowieść 
fi lmowa składa-
ła się z ośmiu 
sekwencji, a 
każda z nich 
stanowiła ca-
łość sama dla 
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Teraz 
Pewien reżyser powiedział „kame-
ra jest strasznym aparatem X-ray 
wszystkich fałszywych rzeczy”. Na 
niewiele się zdadzą wysiłki mon-
tażysty, który robi szybkie cięcia 
z ujęcia na ujęcie. Bywa to próbą 
utrzymania zainteresowania wi-
dza. 

Sztuka filmowa jest bardzo sko-
mercjalizowana. Kiedyś wielcy 
twórcy kształtowali gusta odbior-
ców, teraz twórcy kina podlegają 
oczekiwaniom masowego odbior-
cy. Kiedyś chodziło się do kina 
jak na ucztę, teraz jest dostępny 
fast-food masowych produkcji i 
coraz trudniej jest odróżnić film 
japoński od amerykańskiego. 

Dramat obyczajowy często jest 
traktowany jak nudy na pudy, a 
filmy akcji są nafaszerowane strze-
laniną i wybuchami. Kiedyś oglą-
dało się w miesiącu kilka filmów, 
teraz ogląda się ich nawet kilka-
dziesiąt. Działa nasz mechanizm 
uodpornienia się na powtarzają-
ce się bodźce. Jesteśmy znudzeni 
tysiącami filmów dostępnymi za 
jednym kliknięciem. 

A przecież film bywa nazywany 
królem wszystkich sztuk. Może 
zawierać różne formy przekazu, 

zarówno oparte na upływie cza-
su (np. taniec, opowieść, poezja, 
sztuka teatralna, muzyka) jak i 
te ponadczasowe (np. malarstwo, 
rzeźba, grafika, fotografika). 

Co dalej? 
Generalizować nie można, ale 
jak się ogląda stare filmy, choćby 
niemego Chaplina, a jak obecne 
cyfrowe dziełka? Jak te stare fil-
my dotykały naszych serc, a jak 
niektóre obecne filmy po prostu 
szarpią nam nerwy? Przed nami 
(moim skromnym zdaniem) są 
dwie drogi i trzecia. 

• Albo twórcom filmu zabraknie 
weny i pójdą drogą muzyki, czy-
li albo nowy łomot albo remix 
starych utworów, (z chwaleb-
nymi wyjątkami i bez tykania 
klasyki), 

• albo film stanie się tandetą na 
jarmarku nowoczesności, 

• Albo film się przeobrazi i wpu-
ści widza na plan jako wirtual-
nego bohatera – uczestnika ak-
cji w wirtualnej indywidualnej 
grze. 

Wszystkie te ewentualności do-
tykają tego samego problemu. 
Musi być ktoś, kto opowieść lub 
grę zaprojektuje i napisze. A to 
nie jest to samo. Różnica jest jak 
pomiędzy postawieniem budynku 
z wszystkimi instalacjami, a jego 
pomalowaniem według własnego 
uznania. 

Osobą, która potrafi jedno i dru-
gie jest storyteller – opowiadacz 
historii. 

Dlatego np. w Hollywood można 
znaleźć drzwi z tabliczką „Story 
Department”, czyli „wydział opo-
wieści”. 

Michał Nowacki
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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



BOUWMATERIALEN

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

BOTERLAARBAAN 108
2100 DEURNE

GSM:   +32 468 17 04 56
E-mail: stuckersbvba@gmail.com
www.stuckers.eu

VERF
Sigma superlatex 10l              85,00
FOX Color Matt 10l                 58,00
Atlas PRO 10l                         38,50
Caparol Samtex ELF 15l         78,00

GEVELVERF
Atlas Salta N Plus 10l             85,00
Caparol Sylitol Finish 10l        85,00
Sigma Indurin 12,5l               110,00

PLEISTERS KNAUF
MP75 25kg                               7,10
Mixem SUB 25kg                      7,30
Mixem Basic 25kg                    7,15
Fix Finish 25kg                       13,90

TEGELLIJM
Geoflex szary 25kg                 12,80
Ultrageoflex 25kg                    16,20
ATUT 25kg                                6,50

ISOLATIE LIJM
Atlas Hoter U 25kg grijs            9,50
Atlas Hoter U 25kg wit             12,40
Knauf KZW 700 25kg              13,80 
TYTAN PROF. IS21 25kg          9,50

GIPSPLAAT
Wit 1200/2600/12,5               6,90/st
Wit 600/2600/12,5                 4,90/st
Hydro 1200/2600/12,5           9,80/st
Hydro 600/2600/12,5             7,90/st

OSB-plaat
12mm x 59 x 244                   7,60/st
15mm x 59 x 244                   8,00/st
18mm x 59 x 244                   8,65/st
22mm x 59 x 244                 13,54/st

ISOLATIE EPS GR. 0,031
60mm                                  4,70/m2
80mm                                  6,72/m2
100mm                                7,84/m2
120mm                                9,40/m2

LEGALIZER ATLAS
SMS 30 (3-30mm) 25kg        13,80
SMS 15 (0-15mm) 25kg        14,80
  
           




