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Wiersz wigilijny 

Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda, do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały. 
Patrzył – zimowe ptaki wracały do gniazda, jakby tego wieczoru też świętować chciały. 

Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła, dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy, 
By krucha biel opłatka skłóconych godziła, a w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”. 

Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości i dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata, 
Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości, przemieniając oblicze człowieka i świata. 

O. Franciszek Czarnowski, Franciszkanin
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 Szanowni Czytelnicy 
Już niedługo w naszych domach stanie choinka, a kolorowe lampki rozświetlą sza-
rość grudniowych dni. Tegoroczne święta spędzimy najprawdopodobniej w domu, w 
ścisłym gronie najbliższych. Nie będzie rodzinnych spotkań, wyjazdów do bliskich 
mieszkających w innych rejonach kraju, być może nie spotkamy się nawet rodziną 
mieszkającą w tej samej okolicy. 

Te święta Bożego Narodzenia upły-
ną w cieniu pandemii i restrykcji 
związanych z bezpieczeństwem. W 
takich czasach przyszło nam żyć. 
Pandemia koronawirusa SARS-
CoV-2 mocno wpłynęła na każdą 
sferę naszego życia. Wprawdzie 
przepisy i wytyczne zmieniają się 
dynamicznie, jednak nic nie wska-
zuje na to, żeby epidemia miała 
do świąt się zakończyć. Dlatego 
z wielu tradycyjnych zwyczajów 
przedświątecznych i świątecznych 
trzeba będzie najpewniej zrezygno-
wać. 

Nie będzie rodzinnego świętowa-
nia, być może nie będzie też pa-
sterki, noworocznego nabożeń-
stwa i świątecznych jarmarków. 
Najprawdopodobniej również 
Sylwester będzie wyglądał ina-
czej, imprezy na ulicach miast nie 
wchodzą w grę, podobnie jak do-
mowe imprezy w licznym gronie. 

Te święta Bożego Narodzenia będą 
inne. Spędzone w bardzo ścisłym 
gronie albo samotnie, w izolacji, 
obarczone lękiem o bliskich, o pra-
cę, o przyszłość. Wirus pokazał, na 
jak kruchych podstawach opiera 
się nasze bezpieczeństwo. Wydaje 
nam się, że świat stanął w miejscu, 
ale życie toczy się dalej. 

Każdy z nas powinien rozważyć ry-
zyko spotkań w większym gronie. 
Najłatwiej unikniemy zakażenia, 
jeśli pozostaniemy w kontakcie z 
tą samą, stałą, niezbyt liczną gru-
pą osób. Wskazówki epidemio-
logów powinniśmy potraktować 
poważnie, bo mogą przyczynić 

się do ograniczenia emisji wirusa. 
Przy świątecznym stole powinno 
nas być jak najmniej, bo im mniej 
osób świętuje, tym mniejsze jest 
prawdopodobieństwo, że któraś z 
nich jest zakażona. 

Dodatkowo powinniśmy uprze-
dzić członków rodziny, że jeżeli w 
ciągu dwóch-trzech tygodni przed 
świętami odczuwali niepokojące 
objawy, lub mieli kontakt z kimś 
zakażonym, nie powinni uczest-
niczyć w świątecznym spotkaniu. 
Nawet jeżeli nie boimy się wirusa, 
powinniśmy pomyśleć o starszych 
i chorych członkach naszej rodzi-
ny, dla których wirus może być 
śmiertelnie niebezpieczny. 

Unikajmy też w czasie świąt podró-
ży, zwłaszcza do miejsc, gdzie jest 
szczególnie dużo przypadków 
zakażenia. Poza tym nośmy ma-
seczki i zachowujmy bezpieczną 
odległość. Myjmy ręce. Dbajmy 
o siebie i swoich najbliższych 
i zachowajmy zdrowy rozsą-
dek. 

Tegoroczne święta wiele 
bliskich nam osób spę-
dzi bez tradycyjnych 
spotkań przy świątecz-
nym rodzinnym sto-
le. Dlatego życzenia 
będą miały dla nich 
szczególną war-
tość. Pamiętajmy 
o nich i złóżmy 
im najpiękniej-
sze świąteczne 
życzenia na od-
ległość. 

Żyjemy w czasach internetu i tele-
fonów komórkowych. Dzięki nim 
kontakt ze światem jest bardzo 
ułatwiony i mimo epidemii może-
my spotkać się z rodziną przynaj-
mniej wirtualnie. To oczywiście 
nie będzie to samo co prawdziwe 
rodzinne spotkanie, ale i tak spra-
wi najbliższym wiele radości. 

Cieszmy się tym, co mamy, mi-
łością i bliskością najbliższych. 
Niech te święta będą czasem re-
fleksji i nadziei na odrodzenie 
normalności. Przeżyjmy je w 
zdrowiu i z nadzieją na lepsze ju-
tro. Życzmy sobie wzajemnie wy-
trwałości i optymizmu. A Nowy 
2021 Rok niechaj będzie dla nas 

wszystkich pełen 
szczęścia i dobrych 

decyzji. 
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 Boże Narodzenie. 
Tradycje i zwyczaje 
Ubieramy choinkę, szykujemy świąteczny stół, dzielimy się opłatkiem, śpiewamy ko-
lędy, idziemy na pasterkę, a dzieci wyczekują pierwszej gwiazdki i upragnionych pre-
zentów. Skąd wzięły się znane i powszechnie kultywowane bożonarodzeniowe zwy-
czaje? 

Wigilia 
Słowo „wigilia” pochodzi od ła-
cińskiego „vigiliare” i oznacza 
„nocne czuwanie”. W trady-
cji chrześcijańskiej jest to dzień 
poprzedzający Boże Narodzenie, 
upamiętniający agape, ucztę 
pierwszych chrześcijan na pamiąt-
kę Wieczerzy Pańskiej. 
Wigilia łączy w sobie zwyczaje 
chrześcijańskie z pogańskimi 
wierzeniami różnych ludów, kul-
tur i wyznań. Stała się jednym ze 
zwyczajów bożonarodzeniowych 
w VI wieku. W Polsce tradycja 
Wigilii upowszechniła się dopie-
ro w XVIII wieku. 

Wieczerza wigilijna 
Zgodnie z tradycją kolację wigilij-
ną należy rozpocząć, gdy na nie-
bie ukaże się pierwsza gwiazdka. 
Jest to symboliczne nawiązanie 
do gwiazdy betlejemskiej, któ-
ra doprowadziła do Betlejem 
trzech króli: Kacpra, Melchiora i 
Baltazara. 
Na wigilijnym stole ustawia się 
jedno nakrycie więcej niż jest 
uczestników kolacji. Według daw-
nych wierzeń miejsce to miały 
zajmować dusze bliskich, którzy 
odeszli, a w tę jedną noc wolno im 
było przyjść w odwiedziny. Stąd 
także zwyczaj zostawiania do rana 
zastawionego stołu. 

W dzisiejszych czasach wolne 
miejsce i nakrycie przy stole czeka 
na zbłąkanego wędrowca, który w 
ten wieczór może zapukać do na-
szych drzwi i powinien być trak-
towany jak członek rodziny, gdyż 
tego wieczoru nikt nie powinien 
być głodny i samotny. 

Zgodnie z tradycją wieczerzę 
wigilijną rozpoczyna najstarsza 
osoba w rodzinie, która dzieli się 
opłatkiem ze wszystkimi gośćmi, 
według starszeństwa i godności. 
Następnie opłatkiem dzielą się 
pozostali uczestnicy wieczerzy. 
Według dawnych wierzeń każdy, 
kto przełamał się opłatkiem w wi-
gilijny wieczór, przez następny rok 
miał nie zaznać niedostatku i mieć 
wystarczającą ilość chleba, by móc 
się nim dzielić z innymi. 

Dzielenie się opłatkiem jest sym-
bolem zgody, miłości, przyjaźni, 
znakiem pojednania, puszczania 
w niepamięć urazów i przebacze-
nia dawnych win. Łamanie się 
opłatkiem z równoczesnym skła-
daniem sobie nawzajem życzeń 
jest kulminacyjnym momentem 
kolacji wigilijnej. 
Dopiero po podzieleniu się opłat-
kiem można zasiąść do stołu i 
rozpocząć kolację. Powinno się 
zasiadać według starszeństwa, aby 
później schodzić z tego świata w 
takiej samej kolejności. 

Wigilijne potrawy 
Kiedyś liczba potraw na wigilij-
nym stole była zupełnie inna, niż 
dzisiaj. Wierzono, że ich niepa-

rzysta liczba przyniesie domow-
nikom szczęście. Na magnackich 
dworach podawano jedenaście 
potraw, na szlacheckich dziewięć, 
ubożsi spożywali siedem dań lub 
mniej. 

Dzisiaj na wigilijnym stole powin-
no się znaleźć 12 potraw (tylu by-
ło uczniów Jezusa i tyle miesięcy 
liczy rok kalendarzowy). Należy 
spróbować każdej z nich, co ma 
zapewnić dostatek jedzenia przez 
kolejny rok. Na świątecznym stole 
mogą znaleźć się różne dania, mu-
szą jednak być postne. Ich zestaw 
jest zależny od regionu. 

Najczęściej przygotowywane po-
trawy to: barszcz z uszkami, zupa 
grzybowa, zupa rybna, pierogi z 
kapustą i grzybami, paszteciki 
z grzybami, kasza z suszonymi 
grzybami, pierogi ruskie, kapu-
sta z grochem lub grzybami, karp 
smażony lub w galarecie, ryba po 
grecku, śledź w śmietanie lub ole-
ju, kluski z makiem, makowiec 
(makówki), piernik staropolski, 
kompot z suszu, kutia. 

Sianko pod obrusem 
Wkładanie sianka pod obrus to 
jeden z wigilijnych zwyczajów, któ-
ry w wielu domach praktykowany 
jest od pokoleń. Sianko ma symbo-
lizować ubóstwo, w jakim narodził 
się Jezus Chrystus, i skromność, 
ma także sprowadzić dobrobyt na 
domowników. Dawniej siankiem 
spod obrusa karmiono po wigilij-
nej kolacji zwierzęta, aby chowały 
się w zdrowiu. 

czaje? 

Wigilia 
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Wigilijne przesądy
W niektórych częściach Polski 
domownicy w czasie wigilijnej ko-
lacji wyciągają źdźbła siana spod 
obrusa. Osoba, która wyciągnie 
najdłuższe i proste źdźbło, będzie 
miała największe powodzenie w 
zbliżającym się nowym roku. Z ko-
lei ten, kto wyciągnie spod obrusa 
połamane i krótkie źdźbło, w ko-
lejnym roku może spodziewać się 
większych i mniejszych kłopotów. 

Na świątecznym stole powinny 
znaleźć się dania zawierające pło-
dy pola, sadu, ogrodu, lasu i wody. 
Każdy uczestnik wieczerzy musi 
spróbować wszystkich potraw i 
tym samym zapewnić sobie do-
brobyt na kolejny rok. 
Jeden z przesądów mówi, że tak 
jak będziemy się zachowywać w 
dzień Wigilii, tak będzie przez 
cały rok. Inny zwyczaj zaleca cho-
wanie do portfela łusek z karpia, 
które mają przynieść szczęście w 

fi nansach. Myśliwi w dniu 
Wigilii tradycyjnie udają się na 

polowanie, a jego pomyślny 
wynik ma zapewnić opie-

kę patrona łowiectwa 
św. Huberta. 

Mówi się, że 
ten, kto kichnie 

w Wigilię, przez cały 
rok będzie zdrowy. 

W dzień Wigilii 
koniecznie 

trzeba zjeść rzepę, orzechy lub 
czosnek, co uchroni nas przez 
cały rok przed bólem zębów. 

Zjedzenie jabłek ma za-
pobiec bólowi gardła. 
Koniecznie należy zjeść 
potrawę zawierającą 
mak, który jest sym-

bolem snu i łączności z 
innym światem. 

Dawniej przed wieczerzą myto się 
dokładnie w zimnej wodzie, do 
której wcześniej wrzucano kilka 
złotych, srebrnych lub miedzia-
nych monet. Wróżyło to siłę i wy-
trzymałość. Brudną wodę wylewa-
no poza granice domostwa. Pod 
stół kładziono żelazny przedmiot 
na przykład siekierę czy sierp, a 
podczas spożywania kolacji opie-
rano na nim nogi. Miało to uchro-
nić domowników przed bólem 
nóg i skaleczeniami. 

Śpiewanie kolęd 
Wspólne śpiewanie kolęd to tra-
dycja pielęgnowana od pokoleń. 
Wielu z nas pamięta kolędy z dzie-
ciństwa i kojarzy z pięknymi chwi-
lami podczas rodzinnej wigilii. 

Psychologowie twierdzą, że wspól-
ne śpiewanie kolęd stwarza wy-
jątkową,  magiczną  atmosferę. 
Siedząc przy choince w gronie 

innych śpiewających, czujemy z 
nimi szczególną bliskość, radość 
ze spotkania, doznajemy wielu 
przyjemnych emocji. To kolędy 
współtworzą świąteczną atmosfe-
rę i wnoszą wyjątkowy klimat. 

Słowo  „calendae”  sięga czasów 
przedchrześcijańskich w Rzymie. 
Oznaczało pierwszy dzień mie-
siąca. W tym dniu odwiedzano 
się, składano sobie życzenia. Gdy 
słowo „kolęda” zawitało do Polski, 
miało inny sens niż dzisiaj. Kolędą 
dziękowało się swojemu panu, u 
którego się służyło, za opiekę, pra-
cę i wynagrodzenie. 

Autorem pierwszej kolędy był św. 
Franciszek z Asyżu i była ona śpie-
wana w zorganizowanej przez nie-
go szopce. Najstarsza, zachowana 
polska kolęda, pochodzi z 1424 r. i 
zaczyna się od słów „Zdrów bądź 
Królu Anielski”. 

Kolędy popularność zyskały na 
przełomie XVII i XVIII wieku. 
Wtedy wówczas powstała kolę-
da „W żłobie leży”, przypisywana 
Piotrowi Skardze. Miano najsłyn-
niejszej kolędy nosi „Cicha noc”, 
którą przetłumaczono na ponad 
300 języków i dialektów. 

Kolędy często nazywane są pasto-
rałkami, jednak te terminy nie są 
równoznaczne. Pastorałka to od-
miana kolędy, która ma zazwyczaj 
bardziej swobodny charakter, jest 
weselsza, żywsza i często występu-
je w niej gwara ludowa. 

Pasterka 
Jest to celebrowane o północy 
uroczyste nabożeństwo kościelne, 
które upamiętnia oczekiwanie i 
modlitwę pasterzy przy żłóbku 
Jezusa. W trakcie pasterki głośno 
biją kościelne dzwony, śpiewane 
są podniosłe pieśni kościelne i 
kolędy, a pod ołtarzem możemy 
podziwiać piękne szopki. 
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Uczestnictwo w Mszy Pasterskiej 
jest  jednym z najważniejszych 
zwyczajów Polaków podczas Świąt 
Bożego Narodzenia i jednym z 
piękniejszych nabożeństw w tra-
dycji chrześcijańskiej. Tradycja 
uczestnictwa w pasterce jest ży-
wa zarówno w miastach, jak na 
wsiach, a wszystkie kościoły są 
pełne ludzi. 

Choinka 
Jest nieodłącznym elementem 
świąt Bożego Narodzenia. Zwyczaj 
zdobienia drzewka iglastego przy-
wędrował do Polski z Niemiec, 
choinki zaczęliśmy dekorować 
dopiero na przełomie XVIII i XIX 
wieku. W wielu kulturach drzew-
ko uważane jest za źródło życia 
i odradzania się. Jest symbolem 
trwania i płodności, nadziei i dłu-
gowieczności. 

Choinkę powinno się ubierać 
dopiero 24 grudnia. Jej ozdoby 
mają swoją symbolikę. Jabłka 
nawiązują do biblijnego grzechu 
Adama i Ewy, a także symbolizują 
zdrowie i urodę. Lampki to świa-
tło i domowe ognisko. Gwiazda na 
czubku choinki nawiązuje 
do Gwiazdy Betlejemskiej i 
jest symbolem narodzenia 
i czystości, a także znakiem 
mającym wskazać drogę i 
pomóc członkom rodzi-
ny przebywającym 
poza domem w 
szczęśliwym po-
wrocie. 

Łańcuch jest od-
powiednikiem 
węża kusicie-
la i niewoli 
g r z e c h u . 
Kolorowe 
b o m b k i 
mają chronić 
dom od de-
monów 
i ludz-

kiej nieżyczliwości. Aniołki to 
opiekunowie domu, a orzechy 
włoskie mają zapewnić dobrobyt 
i siły witalne. 

W święta Bożego Narodzenia 
dominują dwa kolory: zielony i 
czerwony. Zieleń jest symbolem 
nadziei i wierności, natomiast 
czerwień to symbol krwi Jezusa. 

Bożonarodzeniowe 
rośliny 
Zgodnie z dawną tradycją w 
Wigilię rano, a najpóźniej przed 
ukazaniem się na niebie pierwszej 
gwiazdki, nad drzwiami wejścio-
wymi powinno się zawiesić gałąz-
kę jemioły, aby każdy, kto przekro-
czy próg domu, wniósł do niego 
zgodę. Jemioła ma zapewniać 
pokój, miłość i szczęście całemu 
domowi. Jest również symbolem 
dostatku i ma nas chronić swoją 
dobroczynną mocą przez cały nad-
chodzący rok. 

Gałązki jemioły zawiesza się tak-
że nad wigilijnym stołem lub nad 
kominkiem. Zasuszoną gałązkę 
jemioły należy przechować w do-
mu do następnych świąt Bożego 

Narodzenia – gwarantuje to dzia-
łanie przez cały rok magicznej 

mocy ziela. Jednym z popularnych 
bożonarodzeniowych zwyczajów 

jest całowanie się pod jemiołą. 
Ważne, by wiszące gałązki 

miały wiele owoców. 

Jemioła rośnie nie w 
ziemi, lecz gnieździ 

się w koronach drzew. 
Legenda mówi, że 

przed śmiercią 
Jezusa jemioła 
była drzewem, 
z którego wycio-

sano krzyż. Po 
Jego śmierci 

na krzyżu 
drzewo ze 
wstydu za-

mieniło się w roślinę, która ma 
przynosić dobro wszystkim, któ-
rzy pod nią przejdą. I tak jemioła 
przeszła do tradycji jako symbol 
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odstrasza złe moce i duchy. 
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sem bożonarodzeniowym jest 
gwiazda betlejemska zwana po-
insecją. Czerwony kolor rośliny 
jest symbolem krwi Jezusa, a 
liście układające się w charakte-
rystyczny kształt przypominają 
gwiazdę, dlatego stała się symbo-
lem Bożego Narodzenia. 

Wciąż największą popularnością 
cieszą się czerwone gwiazdy, ale 
coraz częściej pojawiają się białe, 
różowe, kremowe lub dwukoloro-
we. 

Stare ludowe powiedzenie mówi: 
„Jak w wigilię, tak i przez cały 
rok”, a że w każdym powiedzeniu 
ludowym zawsze ukryta jest jakaś 
mądrość życiowa, nie kuśmy losu 
i postarajmy się przeżyć te święta 
w zgodzie i miłości. 

Niech przy świątecznym stole nie 
zabraknie najbliższych i spokojnej 
atmosfery. Bo to ludzie, z którymi 
spędzamy święta, sprawiają, że są 
one tak wyjątkowe. 

Aleksandra Dobiecka 

Źródła: 
gazetawroclawska.pl, 

papricana.com, 
onet.pl, 

polki.pl, 
beszamel.se.pl
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 Nietrafi one prezenty świąteczne 
Niezależnie od tego, ile mamy lat, paczuszki leżące pod choinką rozpalają naszą wy-
obraźnię. Są jednak podarunki, których sami nie chcielibyśmy dostać i nasi bliscy z 
pewnością też nie. 

Kupowanie prezentów na święta 
spędza nam sen z powiek i może 
przysporzyć niezłego bólu głowy. 
Nietrafi one podarunki mogą sku-
tecznie popsuć humor obdarowa-
nym, którzy nawet uśmiechem nie 
zdołają przykryć rozczarowania.
Co zrobić z nietrafi onym prezen-
tem? Na pewno podziękować i 
zrobić dobrą minę do złej gry. A 
potem… schować głęboko w szafi e 
albo obdarować nim kogoś inne-
go. A może z kimś się wymienić 
czy sprzedać przez internet na 
stronach z nietrafi onymi prezen-
tami. 

Takie strony notują największy 
ruch właśnie po świętach. Za nie-
duże pieniądze można tam nabyć 
książki, kosmetyki, elektroniczne 
gadżety, ubrania czy sprzęt spor-
towy. Sprzedający pozbywają się 
nietrafionego podarunku i zy-
skują pieniądze, a kupujący mają 
możliwość nabycia czegoś po oka-
zyjnej cenie. 

Nietrafi one prezenty można też od-
dać potrzebującym. To, co dla nas 
jest niepotrzebnym przedmiotem, 
dla ludzi, będących w trudnej sytu-
acji życiowej, może stać się przed-
miotem na wagę złota. 

Najbardziej nietrafi one 
prezenty 
Podstawowa zasada: nie kupujmy 
bliskim tego, czego sami nie chcie-
libyśmy dostać. Jeśli nie chcemy 
patelni do naleśników albo dezo-
dorantu, nie obdarowujmy nimi 
innych. 

Jakich upominków nie kładziemy 
pod choinkę? Na topowej liście 

najbardziej nietrafi onych 
świątecznych prezentów 
są skarpetki i szaliki 
(także te wydzier-
gane na drutach), 
krawaty, bokserki, 
kapcie i swetry z 
motywem świątecz-
nym (zwłaszcza te z 
reniferem), długopisy, 
notatniki, kubeczki z logo 
fi rmy, kalendarze i gratisowe 
płyty dodawane do gazety. Także 
dezodorant, perfumy, których za-
pach obdarowywanej osobie może 
nie przypaść do gustu, krem do 
golenia i wyszczuplający balsam. 

Wysoko plasują się także zestawy 
kosmetyków kupionych na stacji 
benzynowej, czy w markecie, por-
celanowe fi gurki, maskotki – takie 
nikomu niepotrzebne i do niczego 
nie przydatne, zagracające prze-
strzeń przedmioty. 

Jakich jeszcze prezentów nie da-
jemy pod choinkę? Zasłonek do 
łazienki, dywaników, wałków do 
malowania, zestawu majsterkowi-
cza oraz wbrew pozorom książek. 
Alkoholu, bielizny wyszczuplają-
cej, prezentów z kategorii „na 
pewno się przyda” czyli rzeczy 
do wyposażenia kuchni i domu: 
zestawu garnków, patelni, żelaz-
ka, czajnika. 

Vouchery, bony podarunkowe i 
karty prezentowe, też nie zawsze 
są dobrym upominkiem. Można 
wprawdzie trafi ć w gust obdaro-
wywanej osoby, ale taki podaru-
nek może zostać zaliczony do 
kategorii „szybkich prezentów”, 
niezbyt dobrze świadczących o 

darczyńcy, który się nie 
wysilił i poszedł na ła-

twiznę. 

Nie sposób nie 
wspomnieć o 
zwierzątku. Może 
nie jest to do koń-

ca najbardziej nie-
chciany prezent świą-

teczny, ale w żadnym 
wypadku nie powinien nim 

być. Nie każdy obdarowany chce 
i powinien posiadać zwierzę, opie-
ka nad nim to ogromna odpowie-
dzialność, a dla niektórych duży 
kłopot. 

Dobre rady 
W relacji z bliskim człowiekiem 
materialne prezenty nie są naj-
ważniejsze. Jeśli nie będziemy 
ich oczekiwać od drugiej strony, 
sami nie będziemy czuli się roz-
czarowani. Prezent musi być od-
powiedni dla konkretnej osoby. 
Zapamiętajmy, gdy wspomni o 
tym, że chciałaby coś mieć, ale 
jej na to nie stać. Pamiętajmy i o 
tym, że ludzie się zmieniają. To, że 
ktoś przez kilkanaście lat używał 
konkretnych perfum, nie znaczy, 
że dalej ich używa. 

najbardziej nietrafi onych 
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są skarpetki i szaliki 
(także te wydzier-
gane na drutach), 
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teczny, ale w żadnym 
wypadku nie powinien nim 
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Kupując prezent, dobierzmy go 
do charakteru oraz stylu życia 
osoby, którą chcemy obdarować. 
Pomyślmy, jakie ma hobby, na co 
sama wydaje pieniądze, w jaki spo-
sób spędza wolny czas i co sprawia 
jej przyjemność. Przeanalizujmy, 
czego może potrzebować, a czego 
sama sobie nie kupi, bo uważa to 
za zbytni wydatek. 

Jeśli chcemy zrobić prezent 
siostrze, zapytajmy szwagra o 
czym marzy jego żona. Prezent 
dla taty skonsultujmy z mamą. 
Podpytajmy, jakie prezenty otrzy-
mane w poprzednich latach oka-
zały się niewypałem. To bardzo 
cenna wskazówka. 

Kupując prezent dla dziecka, 
pamiętajmy, żeby dobrać go do 
wieku obdarowywanego. Nie wy-
bierajmy dla czterolatka zabawek 
z oznaczeniem 7+. Dziecko nie bę-
dzie czekało na tę zabawkę przez 

trzy lata, rozpakuje ją od razu, być 
może uszkodzi i zdekompletuje, a 
zamiast radości będzie wielkie roz-
czarowanie. I skonsultujmy taki 
zakup z jego rodzicami. 

Jeśli mamy do czynienia z oso-
bą, która twierdzi, że niczego 
nie potrzebuje zaakceptujmy to i 
nie wciskajmy prezentu na siłę. 
Wymyślmy podarunek inny, ory-
ginalny, w którego zdobycie (wy-
konanie) włożymy trochę wysiłku 
i dużo serca. Wyszukajmy coś „ga-
dżeciarskiego” – z oryginalnym 
nadrukiem albo ręcznie robione, 
jedyne w swoim rodzaju. 

Jeśli decydujemy się na prezent 
typu słodycze czy alkohol, zasta-
nówmy się, czy na pewno będzie 
to upominek odpowiedni dla ob-
darowanej osoby. Alkohol podaro-
wany osobie chorej, abstynentowi 
lub alkoholikowi będzie bardzo 
nie na miejscu. Podobnie jest ze 
słodyczami. 

Nawet drogi upominek nie zawsze 
przypadnie do gustu osobie obda-
rowanej. Drogi prezent nie zawsze 
oznacza trafi ony prezent. Niekiedy 
tańszy, ale oryginalny upominek 

może sprawić radość. Jeśli bra-
kuje nam czasu na wycieczkę po 
sklepach, skorzystajmy z interne-
towych porównywarek cenowych. 
Z ich pomocą może uda się kupić 
odpowiedni prezent w okazyjnej 
cenie. 

Warto przygotować listę i spisać 
na niej wszystkie osoby, którym 
chcemy kupić prezent. Przy każ-
dej z nich dopiszmy pomysł na 
upominek oraz dostępny budżet. 
I pamiętajmy, że opakowanie pre-
zentu jest prawie tak samo ważne, 
jak jego zawartość. 

Nie uszczęśliwiajmy nikogo na 
siłę nietrafi onymi podarunkami. 
Nie dawajmy w prezencie rzeczy, 
których sami nie chcielibyśmy do-
stać. Nie kupujmy świątecznych 
prezentów w sposób bezmyślny, 
bezrefl eksyjny i na ostatnią chwi-
lę. Zabierzmy się za to odpowied-
nio wcześnie, aby mieć czas na 
zastanowienie się nad tym, co i 
komu chcemy kupić. Dzięki temu 
będziemy mogli na spokojnie wy-
brać upominki zgodnie z upodoba-
niami naszych najbliższych. 

Malwina Komysz 



stacjonarne puszki sztabowe
od 10 grudnia w polskich sklepach, biurach titres-services, polskich szkołach, ... 

pytajcie o czerwone serduszka ! 
( info & mapka: www.wosp.be/skarbony - rejestracja: skarbony@wosp.be )

   Siema Antwerpia, Siema Bruksela, Siema Belgia!

  Wielkimi krokami zbliża się 29 Finał WOŚP i będzie on inny niż 
dotychczasowe z oczywistych dla wszystkich względów... 
Ale nie poddajemy się! Robimy wszystko co w naszej mocy, by i w 
2021 roku nie zabrakło lata w środku zimy. 
  Żeby to się udało potrzebujemy waszego wsparcia, bardziej 
niż kiedykolwiek. Obostrzenia i plany zmieniają się jak w 
kalejdoskopie, więc śledźcie nasze Social Media, naszą stronę i 
lokalną prasę . Dzięki temu będziecie na bieżąco. Każde polubienie 
czy udostępnienie to ogromna pomoc. 
  Wielkie dzięki! Ściskamy Was bardzo gorąco, trzymajcie się!

     Sztab WOŚP Bruksela #5409

sklepki wośp
pracujemy nad tym, informacje na naszej stronie internetowej

( info: www.wosp.be/sklepik )

licytacje
na allegro, online podczas transmisji na żywo oraz 

na naszej stronie internetowej
( info: www.wosp.be/licytacje )

transmisja na żywo - bruksela
startujemy w niedziele po południu 10 stycznia 2021: licytacje, koncert, rozmowy, ... 

(facebook & YouTube)
( info: www.wosp.be/tv )

kwesta online
- nasi wolontariusze posiadają e-skarbonki, szukajcie ich na social media lub wśród swoich znajomych.

- na naszej stronie internetowej oraz w social media można wpłacać na sztabową e-skarbone.
( info: www.wosp.be/kwesta )

kwesta publiczna
o ile sytuacja na to pozwoli, spotkacie naszych wolontariuszy 

na ulicach brukseli w dniu finału 10 stycznia 2021
( info: www.wosp.be/kwesta - zapisy: wolontariusze@wosp.be)

fb.com/wospBrukselawww.wosp.be twitter.com/WOSPbe instagram.com/wosp.be +32 476 03 04 00 sztab-bxl@wosp.be

Wszystkie 
adresy
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Historia niezwykłego człowieka 
W 2005 roku, w plebiscycie zorganizowanym przez belgijską telewizję, Jozef de Ve-
uster został uznany przez Flamandów za najznakomitszego Belga w historii tego 
kraju. Kim był ten wyjątkowy człowiek? 

Ojciec Damian (Jozef de Veuster) 
urodził się 3 stycznia 1840 r. w 
Tremeloo, w Belgii, jako siód-
me dziecko w średniozamożnej, 
chłopskiej rodzinie. Dzieci wycho-
wywano w duchu wiary chrześci-
jańskiej i patriotyzmu, ucząc je mi-
łości do Boga i ukochanej Flandrii. 
Dbano także o ich kształcenie. 

Jozef był gorącym patriotą, który 
przeznaczany przez ojca do przeję-
cia gospodarstwa długo się sprze-
ciwiał wysłaniu go do szkoły han-
dlowej mieszczącej się w Walonii 
tylko dlatego, że musiał tam uczyć 
się mówić po francusku. Były to 
czasy, kiedy Belgią wstrząsały kon-
flikty na tle językowo-kulturowym. 

W wieku 19 lat Jozef zdecy-
dował, że poświęci się służbie 
Bogu, podobnie jak starsi bracia 

i siostra. Po ukończeniu studiów 
na Uniwersytecie w Leuven zo-
stał misjonarzem. Wraz z innymi 
misjonarzami na „Pływającym 
klasztorze” (tak marynarze nazy-
wali statek wiozący misjonarzy) 
wypłynął na Hawaje i po długich 
miesiącach żeglugi dopłynął do 
portu w Honolulu. 

Znalazł się na wyspie Moloka’i, 
będącej miejscem odosobnienia 
dla chorych zarażonych trądem, 
wówczas nieuleczalną chorobą, 
gdzie nikt ze zdrowych ludzi nie 
chciał żyć, ani pracować. Ojciec 
Damian pracował tam przez 11 
lat. 15 kwietnia 1889 roku zmarł 
wskutek zarażenia się trądem. 

W styczniu 1936 roku, na prośbę 
króla Belgii Leopolda III i rządu 
belgijskiego, ciało ojca Damiana 

wróciło do jego rodzin-
nej ziemi w Belgii. Został 
pochowany w Leuven w 
pobliżu wioski, w której 
się urodził. 
Po beatyfikacji Damiana 
w czerwcu 1995 r. szcząt-
ki jego prawej ręki zosta-
ły zwrócone na Hawaje i 
ponownie pochowane w 
jego pierwotnym grobie 
na Molokai. 

W 2009 roku został uzna-
ny świętym przez papieża 
Benedykta XVI. W 2005 ro-
ku, w plebiscycie zorgani-
zowanym przez belgijską 
telewizję, został ogłoszo-
ny Największym Belgiem 
w Historii (tak zadecy-
dowali Flamandowie, w 
Walonii ojciec Damian 

zajął trzecie miejsce). 
Dzisiaj święty Damian jest patro-
nem chorych na trąd i wszystkich 
odtrąconych. 

Agnieszka Wojtysiak 

Ojciec Damian  
z Molokai
Hawaje, rok 1872. Piękny wul-
kaniczny archipelag, po zachod-
niej stronie wybrzeża Stanów 
Zjednoczonych. Nadal niezależne 
Królestwo, mimo rosnących poli-
tycznych wpływów Brytyjczyków 
i Amerykanów. 

Flamandzki misjonarz ojciec 
Damian, pełen ideałów trzydzie-
stodwulatek, kładzie podwaliny 
pod kościół na wyspie Oahu, kie-
dy zwraca się do niego o pomoc 
Maulani – młoda, czarnoskóra 
dziewczyna, która ucieka przed 
płatnymi „łapaczami” polującymi 
na trędowatych. 

Wszyscy, którzy po prymitywnym 
badaniu w szpitalu w Honolulu 
wykazują jakiekolwiek symptomy 
choroby, są łodziami odsyłani na 
wygnanie na wyspę Molokai. 

Trędowaci zajmują część wyspy 
ogrodzoną dzikim morzem z jed-
nej strony i wysokimi, stromymi 
skalnymi wzgórzami Pali z drugiej 
strony. Biali i czarni, wysocy i ni-
scy, umierający i będący jeszcze 
w dobrej kondycji przywożeni są 
na tę wyspę po to, by jej już więcej 
nigdy nie opuścić. 

Mieszkają w żałosnych warun-
kach, pozostawieni swemu loso-
wi przez rząd, który jedynie zrzuca commons.wikimedia.org , fot. William Brigham
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na plaże mniej więcej co miesiąc 
transporty jedzenia i innych pro-
duktów. Panuje tu niepokój, chaos 
i bezprawie. Najsilniejsi i najbar-
dziej zuchwali mieszkańcy wyspy 
zjednoczyli się w swoim zamiłowa-
niu do alkoholu i rozpusty. 

Wszystkie normy odeszły na bok, 
bo i tak, przecież nikt nie wydo-
stanie się z tej „przeklętej wy-
spy”. Premier rządu zwraca się 
do Kościoła Katolickiego o inter-
wencje i pomoc w ulżeniu losowi 
trędowatych. 

Ochotnik – ojciec Damian zostaje 
wysłany początkowo na miesiąc 
do kolonii trędowatych, ale wkrót-
ce pisze do swoich przełożonych 
list, prosząc ich o pozwolenie na 
pozostanie w tym miejscu dłużej i 
przekazuje prośbę o: sfinansowa-
nie odbudowy kościoła, pomoc 
medyczną i przybycie zakonnic. 

Szybko jego aktywność zaczyna 
odbijać się szerokim echem na 
świecie i kiedy powraca, żeby 
wyspowiadać się w Honolulu, zo-
staje powitany przez reporterów. 
Specjalny wysłannik królewski 
słyszał już o jego pracy i pełen 
podziwu zdał relację rodzinie kró-
lewskiej, oczekuje więc na niego 
księżniczka Lilliuokalani. 

To wszystko budzi niechęć jego 
zwierzchników kościelnych, któ-
rym nie podoba się skromny oj-
ciec, który poprzez swoją pracę 
nagle wkracza do świata polityki 
i władzy. Damianowi udaje się 
jednak zebrać środki finansowe, 
powraca na Molokai i razem z 
mieszkańcami zaczyna budować 
osiedle drewnianych chat. 

Wkrótce Damianowi zabroniono 
opuszczać wyspę trędowatych. 
By zapewnić mu sakrament po-

kuty, Biskup Maigret spowiada 
Damiana na łodzi nie schodząc 
nawet na stały ląd. Ryciny przed-
stawiające tą scenę zostają opubli-
kowane w gazetach, a księżniczka 
Lilliuokalani decyduje się odwie-
dzić wyspę w towarzystwie swojej 
świty. Ojciec Damian wraz ze swo-
imi przyjaciółmi oprowadza gości 
po wyspie. Księżniczka nie kryje 
swojego podziwu, a Damian prosi 
skromnie o pomoc. 

Osada rozrasta się i teraz kolonia 
trędowatych odwiedzana jest przez 
lekarzy-ochotników. Jeden z nich 
bada ojca Damiana i odkrywa, że 
ma on pierwsze symptomy trądu. 

Kiedy na wyspę przybywa brat 
Dutton, przyszły pomocnik 
Damiana, ten świadomy już swojej 
choroby nie wyciąga do niego ręki 
na powitanie, mimo to Dutton bie-
rze dłoń Damiana w swoje ręce… 
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Zaczyna się nowa era. Szpital zosta-
je powiększony, a Damian dyktuje 
listy do swoich przełożonych, pro-
sząc ich o stałą pomoc. Na Hawaje 
przybywają siostry zakonne, któ-
re słyszały o pracy ojca Damiana. 
Przewodzi im pełna zaangażowa-
nia siostra Marianna. Zakonnice 
zostają jednak w Honolulu, gdyż 
przełożeni zabraniają im wyjazdu 
na wyspę Molokai. 

Damian, mimo oficjalnego zaka-
zu opuszczania wyspy, przybywa z 
krótką wizytą do Honolulu. Witany 
jest tutaj jako bohater, spotyka się 
z wiernymi i rodziną królewską. 
Na rozkaz przełożonych zostaje 
jednak poddany upokarzającemu 
badaniu na domniemaną choro-
bę weneryczną. 

Wkrótce na Molokai silny sztorm 
powoduje duże zniszczenia. Mimo 
pogarszającego się stanu zdro-
wia ojciec Damian sam aktywnie 
wspomaga prace remontowe. 
Pewnego dnia zauważono go na 
dachu kościoła, który próbował re-
perować. Musiano użyć siły, by go 
z powrotem położyć do łóżka. Tak 
więc poczucie solidarności wśród 
mieszkańców oraz niesłabnąca 
energia i troska Damiana nadal 
dają tym ludziom nadzieję na lep-
sze życie. 

Zakonnice pod 
wodzą siostr y 
Marianny naresz-
cie przybywają na 
Molokai i prowa-
dzą  szpital. Pełen 
nadziei spokój 
nastał na „wyspie 
śmierci”. Niestety 
nadeszła ostat-
nia godzina ojca 
Damiana. Kiedy 
nagle upada pod-
czas odprawiania 

nabożeństwa, zo-
staje zabrany do 
swojego własnego 

szpitala, gdzie umiera otoczony 
przyjaciółmi. Wszyscy trędowaci 
mieszkańcy wyspy zbierają się 
przed wejściem w oczekiwaniu 
na smutną wiadomość… 

Miał zaledwie 49 lat, kiedy odszedł. 
Nikt nie miał wątpliwości, że u 
kresu swej drogi usłyszał słowa: 
„Pójdź, sługo dobry i wierny, przyj-
mij koronę tobie przygotowaną. 
Wejdź do radości twojego Pana”. 
 
W 1936 roku ekshumowano jego 
ciało i szczątki Ojca Damiana prze-
wieziono do jego rodzinnej Belgii. 
Pacjenci z Molokai protestowali, 
lecz bez skutku… 

Armia Amerykańska, Flota i 
Lotnictwo pożegnały go w bardzo 
podniosły sposób, a w Katedrze w 
San Francisco odprawiono spe-
cjalne nabożeństwo. Ojciec Święty 
Jan Paweł II wyniósł ojca Damiana 
do chwały ołtarzy 5 czerwca 1995 
roku, podczas wizyty w Belgii – w 
ojczyźnie dzielnego i ofiarnego 
misjonarza. 
 
W uroczystości beatyfikacji 
uczestniczyło 618 dziennikarzy 
pochodzących z 28 różnych kra-
jów. Relacje z ceremonii ukazały 
się także we wszystkich krajowych 
telewizjach w Europie Zachodniej 

i na Hawajach, a CNN poświęciło 3 
minuty księdzu trędowatych. 

Ojciec Damian był pełnym życia 
wizjonerem, który walczył o ide-
ały wykraczające poza jego epokę. 
Nieugięty moralista – na począt-
ku, nastawiony jedynie na odno-
wę chrześcijaństwa na wyspie, w 
miarę upływu czasu stał się coraz 
bardziej elastyczny i tolerancyj-
ny, coraz bardziej ludzki w swym 
współczuciu. 

Nie kierował się już tylko religijny-
mi pobudkami, lecz także potrze-
bą wskrzeszenia człowieczeństwa 
na wyspie. Nie pragnął niczego 
innego tylko dobra swoich uko-
chanych podopiecznych. 

Historia Ojca Damiana jest histo-
rią wielkiego triumfu dobra nad 
złem, człowieczeństwa nad brutal-
ną rzeczywistością, historią wiary 
i wewnętrznego przekonania o 
godności każdego człowieka. 

mojehawaje.pl/historia-ojca-da-
miana/

Pomnik Damiana w Polanicy-Zdroju, 
commons.wikimedia.org

Ojciec Damian wśród podopiecznych,  
wikimedia.org
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Kontrolerzy De Lijn 
mogą nakładać grzywny 
za brak maseczek 
Od listopada kontrolerzy mają w 
tym zakresie takie same uprawnie-
nia jak policja. Niezastosowanie 
się do obowiązku noszenia ma-
seczki w pojazdach, na przystan-
kach oraz na peronach i stacjach 
przez osoby w wieku powyżej 12 
lat spowoduje nałożenie kary ad-
ministracyjnej w wysokości 250 
euro. 

Oprócz obowiązku stosowania 
maski De Lijn wymaga zacho-
wania maksymalnej odległo-
ści. Przednie drzwi pozostają za-
mknięte, aby chronić kierowcę. 
Podróżujący mogą wsiadać i wy-
siadać przez drzwi środkowe lub 
tylne. Stanowisko kierowcy jest 
odgrodzone od strefy pasażerskiej 
folią plastikową. Od jakiegoś cza-
su nie można płacić gotówką. De 
Lijn podkreśla również, że wszyst-
kie pojazdy są regularnie dezyn-
fekowane. 

gva.be 

Druzgocący raport
„Belgijskie władze opuściły tysią-
ce starszych ludzi, którzy zmarli w 
domach opieki w czasie pandemii 
koronawirusa” – oceniła organiza-
cja Amnesty International w opu-
blikowanym raporcie. Sytuację 
opisano jako „łamanie praw czło-
wieka”. 

AI oparła swoje śledztwo na zezna-
niach mieszkańców i personelu 
domów opieki, pracowników orga-

nizacji pozarządowych broniących 
praw mieszkańców, dyrektorów 
domów opieki oraz rodzin osób 
starszych mieszkających obecnie 
w domach opieki lub zmarłych w 
czasie pandemii. Większość roz-
mówców prosiła o zachowanie 
anonimowości. 

Kiedy w marcu wirus zaatakował, 
a zakażenia rozprzestrzeniły się w 
całym kraju, domy opieki zostały 
szybko przytłoczone ogromnym 
tempem, w jakim przybywało no-
wych zakażeń. Wedlug AI, mię-
dzy marcem a październikiem 
„szokujący odsetek” 61,3 proc. 
wszystkich zgonów spowodowa-
nych przez Covid-19 odnotowano 
w domach opieki. 

– Domy opieki i ich mieszkańcy 
zostali opuszczeni przez nasze wła-
dze, dopóki ta tragedia nie została 
publicznie potępiona, a najgorszy 
etap pierwszej fazy pandemii nie 
minął – mówi Vincent Fredericq, 
sekretarz generalny federacji do-
mów opieki Femarbel. I wskazuje, 
że wówczas „wszystkich uderzyły 
obrazy z włoskich i hiszpańskich 
szpitali”. 

– Sytuacje te miały ogromny 
wpływ na naszych decydentów 
na poziomie federalnym, którzy 
od początku twierdzili, że abso-
lutnie konieczne jest uniknięcie 
przeciążenia oddziałów intensyw-
nej terapii. Ofi arami takiego podej-
ścia padli mieszkańcy i personel 
domów opieki. Władze nie dość 
szybko wdrażały środki ochrony 
mieszkańców i personelu tych pla-
cówek. Jedną z przyczyn zgonów 
tak wielu osób w domach opieki 
jest to, że zakażeni mieszkańcy 
nie byli przewożeni do szpitali na 
leczenie. 

AI stwierdziła, że z powodu – jak 
to ujęto – „szkodliwej interpretacji 
wytycznych dotyczących selekcji” 
tylko 57 proc. poważnych przypad-
ków w belgijskich domach opieki 
zostało przewiezionych do szpitali. 
„W konsekwencji prawdopodob-
nie niektóre starsze osoby zmarły 
przedwcześnie. – Minęły miesią-
ce, zanim w wytycznych wyraźnie 
stwierdzono, że przeniesienie do 
szpitala jest nadal możliwe, jeśli 
odbywa się zgodnie z interesem 
i życzeniem pacjenta, niezależnie 
od jego wieku. 

Maggie De Block, była belgijska 
minister zdrowia, odrzuciła oskar-
żenia o odmowę dostępu do szpi-
tali mieszkańcom domów opieki. 
Nigdy ani rząd federalny, ani moi 
koledzy z regionu nie wystosowa-
li komunikatu mówiącego, że nie 
powinniśmy hospitalizować osób, 
które tego potrzebują, ani że mo-
żemy odmówić (leczenia) osobom 
starszym lub niepełnosprawnym” 
– powiedziała lokalnym mediom. 

PAP 

Zdrożeją papierosy 
i tytoń 
Rząd premiera De Croo zamie-
rza podnieść akcyzę na tytoń, 
co doprowadzi do podwyżki cen 
wyrobów tytoniowych. Paczka 20 
papierosów za 6,80 euro będzie 
kosztować w przyszłym roku 7,50 
euro. Cena 50-gramowego opako-

kie pojazdy są regularnie dezyn-
fekowane. 

gva.be 

Druzgocący raport
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wania tytoniu wzrośnie z 9,70 euro 
do 11,17 euro. Akcyza na tytoń bę-
dzie również podwyższana w ko-
lejnych latach – 2022, 2023 i 2024. 

hln.be 

Rząd wydał na walkę  
z pandemią już  
ponad 17 mld euro 
Pandemia koronawirusa uderzy-
ła nie tylko w zdrowie obywateli, 
ale także w belgijski budżet. Aby 
uzdrowić finanse publiczne, w 
nadchodzących latach konieczne 
będzie ograniczenie wydatków. 
Jak dotąd rząd federalny wydał na 
walkę z pandemią 12,8 mld euro. 

Także rządy regionalne poniosły 
z tego tytułu wielkie dodatkowe 
koszty. Rząd Flandrii wydał 2,7 
mld euro, rząd Walonii 1,5 mld 
euro, a rządy Regionu Stołecznego 
Brukseli oraz społeczności nie-
mieckojęzycznej odpowiednio 443 
mln euro i 31 mln euro. 

W sumie rząd centralny i samo-
rządy wydały jak dotąd na ten cel 
17,5 mld euro. To równowartość 
3,9% belgijskiego PKB. Belgijskie 
władze przewidują, że w przyszłym 
roku wydatki na walkę z pande-
mią będą już mniejsze i wyniosą 
3 mld euro (około 0,6% PKB). 

Większość polityków i ekono-
mistów zgadza się co do tego, że 
wydatki te są konieczne. Miliardy 
wydane na walkę z pandemią po-
gorszyły jednak i tak już nie najlep-
szy stan belgijskich finansów pu-
blicznych. Kiedy pandemia już się 
skończy, konieczne będą oszczęd-
ności – ostrzegają rządzący. 

Aby spłacić zadłużenie będące 
skutkiem dodatkowych wydatków 
na walkę z pandemią, rząd dlate-
go chce – począwszy od 2022 r. – 
ograniczyć wydatki budżetowe o 
dodatkowe 0,2% PKB rocznie. 

niedziela.be 

Uber dostępny  
we Flandrii 
Pomimo oporu ze strony związ-
ków reprezentujących taksówka-
rzy od listopada usługa Uber jest 
dostępna we Flandrii (Antwerpia, 
Gent i Leuven). „Nie jest to zasko-
czeniem, ale oznacza nóż w plecy” 
– mówi Koen Van Oorschot ze sto-
warzyszenia firm taksówkarskich 
w Antwerpii.  Sektor taksówek 
postrzega Ubera jako nieuczciwą 
konkurencję. 

Przedstawiciele Ubera twierdzą, 
że we Flandrii jest wzrost zapo-
trzebowania na tego typu usługi. 
Natomiast w Brukseli, gdzie stale 
rośnie liczba kierowców Ubera, 
już od jakiegoś czasu trwają dys-
kusje na temat „nieuczciwej kon-
kurencji”. Niedawno pojawiły się 
nawet doniesienia o przypadkach 
molestowania seksualnego oraz 
o notorycznym łamaniu zasad 
bezpieczeństwa. Z tego powodu 
podjęto decyzję o prowadzeniu 
wzmożonych kontroli. 

Rząd Regionu Stołecznego 
Brukseli przekazał, że w przyszło-
ści kierowcy Ubera będą musieli 
przechodzić podobne kontrole, 
jakie mają miejsce w przypadku 
taksówkarzy. 

hln.be 

Flamandzcy 
rolnicy zmagają 
się z problemami 
psychicznymi 
Z najnowszych badań wynika, 
że flamandzcy rolnicy, którzy 
zmagają się z konsekwencja-
mi kryzysu, przepracowaniem 
oraz problemami psychiczny-
mi, rzadko szukają pomocy u 
profesjonalistów. 

Badanie zostało przepro-
wadzone przez flamandzki 
Instytut Rolnictwa i Rybo-
łówstwa ILVO na grupie 

300 respondentów. 2 na 3 z nich 
przekazało, że od czasu wybuchu 
pandemii mają na głowie więcej 
problemów. Co drugi z rolników 
pesymistycznie spogląda na przy-
szłość. Okazało się też, że coraz 
większa grupa rolników zmaga 
się z problemami finansowymi. 
Do tego dochodzi przepracowanie, 
zaś efektem są stres i rosnące pro-
blemy natury psychicznej. 

Jak przekazała badaczka z ILVO, 
Lies Messely, grupa ta to „często 
dumni ludzie, odpowiedzialni za 
swoje firmy, którym z trudem 
przychodzi podjęcie kroków w 
celu otrzymania profesjonalnej 
pomocy psychologicznej”. Co 
więcej, „wielu z nich nie potrafi 
nawet rozmawiać o zdrowiu psy-
chicznym”. Z oficjalnych danych 
wynika, że tylko 1 na 4 rolników, 
zmagających się z problemami 
psychicznymi, rzeczywiście decy-
duje się na kontakt ze specjalistą. 

Flamandzkie Ministerstwo 
Rolnictwa chce podjąć kroki 
mające zmienić ten stan rzeczy 
– wkrótce odbędzie się spotkanie 
z przedstawicielami sektora. Już 
teraz organizacja „Boeren op een 
Kruispunt” uruchomiła infolinię 
dedykowaną rolnikom zmagają-
cym się z problemami psychicz-
nymi. 

niedziela.be 

Opracowała: Karolina Morawska



Miejsce na twoją 
reklamę
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 Kuchnia fl amandzka dla każdego 
Flandria słynie z przepięknych średniowiecznych miast, malarstwa, architektury i 
wspaniałych restauracji. To raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia 
fl amandzka jest bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbo-
wać. 

W tym odcinku polecam Konijn met pruim – Królik duszony ze śliwkami. 

Chociaż Polska zalicza się do 
czołowych producentów mięsa 
króliczego w Europie, jest ono w 
naszym kraju mało popularne. 
Polacy niechętnie sięgają po ten 
produkt, być może dlatego, że kró-
lik kojarzony jest ze zwierzęciem 
domowym. 

Natomiast Belgowie zjadają rocz-
nie około 2 kilogramów królicze-
go mięsa, które jest soczyste, lek-
kostrawne i ma delikatny smak. 
Zawiera mało cholesterolu, za to 
wiele witamin i aminokwasów. 

Królik znajduje się w czołówce kla-
sycznej kuchni fl amandzkiej. Jak 
każde danie posiada wiele wersji 
na przykład duszony w czerwo-
nym winie, czy jasnym lub ciem-
nym piwie. 

Polecam wersję moim zdaniem 
najbardziej klasyczną, czyli kró-
lika duszonego w ciemnym pi-
wie (np. Rodenbach, Abdijbier, 
Grimbergen czy Westmalle), z 
suszonymi śliwkami i musztardą, 
które tworzą wyjątkowo wyborny 
sos. Danie serwuje się najczęściej 
z krokietami ziemniaczanymi lub 
ziemniaczanym purée. 

Konijn met pruim – 
Królik duszony 
ze śliwkami 

Składniki: 
• 1 tuszka królika 
• ½ litra piwa 
• 100 gram wędzonego boczku 

pokrojonego w kosteczkę 

• 200 gram suszonych śliwek bez 
pestek 

• mąka do obtoczenia mięsa 
• 1 kromka ciemnego chleba 
• 1 łyżka dowolnej musztardy 
• 2 łyżki powideł śliwkowych lub 

2 łyżki brązowego cukru 
• 2 cebule pokrojone w małą ko-

steczkę 
• 4 liście laurowe 
• 4 pokrojone gałązki tymianku 

i pietruszki 
• 4 łyżki masła 
• sól, pieprz do smaku 

Przygotowanie: 
Mięso królika przyprawić pie-
przem i solą, obtoczyć w mące 
i podsmażyć z każdej strony na 
rozgrzanym maśle. Podsmażone 
mięso przełożyć do garnka, na 
pozostałym tłuszczu zeszklić po-

krojoną cebulkę i przełożyć ją do 
mięsa. 

Na patelnię wlać trochę piwa, 
dokładnie wymieszać z pozosta-
łościami ze smażenia i dodać do 
mięsa. Następnie wlać do garnka z 
mięsem pozostałe piwo oraz zioła 
i dusić wszystko około 40 minut. 

Dodać do garnka 2 łyżki powideł 
śliwkowych lub brązowego cukru 
oraz przekrojone na pół śliwki. Na 
koniec dorzucić pokrojony boczek 
oraz kromkę chleba posmarowa-
ną musztardą, aby zagęścić sos. 
Całość dusić na małym ogniu 
około 15 minut. 

Smacznego! 

Agnieszka Wojtysiak
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O wyjątkowym muzeum,  
czyli Red Star Line
W Antwerpii jest wiele różnych muzeów, niektóre są wpisane na listę UNESCO, ale 
jedno jest absolutnie wyjątkowe. Nie znajdziemy w nim bezcennych dzieł sztuki, 
czy szczególnie wartościowych przedmiotów. W zbiorach tego muzeum znajdują się 
przedmioty codziennego użytku zwykłych ludzi, dokumenty i prywatne zdjęcia tych, 
dla których Antwerpia była przystankiem, miejscem przesiadki w długiej a czasem 
niebezpiecznej podróży, której celem było lepsze życie. 

To muzeum, które opowiada 
historię zwykłych ludzi, którzy 
opuścili swój kraj w poszukiwa-
niu lepszego życia. To muzeum o 
zwykłych ludziach, takich jak my, 
którzy mieli marzenia i odważyli 
się je realizować. W tym muzeum 
poznasz historię tych, którzy po-
dróżowali do Ameryki z różnych 
powodów: dla przyjemności, w 
interesach lub w poszukiwaniu 
lepszego jutra, zostawiając tu w 
Europie swoje dotychczasowe 

życie. Wielu z nich podróżowało 
z kilkoma walizkami i wielkimi 
marzeniami.

Red Star Line Museum to nazwa 
tego muzeum, które znajduje 
się w północnej części miasta, 
czyli Het Eilandje. Przy ulicy 
Montevideostraat oraz Rijnkaai 
znajdują się dawne budynki, które 
należały do firmy Red Star Line, a 
jej pełna nazwa brzmiała Société 
Anonyme de Navigation Belge-

Américaine lub SANBA. Budynki 
stanowią obecnie najbardziej war-
tościową część muzeum, bo to 
oryginalne budynki, w których 
przyszli pasażerowie przechodzili 
kontrolę lekarską, dezynfekowany 
był ich bagaż oraz załatwiali wszel-
kie formalności administracyjne 
związane z podróżą za ocean. 
Gdyby te ściany mogły mówić, 
to opowiedziałyby zdumiewające 
historie ludzi, którzy spędzili tu 
wiele godzin. O ich emocjach, bez-
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sennych nocach, oczekiwaniach 
i rozczarowaniach, o dzieciach, 
które podróżowały razem z rodzi-
cami i o rodzinach, które zostawiły 
swoich bliskich. Budynki jeszcze 
przed powstaniem muzeum zo-
stały wpisane na listę zabytków, 
a gdy zapadła decyzja o powstaniu 
muzeum, starannie je odnowiono 
i przywrócono do pierwotnego sta-
nu.  

Red Star Line to była firma żeglu-
gowa, która oferowała regularne 
połączenia między Antwerpią a 
miastami Ameryki Północnej. W 
okresie swojej działalności, czyli w 
latach 1873 a 1935 z Antwerpii do 
Ameryki wyjechało ponad 2 mln 
ludzi. Według dokumentów pasa-
żerami RSL byli mieszkańcy pra-
wie wszystkich krajów ówczesnej 
Europy, w tym wielu pochodziło 
z Europy Wschodniej. Bilety na 
rejs do Ameryki można było ku-
pić między innymi w biurze po-
dróży w Warszawie. 

A jak wyglądała taka podróż 
możemy się przekonać właśnie 
w muzeum, bo jedna z wystaw 

przedstawia poszczególne 
etapy podróży, która zaczy-
na się w chwili zakupu bile-
tu w Warszawie. Następnie 
podróżujemy pociągiem do 
Antwerpii a po drodze mamy 
kilka przesiadek. Pierwsza to 
Mysłowice, kolejowa stacja 
graniczna, bo tu właśnie sty-
kały się granice trzech zabo-
rów, kiedy Polska nie istniała. 
Granica w tym miejscu prze-
stała istnieć faktycznie w roku 
1915 a formalnie w roku 1918. 

W Mysłowicach podróżni mu-
sieli okazać swój bilet, tu też 
przechodzili pierwsze bada-
nia a ich bagaże były dezyn-
fekowane. Wprowadzono te 
zasady po wybuchu epidemii 
cholery w Hamburgu w roku 

1892, w wyniku której zmarło po-
nad 8 tysięcy osób. Według relacji 
naocznych świadków w budynku 
znajdowała się poczekalnia oraz 
kantyna, ale oferowane tam posił-
ki i napoje były skromne. 

Kolejnym etapem podróży była 
Antwerpia, wielu emigrantów za-
nim wsiadło na statek spędzało 
kilka dni w hotelu przed dalszą 
podróżą. Jednak zanim wsiedli 
na statek musieli przejść kolej-
ną kontrolę, badania lekarskie i 
dezynfekcję w budynkach nale-
żących do RSL. Potem wsiadali 
na pokład linowca oceanicznego 
a końcem tej podróży była nowa 
przyszłość w Ameryce. 

Kolekcja muzeum to dokumenty 
i autentyczne przedmioty pasaże-
rów RSL oraz wspomnienia, które 
udało się odtworzyć na podstawie 
zachowanych listów i pamiętni-
ków z podróży oraz wywiadów 
z żyjącymi dziś potomkami tych 
emigrantów. 
Pasażerami RSL byli zarówno 
zwykli ludzie, ale też osoby znane 
jak Albert Einstein, czy pianista 
i kompozytor Irving Berlin, który 
podróżował z rodzicami w roku 
1893 roku.

W muzeum możemy też zobaczyć 
piękne, stare plakaty reklamowe, 
modele statków należących do 
firmy RSL, oryginalne elementy 
wyposażenia statków, np. zastawa 
stołowa dla pasażerów pierwszej 
klasy. W muzeum znajdują się też 
obrazy historyczne przedstawiają-
ce emigrantów, które namalował 
antwerpski artysta Eugeen Van 
Mieghem. 

Na koniec ciekawostka, wzmian-
ka o linii Red Star Line pojawia się 
w filmie „Ojciec chrzestny II”. W 
scenie, kiedy młody Vito Corleone 
przybywa do Nowego Jorku ozna-
kowanie bagażu pochodzi z firmy 
Red Star Line, co oznacza, że przy-
płynął do Ameryki statkiem nale-
żącym do RSL.

Muzeum zostało uroczyście otwar-
te 28 września 2013 roku a jednym 
z gości był król Belgów – Filip I 
Koburg.
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Historie ukryte  
w belgijskich zamkach 
Belgia słynie z malowniczych krajobrazów, przepięknej architektury, wspaniałego 
malarstwa, czekolady, frytek, piwa i… zamków. O malowniczo położonych francu-
skich 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 kilo-
metr kwadratowy. 

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

Château Miranda 
– smutna historia 
przepięknego zamku 
Niegdyś budził podziw i zachwyt, 
ale czas obrócił go w ruinę. 
Zamek Miranda znany również 
jako Château de Noisy, położo-
ny w ardeńskich lasach, między 
wzgórzami, w pobliżu miasteczka 
Celles, był niesamowicie pięknym 
obiektem. 

Zaprojektował go brytyjski archi-
tekt Edward Milner, który zmarł 
przedwcześnie i nie doczekał koń-
ca budowy. Prace kontynuowane 
były przez francuskiego architekta 
Pelchnera. Budowę zamku w sty-
lu neogotyckim rozpoczęto w 1866 
roku, ukończono w 1907 roku. 

Wyróżniał się wysoką na 56 me-
trów centralną wieżą, otoczoną 
wieloma innymi wieżyczka-
mi. Cała rezydencja miała 103 po-
koje i 550 okien. Obok zamku znaj-
dowały się budynki gospodarcze 
ze stajniami dla koni. Całkowita 
powierzchnia budynków wynosi-
ła około 1140 m². 

Zamek wybudowany został jako 
letnia rezydencja książęcej rodziny 
Liedekerke-Beaufort, która w trak-
cie rewolucji francuskiej musiała 
opuścić zamek Vêves. Rodzina za-
mieszkiwała w nim aż do wybuchu 
drugiej wojny światowej. Wtedy za-

jęli go Niemcy i zamienili w bazę 
wojskową. 

W latach 50. zarząd nad zam-
kiem przejęło Przedsiębiorstwo 
Kolejowe SNCB. Lewe skrzydło 
zamku zostało przekształcone w 
ośrodek wakacyjno-sanatoryjny 
dla dzieci i młodzieży. 

Kiedy kolej wycofała się z zarzą-
dzania zamkiem (nie przedłużo-
no dzierżawy), posiadłość zaczęła 
popadać w ruinę. Jego właścicie-
le rozpoczęli poszukiwanie inwe-
storów chcących utworzyć w nim 
hotel. Niestety chętnych nie było. 

Dzieła zniszczenia dopełnił pożar. 
Od 1991 roku budynek pozostawał 
opuszczony, a jedynymi jego gość-
mi byli żądni nietypowych wrażeń 
turyści. 

Przez kolejne lata zamek niszczał. 
W 2009 roku prawie wszystkie z 
550 okien zostały zniszczone, a 
w niektórych częściach budynku 
zawaliły się całe klatki schodowe.

Choć elewacja wyglądała na do-
brze zachowaną, przebywanie w 
zamku było niebezpieczne, stropy, 
stopnie i ściany mogły w każdej 
chwili się zawalić. 

Zamek kiedyś i dziś. Szkoda, www.musmozolu.com
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Gmina Celles złożyła właścicielom 
kilka propozycji przejęcia zamku 
i ziemi, ale rodzina nie chciała 
jeszcze się z nim rozstawać. Nie 
chcieli go również remontować i 
odmawiali sprzedaży zamku wła-
dzom gminy, które były zaintere-
sowane przywróceniem piękna 
temu zabytkowi. 

Plotki głosiły, że hrabia Lidekerke-
Beaufort był zainteresowany nego-
cjacjami tylko wtedy, kiedy w grę 
wchodziła kwota co najmniej 20 
milionów euro. 

W późniejszych latach, chociaż 
kilka razy próbowano sprzedać 
posiadłość, nikt nie zdecydował 
się na jej zakup i to mimo propo-
nowanych przez Unię Europejską 
dotacji na rekonstrukcję. Koszty 
utrzymania zamku były zbyt du-
że, a poszukiwania inwestorów 
nie powiodły się. Los posiadłości 
został przesądzony. 

5 lutego 2015 roku zamek został 
usunięty z listy zabytków, przez co 
nie był już chroniony przed ewen-
tualną rozbiórką. Miesiąc później 
pozwolenie na rozbiórkę złożył 
sam właściciel zamku. Prace roz-
poczęły się w październiku 2016 
roku, ale już na początku listopada 
wyburzenie zostało wstrzymane. 

Rozbiórkę wznowiono w maju 
2017 r., po czym miesiąc później 
znowu wstrzymano z powodu nie-
ważności pozwolenia na rozbiór-
kę. Nie przeprowadzono żadnych 
badań dotyczących ewentualnych 
szkód, jakie rozbiórka wyrządziła-
by zwierzętom wokół posiadłości, 
zwłaszcza nietoperzom przebywa-
jącym w zamku. 

Właściciel obiektu odwołał się i 
zezwolenie zostało ponownie za-
twierdzone. W październiku 2017 
roku zamek został całkowicie zbu-
rzony. 

Ciekawostki 
Przez lata zamek Miranda był 
miejscem, do którego pielgrzy-
mowali wielbiciele opuszczonych 
budynków i którzy uznawali ten 
zamek za jedną z najpiękniejszych 
porzuconych budowli w Europie. 
Od 1991 roku służył głównie jako 
cel niezliczonych wypraw fotogra-
ficznych dla eksploratorów z całej 
Europy. 

Jak wiele zamków, tak i ten po-
siadał swoje tajemnice. Jak opo-
wiadają miejscowi, na wieść o 
nadejściu Niemców właściciele 
w obawie o swoje życie uciekli 
z zamku. Jednak nie wszystkim 
członkom rodziny udało się uciec. 
Udręczone dusze tych, którzy zo-
stali, przez lata wędrowały przez 
mroczne korytarze zamku. 

Po opuszczeniu zamku przez ro-
dzinę i przejęciu posiadłości przez 
Niemców wydarzyła się tragedia. 
Miejscowy ksiądz świadczący 
posługi w zamkowej kaplicy, wie-
dziony zachłannością postanowił 
zabrać z zamku to, czego nie zdo-

łali zabrać właściciele. Niestety 
w momencie, kiedy znalazł się w 
zamku został aresztowany przez 
żołnierzy SS. Niemcy myśląc, że 
ksiądz wie, gdzie zostały ukryte 
zamkowe skarby, torturowali księ-
dza okrutnie przez wiele godzin. 
Na koniec przybili go do krzyża na 
wzór Chrystusa. 

W zamku Miranda nakręcone 
zostały sceny amerykańskiego se-
rialu telewizyjnego Hannibal, przy 
czym budynek został przedstawio-
ny jako zamek Lectera na Litwie. 
W 2009 roku zamek był również 
miejscem kręcenia belgijskiego 
filmu „Anubis en de wraak van 
Arghus”. 

Przepiękny kiedyś zamek padł 
ofiarą nieubłaganego upływu 
czasu. Przez lata dewastowana 
budowla rozpalała wyobraźnię 
pasjonatów historii, przygody i 
duchów. Opuszczone zamczysko 
było rajem dla fotografów. Teraz 
nie zostało już nic. 

Agnieszka Buniowska 

Ocalałe skrzydło zamku, www.musmozolu.com
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 Z życia Polskiej Szkoły
Akcja „Zapal znicz na polskiej mogile” 

W listopadzie – miesiącu refl eksji i zadumy nad tymi, których nie ma już wśród nas – nasza szkoła po raz 
kolejny przystąpiła do organizowania akcji „Zapal znicz na polskiej mogile”. 

Celem jej jest podtrzymywanie pamięci o polskich bohaterach – żołnierzach, którzy walczyli o wolność Polski 
i Europy w czasie II wojny światowej, a po śmierci ich szczątki spoczęły na cmentarzach rozsianych po 
całym świecie. Aby oddać cześć tym, którzy „odeszli na wieczną wartę”, zachęcaliśmy wszystkich Polaków, 
przebywających poza granicami Ojczyzny, aby na znajdujących się w pobliżu ich miejsca zamieszkania 
żołnierskich grobach, zapalić znicz – światełko pamięci. Mamy nadzieję, że pamięć o polskich bohaterach 
będzie towarzyszyła wszystkim, nie tylko w listopadzie, ale i w pozostałe miesiące roku. 

W naszych sercach niepodległa!!! 
11 listopada, data rozpoznawalna dla każdego Polaka jako dzień, w którym świętujemy odzyskanie suweren-
ności przez Polskę, obfi tował w różnorodne projekty patriotyczno-wychowawcze w naszej szkole. Wszystkie 
one zostały nagrane i można je obejrzeć na szkolnym Facebooku oraz na naszej stronie internetowej, do 
czego serdecznie zapraszamy. 

Najważniejsze z naszych projektów, związanych z Narodowym Świętem Niepodległości, opisano poniżej. 

Szkoła do hymnu! 
Co roku nasza szkoła włącza się w niezwykłą akcję 
o wiele mówiącym tytule: „Szkoła do hymnu”. Tak 
było i teraz! Reprezentowali nas w niej nasi najmłodsi 
podopieczni z klasy 2 A i 3 A. Pięknie ubrane dzieci, 
z biało-czerwonymi przepaskami na ramionach, sto-
jąc na baczność gromko śpiewały: „Jeszcze Polska 
nie zginęła, póki my żyjemy…”, dając świadectwo 
swojego patriotyzmu, miłości do Ojczyzny i pamięci 
o własnych korzeniach oraz pochodzeniu. Bowiem 
nawet poza granicami kraju, my, Polonia pamiętamy 
o Polsce, czego wyraz dały nasze maluchy odśpiewu-
jące hymn. 

„Kto Ty jesteś? Polak mały!” 
– lekcja patriotyzmu dla 
najmłodszych 
W klasie 1D także postanowiono uczcić zbliżające 
się Narodowe Święto Niepodległości piękną lekcją 
patriotyzmu. Uczniowie nauczyli się znanego wier-
sza pt. „Katechizm polskiego dziecka” Władysława 
Bełzy. Płynną jego recytację ułatwiły obrazki tema-
tyczne, przygotowane do słów utworu przez nauczy-
cieli. Wszyscy uczniowie wypadli rewelacyjnie! Nasze 
najmłodsze biało-czerwone serduszka z klasy 1D za-
sługują na 5+! 



31grudzień 2020 - styczeń 2021 Antwerpia po polsku 

Hymn dla Niepodległej 
Uczniowie klas 3E, 6C i 2LO połączyli swe siły we wspólnym projekcie „Hymn dla Niepodległej”. Wszyscy 
starannie przygotowali się do wspólnego śpiewania. Zadbano również o przygotowanie krótkiego apelu z 
okazji święta oraz o biało-czerwony wystrój klas. 

„Polska Naszym Domem” – warsztaty patriotyczne 
28 października klasy 5A i 5B połączyły swe siły w pro-
jekcie „Polska Naszym Domem”, przygotowanym z 
okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jego celem 
było: umacnianie więzi z ojczyzną, krzewienie wartości 
patriotycznych oraz wspólna pamięć o Polsce. Wszystko 
odbyło się w formie warsztatów artystycznych. Uczniowie 
pracowali w grupach, przechodząc między sześcioma 
stanowiskami. Dzięki temu udało się stworzyć: piękne 
kotyliony, biało-czerwone chorągiewki, maki z czerwonej 
i czarnej bibuły oraz ilustracje tego, co nasi podopieczni 
lubią w Polsce najbardziej. Dodatkowo, wśród kolorowych 
map Polski, dzieci układały z puzzli dwie pierwsze zwrotki 
hymnu polskiego – „Mazurka Dąbrowskiego”, utrwalając poprzez zabawę jego treść. Natomiast chętni mogli 
zmierzyć się z wyzwaniem, jakim były: zagadki, rebusy, łamigłówki i kolorowanki dotyczące kraju ojczystego. 
W międzyczasie uczniowie odpowiedzieli na kilka pytań, m. in. „Czym jest dla nich niepodległość?” i „Z 
czym kojarzy im się Polska?”. 

„Jedz owoce i warzywa, w nich największa moc się skrywa!” 
W październiku, w klasie 5B miał miejsce program edukacyjno-profilaktyczny pt.: „Jem zdrowo”. 

Jego data zbiegła się ze Światowym Dniem Warzyw i Owoców, który obchodziliśmy 16 października. Lekcja 
okolicznościowa stała się świetnym pretekstem do tego, by porozmawiać z dziećmi o poprawnych nawy-
kach żywieniowych, o tym, jak ważny jest ruch, przedstawić aktualną Piramidę Żywienia, a także wymienić 
korzyści płynące z jedzenia m. in.: warzyw, owoców, zbóż i strączków. 
Nie od dziś wiadomo, że zdrowy tryb życia przyczynia się do lepszej odporności dzieci, poprawia koncentra-
cję i usprawnia pracę mózgu. Wcześnie wprowadzone, a potem systematycznie utrwalane zdrowe nawyki 
procentują w dorosłym życiu. 
Po zapoznaniu się z tematem, uczniowie w małych grupach tworzyli hasła i plakaty promujące zdrowy styl 
życia. W klasie zawitały soczyste brokuły, pomidory, marchewki. Dzieci z zapałem przelewały na papier 
swoje pomysły, wzbogacone o nową wiedzę. Doskonaliły przy tym umiejętności współpracy w grupie i 
uczyły się wzajemnego szacunku. 
To nie ostatni taki projekt. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje uczniowie wykorzystają z entuzjazmem 
w życiu codziennym. 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Przyjaciele Szkoły! 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam i Waszym Rodzinom 

przede wszystkim zdrowia, pogody ducha oraz wiele pomyślności na co dzień. Niech 

ten świąteczny czas będzie wypełniony ciepłem, radością i spokojem, zaś nadchodzący 

2021 rok będzie pełen szczęścia, spełnionych marzeń i dobrych decyzji.

Z wyrazami szacunku,

Rada Pedagogiczna

Szkoły Polskiej w Antwerpii.
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Przegląd prasy polskiej 
Wysyp fotoradarów  
i nowe przepisy 
W Ministerstwie Infrastruktury 
powstał projekt przepisów, który 
ma  poprawić ściągalność man-
datów z fotoradarów, pozwoli ści-
gać obcokrajowców ze Wschodu 
łamiących przepisy drogowe i za-
blokuje możliwość stosowania 
kruczków prawnych. 

Obecnie mandat płaci co  drugi 
pirat drogowy – przez co państwo 
traci co roku ok. 90 mln zł. Spora 
grupa kierowców stosuje różne 
wybiegi, na przykład podważa 
jakość zdjęcia, czy nie odbiera 
korespondencji i w ciągu 180 dni 
sprawa ulega przedawnieniu. 

Generalny Inspektorat Transportu 
Drogowego (GITD) do 2023 r. wy-
mieni wszystkie fotoradary na no-
we (system CANARD ma ponad 
400 urządzeń) i dokupi 100 kolej-
nych, które trafią do nowych loka-
lizacji w całej Polsce. Nowoczesne 
technologicznie radary, które 
usprawnią system rejestracji man-
datów, staną już nie tylko na dro-
gach krajowych, ale też samorzą-
dowych czy powiatowych. 

Szymon Huptyś, rzecznik resortu, 
wyjaśnia, że „celem proponowa-
nych zmian będzie poprawienie 
efektywności procesu nakładania 
kar oraz przekonanie kierowców, 

w tym także cudzoziemców, o nie-
uchronności kary za przekrocze-
nie prędkości na drodze, a także 
minimalizacja ryzyka wystąpie-
nia wypadków”. 

rp.pl 

Polskie Radio 
Kierowców już nadaje 
Polskie Radio uruchomiło no-
wą stację. Jest to Polskie Radio 
Kierowców, mające skupiać się na 
audycjach drogowych oraz moto-
ryzacyjnych. Stacja będzie nada-
wała przez okrągłą dobę, a słuchać 
jej będzie można przez internet 
lub w cyfrowym systemie DAB+. 

Wśród tematycznych audycji mają 
znaleźć się porady prawne, rozmo-
wy z ekspertami, ciekawostki dla 
fanów motoryzacji, serwisy infor-
macyjne, a także bieżące raporty 
na temat sytuacji drogowej oraz 
pogodowej. Te ostatnie mają być 
nadawane co godzinę, w aż czte-
rech językach, mianowicie pol-
skim, angielskim, niemieckim 
oraz ukraińskimi. A do tego nie 
zabraknie muzyki, mającej być 
nadawaną przez łącznie 40 minut 
na godzinę. 

Dodatkową formą działalności 
będzie też bezpłatna aplikacja 
Polskiego Radia Kierowców, do-
stępna na urządzenia z systemami 
Android oraz iOS. Ma ona wska-

zywać wszystkie utrud-
nienia drogowe w pro-
mieniu 100 kilometrów 
od naszego położenia. 
Również tam prześlemy 
pozdrowienia z trasy, a 
także poinformujemy 
innych uczestników ru-
chu o nowym, dopiero 
co zaistniałym utrud-
nieniu. 

40ton.net 

Polacy krytycznie  
o roli Kościoła  
w życiu publicznym 
65 proc. ankietowanych w badaniu 
dla „Dziennika Gazety Prawnej” 
źle ocenia rolę Kościoła katolickie-
go w życiu publicznym. 

„W szczegółowych wynikach wi-
dać, że nawet wśród osób wierzą-
cych i regularnie praktykujących 
aż 50 proc. jest podobnego zdania. 
Ten odsetek wzrasta do 64 proc. w 
grupie osób wierzących i nieregu-
larnie praktykujących oraz do 76 
proc. w przypadku wierzących i 
niepraktykujących”. 

W badaniu zadano także pytania o 
stosunek do obecnych protestów. 
Popiera je 66 proc. ankietowa-
nych, a podobna liczba – 67 proc. 
– uważa, że metodą na ich rozwią-
zanie jest spełnienie wysuwanych 
postulatów. Przeciwko protestom 
jest niespełna 30 proc. ankieto-
wanych. Badanie dla „Dziennika 
Gazety Prawnej” wskazuje, że 
rozwiązanie siłowe wspiera tylko 
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6 proc. ankietowanych a 15 proc. 
uważa, że rząd powinien przecze-
kać protesty. 

„Dziennik Gazeta Prawna” 

Od 2021 areszt za brak 
segregacji gruzu 
Gruz, śmieci i  wszelkie odpa-
dy po  remoncie, będą musiały 
być szczegółowo segregowane. 
Dotyczy to także drobnych prac re-
montowych. Tym, którzy nie będą 
tego robić, grozić będzie grzywna 
lub nawet areszt. 

Gruz oddzielnie, śmieci oddziel-
nie, skute płytki ceramiczne od-
dzielnie. A nie wszystko do  jed-
nego kontenera lub  śmietnika. 
Oddzielnie ma być wyrzucany 
gruz, oddzielnie kafelki, tynk, 
szkło i tworzywa sztuczne. W 
projekcie można wyczytać, że 
obowiązek segregowania będzie 
obejmował drewno, metale, szkło, 
tworzywa sztuczne, gips oraz od-
pady mineralne: beton, cegły, 
płytki i materiały ceramiczne oraz 
kamienie. 

Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy 
robiący remonty – niezależnie od 
tego, czy małe, czy kompleksowe – 
będą mieć obowiązek rozdzielania 
odpadów na frakcje. 

Kary dla  lekceważących przepi-
sy będą bardzo surowe –  mogą 
dostać grzywnę lub nawet trafić 
do aresztu. 

biznes.radiozet.pl 

Sejm przyjął  
nowelizację ustawy  
dot. m.in.  
ulgi abolicyjnej 
Wprowadzane przepisy dotkną 
tzw. polskich rezydentów podat-
kowych. Są nimi osoby fizyczne 
mające miejsce zamieszkania w 
Polsce i spełniające jeden z tych 
warunków: 
- posiadają na terytorium Polski 

centrum interesów osobistych 
lub gospodarczych (ośrodek in-
teresów życiowych) lub 

- przebywają na terytorium 
Polski dłużej niż 183 dni w roku 
podatkowym. 

Ulga abolicyjna polega na umo-
rzeniu określonej części bądź 
całości podatku w określonych 
sytuacjach. Obecnie najczęściej 
stosowana jest w kontekście roz-
liczania podatku w przypadku do-
chodów uzyskiwanych za granicą. 
Te zwykle przekraczają kwotę 8 
tys. zł. Ograniczenie ulgi abolicyj-
nej sprawi, że osoby pracujące w 
niektórych krajach będą musiały 
zapłacić w Polsce różnicę między 
podatkiem w Polsce. 

Polacy uzyskujący  dochody za 
granicą zobowiązani będą do za-
płaty wyższego podatku w Polsce 
za 2021 r. Ponadto likwidacja ulgi 
abolicyjnej  może wpłynąć na 
zwiększenie zobowiązań podatko-
wych osób pracujących za grani-
cą, które nadal pozostają polskimi 
rezydentami podatkowymi. 

Zgodnie z treścią przyjętych przez 
Sejm przepisów zostanie wprowa-
dzona kwota wolna od podatku w 

wysokości 8000 zł. Jest to duże 
ograniczenie ulgi abolicyjnej, po-
nieważ w wielu państwach kwota 
wolna od podatku jest dużo wyż-
sza. 

Przyjęte przez Sejm przepisy spra-
wią, że odliczeniu podlegać będzie 
jedynie 1360 zł. Resort finansów 
twierdzi, że ulga abolicyjna nie re-
alizuje polityki podatkowej, jeśli 
chodzi o eliminowanie podwój-
nego opodatkowania dochodów, 
a także nie zachęca do osiągania 
dochodów w Polsce. 

Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd 
zakłada, że nowe przepisy zaczną 
obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. 

Do krajów, z których dochody za 
2021 rok trzeba będzie rozliczyć na 
nowych zasadach, zalicza się także 
Belgia. Efektem tych zmian mogą 
być decyzje Polaków o osiedleniu 
się na stałe poza granicami Polski, 
zmiana kraju rezydencji podatko-
wej lub po prostu wybór pracy „na 
czarno”. 

pit.pl 

Opracowała: 
Katarzyna Frankowska
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Granica między normą  
a zaburzeniem? 
No właśnie, gdzie właściwie przebiega granica między normą a zaburzeniem? To jest 
bardzo dobre pytanie. I skomplikowane jednocześnie, ponieważ temat szeroko rozu-
mianej normalności nie jest tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać. 

Bo w końcu pewnie każdy z 
nas od czasu do czasu zasta-
nawia się, czy to – co widzi 
wokół siebie, albo jak sam się 
czasami zachowuje, co czuje 
– jest jeszcze normalne czy 
już jednak nie? I choć bada-
cze toczą na ten temat spory, 
to my jednak chcielibyśmy 
wiedzieć, czy trzymamy się 
jeszcze w jakiejś normie. 
Tylko jakiej normie? I kto 
miałby ową normę ustano-
wić? I jakie aspekty tejże mia-
łyby być wzięte pod uwagę? 

Dziś na przykład głównym 
tematem w gazetach i tele-
wizji jest pandemia, gdzie jak 
jeden mąż stanęliśmy w obli-
czu zupełnie nowej, kryzyso-
wej sytuacji, w której musimy 
poradzić sobie ze strachem 
o zdrowie swoje i bliskich, 
z nowymi okolicznościami 
pracy w domu, z izolacją od 
innych ludzi, lękiem o finanse i 
przyszłość zatrudnienia. Dużo i 
stresująco. 

A kiedy jest dużo i stresująco, na-
ukowcy mają pełne ręce roboty, 
bowiem ta zupełnie nieoczekiwa-
na, ale jednak bardzo wyrazista 
i dla wszystkich jednakowa oko-
liczność, pozwala badaczom ob-
serwować naszą osobowość, jej 
manifestacje i funkcjonowanie w 
kryzysie. 

Zwróćcie Państwo uwagę na fakt, 
iż pomimo dość podobnej codzien-
ności dla wszystkich (pandemia, 
ograniczenia i związane z nimi 

konsekwencje) nasze reakcje są 
jednak diametralne różne. Jedni 
są sparaliżowani lękiem i upatru-
ją końca świata, inni pilnie śledzą 
teorie spiskowe, myśli kolejnych 
uporczywie krążą wokół nadcho-
dzącej śmierci własnej lub kogoś 
z rodziny, a jeszcze inni starają się 
żyć normalnie, bez odczuwania lę-
ku czy choćby dyskomfortu. 

I tak dochodzimy do konkluzji, 
że to, w jaki sposób reagujemy na 
kryzys, na niesprzyjające życiowe 
okoliczności, zależy właśnie od na-
szej osobowości. No dobrze, ale co 
właściwie te zróżnicowane reakcje 
o naszej osobowości mówią? Czy 

któryś sposób reago-
wania na sytuacje jest 
bliżej zdrowia, a inny z 
kolei bliżej zaburzeń? I 
co w zasadzie mamy na 
myśli mówiąc o osobo-
wości? 

Spróbujmy przyjrzeć 
się tematowi szerzej. 
Bo osobowość to nie 
tylko zbiór pewnych 
cech, którymi się cha-
rakteryzujemy jak np.: 
uparty, słowny, czy 
przyjacielski. To także 
nasze własne wyobra-
żenia na swój temat, a 
także na temat innych 
osób. Tym wyobraże-
niom (np. „ja mający 
zaufanie do innych”, 
„ja niemogący osiągnąć 
tego co chcę”, czy „ja 
kompetentny w swoim 
zawodzie”) zawsze to-

warzyszą emocje. 

A im te emocje są silniejsze, tym 
mocniej się w nas utrwalą i zapi-
szą jako element naszej osobowo-
ści, naszych przekonań o sobie 
samych. I jeśli mówimy o tym, 
że ludzie różnią się osobowością, 
oznacza to, że różnią się właśnie 
treścią tych umysłowych wyobra-
żeń. 

Często w gabinecie zadawane mi 
jest pytanie: „Czy ja jestem nor-
malny?” albo „Czy są osoby, które 
mają idealnie zdrową, normalną 
osobowość?”. Hmm… musieliby-
śmy w takim razie znaleźć osobę, 

Photo by Thiago Matos from Pexels
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która doświadczyła w swoim roz-
woju idealnej równowagi między 
zaspokojeniem potrzeb, a pozio-
mem frustracji otoczenia, które 
te potrzeby miałoby zaspokoić. 

Na zdrowy rozum taka osoba wy-
daje się nie istnieć, bo trudno mi 
sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek 
z nas miał w perfekcyjny i niczym 
niezakłócony sposób zaspokojone 
wszystkie swoje potrzeby i żeby 
nikt i nic nie wywołało o tej oso-
by choćby minimalnych zakłóceń 
emocjonalnych. 

Jest jeszcze inny czynnik, który 
trzeba wziąć pod uwagę, a mia-
nowicie otoczenie. Nie żyjemy w 
próżni, a w relacjach otaczają nas 
osoby zdrowsze o optymalnie dzia-
łającej osobowości oraz te słabiej 
zintegrowane. 

Intensywność ludzkich doświad-
czeń, emocji, konflikty wewnętrz-
ne, relacje z innymi, nasz własny 
rozwój na przestrzeni życia – to 
wszystko powoduje, że zdarzają 
się nam zakłócenia i nie zawsze 
działamy jak – powiedzmy sobie 
– idealnie zdrowe osoby. Szala 
zatem wydaje się przeważać na 
rzecz konstatacji, iż nie ma ta-
kiego tworu jak „idealnie zdrowa 
osobowość”. 

To, co w człowieku jest cudowne 
i piękne, to uświadomienie sobie 
i uznanie, iż nasza osobowość jest 
tworem dynamicznym, a związa-
ne z nią funkcjonowanie (sposób 
myślenia, doświadczania emocjo-
nalnego, zachowania) może się 
zmieniać. I to, jak dana osoba się 
zachowuje w jednej sytuacji, nie 
oznacza, iż w sytuacji innej zacho-
wa się tak samo. 

Nie mamy na to żadnej gwaran-
cji, choćby z tego powodu, iż nie 
zdarzą nam się dwie idealnie ta-
kie same sytuacje i okoliczności. 

Wszak jak mawiał Heraklit wyra-
żając swoje przekonanie o braku 
stałości w świecie mówiąc „panta 
rhei”, czyli wszystko płynie. Tak 
jak płynie i podlega nieustannym 
zmianom nasze życie. 

Przy tym pamiętajmy, iż każdy z 
nas jest uwrażliwiony na jakieś 
specyficzne akurat właśnie dla 
niego bodźce. I tak dla jednej 
osoby będzie to krytyka ze strony 
otoczenia, dla innej zajmowanie 
się naszego partnera swoimi spra-
wami i niepoświęcanie nam odpo-
wiedniej ilości czasu, ktoś jeszcze 
inny będzie dostawał szału za każ-
dym razem kiedy jego rozmówca 
spóźni się na spotkanie. 

Te szczególne bodźce mogą akty-
wować myśli, uczucia i zachowa-
nia całkiem odmienne od stan-
dardowego funkcjonowania danej 
osoby. Na pocieszenie powiem, że 
wszyscy mamy takie obszary na-
zwijmy to zwiększonej wrażliwości 
i to jest zupełnie normalne. 

Od tego jednak jak szybko te ob-
szary są aktywowane, na ile ade-
kwatnie do sytuacji, a na ile nie i 
jak długo zajmuje nam powrót do 
utraconej równowagi zależy wła-
śnie od poziomu zdrowia versus 
zaburzenia naszej osobowości. 

Czy możemy zatem rozpoznać co 
jest normą, a co patologią osobo-
wości, jeśli te 
granice są tak 
płynne i roz-
myte? W mo-
jej ocenie naj-
ważniejszym 
czynnikiem 
rozróżniają-
cym zdrowe 
funkcjonowa-
nie od tego 
mniej zdrowe-
go jest to, w 
jakim stopniu 

cechy osobowości danej osoby 
utrudniają jej funkcjonowanie w 
codziennym życiu. 

Ostatecznie pytanie o to, kto z nas 
jest zdrowy, a kto nie – w oparciu o 
nasze cechy osobowości – wydaje 
się nie posiadać jednoznacznej od-
powiedzi. Osobowość jest bowiem 
dynamiczna i zmienia się zarówno 
na przestrzeni naszego życia, jak 
i w różnych kontekstach sytuacyj-
nych. 

Wszelkiego rodzaju kryzysy: życio-
we, zawodowe, zdrowotne, czy tak 
nieprzewidywalne jak na przykład 
pandemia niewątpliwie prowadzą 
do mniej dojrzałych sposobów re-
agowania, szczęśliwie jednak w 
przeważającej większości jeste-
śmy zdolni do powrotu do równo-
wagi. 

Do zdrowej osobowości z pewno-
ścią prowadzą także mniej sztyw-
ne, mniej trwałe i mniej przynoszą-
ce cierpienie sposoby reagowania. 
Możemy zatem powiedzieć, że 
człowiekowi o względnie zdrowej, 
prawidłowo rozwiniętej osobowo-
ści, będącemu nawet w obliczu 
trudności, nic nie przeszkodzi w 
elastycznym i adaptacyjnym re-
agowaniu na wymagania sytuacji. 

Aleksandra Szewczyk, 
psycholog
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 Gdy Starość nie pasuje 
do świątecznego stołu… 
Boże Narodzenie to jedne z najpiękniejszych świąt w roku. W wigilijny wieczór, kiedy 
za oknem prószy śnieg, dzieci z utęsknieniem czekają na prezenty i wypatrują Pierw-
szej Gwiazdki. W tle słychać kolędy, blask choinki oświetla stół przykryty białym ob-
rusem z dwunastoma wigilijnymi potrawami. W powietrzu unosi się zapach piernika. 
Przy świątecznym stole Mama, Tata, Dzieci i Dziadkowie… 

Niestety taka wizja Świąt coraz 
częściej przechodzi do lamusa. 
Konsumpcjonizm i chęć zaimpo-
nowania innym sprawiają, że co-
raz bardziej zatracamy ideę Świąt 
Bożego Narodzenia. Przebywanie 
z Bliskimi i celebrowanie z Nimi 
czasu przegrywa z bożonarodze-
niowym teatrem. Obecnie Święta 
dla wielu z Nas ograniczają się do 
perfekcyjnego zdjęcia wrzucanego 
na portal społecznościowy, licze-
nia lajków/ followersów. 

W rzeczywistości za pięknym 
zdjęciem często kryje się dramat 
osób starszych, schorowanych, 
spychanych na margines społecz-
ny. Smutna rzeczywistość, która 
chowa się za pięknie przystro-
joną choinką i która z roku na 
rok przybiera coraz to większe 
rozmiary. Domy opieki i oddziały 
geriatryczne w szpita-
lach w tym 

okresie pękają w 
szwach. Modne sta-
ło się „podrzucanie” 
Seniorów do przeróż-
nych instytucji. 

Czy Starość nie ma 
uczuć? Czy Starość 
nie zasługuje na miej-
sce przy świątecznym 
stole? Schorowani 
ludzie w podeszłym 
wieku często budzą w 
społeczeństwie obrzy-
dzenie i wstręt. A My, 
otumanieni przez 
media społecznościo-
we, przez przymus 
bycia „naj” tracimy z oczu to, co 
powinno być sensem życia, czyli 
Rodzinę. 

To nie zaawansowany wiek czy cho-
roby odbierają starszym ludziom 
godność i czynią z nich przedmio-
ty. To funduje im rodzina. To ona 
odziera ich z szacunku i traktuje 
jak zabawki, które można oddać 
na chwil kilka upychając do auta 
i odwożąc do szpitala. Choroba 
Alzheimera, Parkinsona, depre-
sja, inkontynencja (nietrzymanie 
moczu), demencja to tylko nazwy 
chorób a nie ludzie. Osoby w po-
deszłym wieku tak jak My nadal 
czują, pragną akceptacji, miłości 
i rodzinnego ciepła, chcą zostać 
zauważone i zaakceptowane. 

Zapewnijmy 
Seniorom w 
Święta poczu-

cie bliskości i kontakt z ludźmi i 
nie mam tu na myśli pielęgniarek, 
lekarzy ani personelu medyczne-
go. Pomóżmy naszym Seniorom 
w kontynuowaniu pasji, podaruj-
my pod choinkę prezent, który im 
hobby przypomni. Lubili oglądać 
fi lmy? Czytać książki? Półki skle-
powe uginają się pod ciężarem au-
diobooków, fi lmów na CD, niech 
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krawat do kraciastej koszuli i zie-
lone spodnie, a Babcia kwiecistą 
letnią sukienkę i czerwony weł-
niany sweter? Żaden problem. 
Mamie zróbmy makijaż, pomaluj-
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deszłym wieku tak jak My nadal 
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zauważone i zaakceptowane. 

Zapewnijmy 
Seniorom w 
Święta poczu-
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my paznokcie, dodajmy ulubioną 
biżuterię, zadbajmy o włosy. 

Przy stole wystarczy szklany ta-
lerz zamienić na plastikowy z 
podwyższonymi krawędziami, 
aby ułatwić na przykład osobom 
z zaburzeniami motoryki spożywa-
nie posiłków. Bo świąteczny stół 
wcale nie musi być perfekcyjnie 
nakryty. Podobnie rzecz ma się ze 
sztućcami i przyborami do picia. 
Dziecięcy kubek niekapek czy za-
kryta butelka ze słomką rozwiążą 
problem drżenia rąk. Naczynia do-
stosowane do potrzeb osób star-
szych można kupić w sklepach 
medycznych, z drugiej ręki, zamó-
wić online albo wykorzystać dzie-
cięce plastikowe serwisy, które 
zalegają w kuchennych szafkach. 

Zamiast mało komfortowego 
krzesła można postawić wózek 
inwalidzki i umieścić na nim po-
duszkę (ułatwi przemieszczanie 
się i poprawi komfort siedzenia). 
Posadźmy Seniorów przy stole na 
honorowym miejscu. Ugotujmy 
coś specjalnie dla Nich, jeśli wy-
maga tego ich stan zdrowia. 

W internecie jest mnóstwo inspi-
racji na dania dla osób mających 
na przykład problemy z połyka-
niem. Jeśli stan zdrowia Seniora 
nie ogranicza Nas w kuchni, 
sprawmy mu niespodziankę i za-
serwujmy ulubioną potrawę bądź 
danie z dzieciństwa, na którego 
przygotowanie nie mamy czasu 
na co dzień. 

W obecnych czasach z higieną 
osób starszych też nie ma pro-
blemów. Rynek oferuje niezliczo-
ne ilości produktów, by łatwiej i 
przyjemniej było dbać o higienę 
Seniorów. I chociaż często pod 
tym kątem zdani są na otoczenie, 
dostosowane urządzenia sanitar-
ne (toalety na kółkach, uchwyty z 
toalecie, w łazience pod pryszni-

cem, maty antyśli-
zgowe) pozwolą Im 
cieszyć się świą-
teczną atmosferą w 
domu. 

Pozwólmy starszym 
osobom cieszyć się 
tym magicznym 
czasem w domu 
wspólnie z rodziną, 
a nie na szpitalnym 
łóżku. Zabierzmy 
m i e s z k aj ą c y ch 
krewnych z domów 
opieki na Święta. 
Wykor zy stajmy 
ich doświadczenia 
życiowe i stwórz-
my im możliwość 
do aktywnego uczestniczenia w 
świątecznych przygotowaniach. 
Zachęcajmy wszystkie pokolenia 
do pielęgnowania tradycji, wspól-
nego gotowania, ubierania choin-
ki czy pakowania prezentów. 

Zanim na Święta oddamy 
Seniorów pod opiekę pielęgnia-
rek, pomyślmy, że kiedy będzie-
my dzielić się opłatkiem, Ktoś z 
Naszych bliskich będzie spędzał 
je odizolowany, samotny i smutny. 
Ktoś z Naszych Bliskich będzie 
cierpiał w milczeniu, a pielęgniar-
ka będzie ocierała łzy spływające 
mu po policzkach i próbowała po-
sklejać jego pęknięte serce. 

Niech Seniorzy będą dla Was 
najważniejsi. Ich czas ma się ku 
końcowi. Cieszmy się każdą chwi-
lą, którą możemy z Nimi spędzić. 
Starość zasługuje na szacunek, na 
godne traktowanie i na miłość. 
Bądźcie nonkonformistami, po-
wiedzcie NIE! lukrowanej rzeczy-
wistości wykreowanej na potrzeby 
internetowego świata. 

Bądźcie dojrzali emocjonalnie, nie 
poddawajcie się konwenansom, 
które spychają Starość na mar-

gines. Żadna grupa wiekowa nie 
doświadcza w okresie świątecz-
nym tyle obojętności, niechęci i 
dyskryminacji. Pokażmy, że nie 
musi tak być.

Życzę Wam Drodzy Czytelnicy od-
klejenia się od wirtualnego świata 
i znalezienia szczęścia z bycia tu i 
teraz. Podarujcie sobie i Rodzinie 
pod choinkę c z a s. 

Niech te Święta będą zdrowe, spo-
kojne, pełnie miłości i wzajemne-
go szacunku. 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa 



ADMINISTRACJA
Szeroko pojęta administracja 

- tłumaczenia, wnioski, deklaracje 
(w tym Limosa, checkin@work, 

werfmelding,...)

WYNAJEM SAL
Wynajem sali konferencyjnej / 

szkoleniowej i miejsca na 
warsztaty oraz spotkania

PRZESTRZEŃ 
COWORKINGOWA 

MIEJSCE PRACY
4 przestrzenie coworkingowe (możli-

wość wynajmu już od 1 godziny)

KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość dla fi rm lub kontakty z 
księgowym klienta

SZKOLENIA
Płatne i bezpłatne szkolenia 

i sesje informacyjne z najważniej-
szych zagadnień

WYNAJEM ADRESU 
SIEDZIBY FIRMY

Wirtualne biuro oraz adres siedziby 
fi rmy (z obsługą korespondencji 

lub bez)

Administracja, księgowość, szkolenia, konsultacje i przestrzeń 
coworkingowa w jednym miejscu w centrum Antwerpii!

Wiele możliwości dla � rm w 1 miejscu!

Skontaktuj sie z nami już dziś:

Belgian Business & Administration Center

Leopoldstraat 37, 2000 Antwerpen

Tel.: 0465 43 35 71

Projekt dla 
przedsiębiorców 
w Antwerpii 
- Centrum biznesu 
i administracji



45grudzień 2020 - styczeń 2021 Antwerpia po polsku 

50 sposobów na zadbanie o siebie 
Dbanie o siebie jest fundamentem dobrej relacji z samym sobą. Gdy zrywamy z au-
todestrukcyjnymi nawykami na rzecz aktywnego zaspokajania swoich potrzeb, nasze 
poczucie własnej wartości rośnie, a my czujemy się lepiej we własnej skórze. 

Poznaj 50 pomysłów 
na zdrowe podejście 
do dbania o siebie
Jednym z  najbardziej po-
wszechnych problemów, 
z którymi się stykam w mo-
jej pracy coachingowej jest 
brak pewności siebie i  ni-
skie poczucie własnej war-
tości. Zaskakujące jest, jak 
wiele osób mających z tym 
trudności nie wie, jak o sie-
bie zadbać. Są to najczęściej 
osoby, które traktują się su-
rowo, mają wobec siebie wygó-
rowane oczekiwania i nigdy im 
nie przyjdzie do głowy, aby siebie 
za coś nagrodzić. 

Odkryłem, że za takim podejściem 
stoi między innymi jedno, wyjąt-
kowo destrukcyjne i najczęściej 
nieuświadomione przekonanie: 
„Aby być dla siebie dobrym, mu-
szę na to zasłużyć”. 

Zgodnie z tym przekonaniem lu-
dzie są dla samych siebie nieprzy-
jemni i autokrytyczni do momen-
tu, w którym im się coś naprawdę 
w życiu uda. Wtedy, jak dobrze pój-
dzie (ponieważ duża część nawet 
w takim momencie nie pozwoli 
sobie na nagradzanie siebie), dają 
sobie odrobinę miłości i czują się 
ze sobą dobrze. Zwykle nie trwa 
to jednak długo – w końcu na ko-
lejną dawkę dbania o siebie znowu 
trzeba sobie zasłużyć. 

Taki sposób myślenia i działania 
to warunkowanie samoakceptacji 
i miłości do siebie zewnętrznymi 
osiągnięciami. To  jedna z  naj-
większych pułapek motywacji. 
Autokrytyka ma nas motywować 

do działania, a tymczasem odbie-
ra nam ona jakąkolwiek energię 
do działania. 

Trudno jest czuć wewnętrzną mo-
tywację, gdy nie czujemy się ze so-
bą dobrze.
Jeśli myślisz  „polubię siebie, 
gdy zdam egzamin /dostanę pod-
wyżkę/ znajdę partnera”  to  wy-
syłasz sygnał do swojej podświa-
domości: Bez tych osiągnięć 
nie  jestem warty miłości”. Taki 
sposób myślenia jest źródłem ni-
skiego poczucia własnej wartości. 

Jestem przekonany o tym, że każ-
dy z nas powinien dbać o siebie 
i  nagradzać siebie bezwarun-
kowo, niezależnie od osiągnięć. 
Powinniśmy być dla siebie dobrzy 
bez względu na to, czy coś nam wy-
szło, czy nie. 

Dlaczego? 
Ponieważ gdy  dbasz o  siebie, 
sam sobie pokazujesz, że zasłu-
gujesz na swoją miłość niezależ-
nie od czynników zewnętrznych. 
Pokazujesz sobie, że jesteś w po-
rządku taki, jaki jesteś. To podsta-
wa dobrej relacji z samym sobą. 

I  nie  musisz się bać, 
że sprawianie sobie przy-
jemności Cię rozleniwi 
czy oddali od realizowa-
nia założonych planów. 
Stanie się coś dokładnie 
przeciwnego. Dobra re-
lacja z  samym sobą jest 
fundamentem zdrowego 
poczucia własnej wartości 
i naturalnej, wewnętrznej 
motywacji – a to kluczo-
we czynniki w osiąganiu 
jakichkolwiek celów. 

Mam nadzieję, że teraz jest już dla 
Ciebie jasne, że dbanie o siebie 
powinno być nieodłączną częścią 
Twojej codzienności. 

Na  tym etapie pojawia się zwy-
kle druga przeszkoda. To  pyta-
nie „jak mogę o siebie zadbać?”. 
Wielokrotnie spotykałem się 
z brakiem pomysłów na sprawia-
nie sobie przyjemności nawet wte-
dy, gdy motywacja do zrobienia 
czegoś w tym kierunku była duża. 
Niestety nie zostaliśmy nauczeni 
dbania o siebie i dlatego z trudem 
przychodzi wybranie czegoś, co 
byłoby dla nas dobre. 

Dlatego postanowiłem sporzą-
dzić listę 50 sposobów na zadba-
nie o siebie. Niech będzie to dla 
Ciebie inspiracja i źródło pomy-
słów na  każdy dzień. Sugeruję, 
abyś wydrukował tę listę i zazna-
czył na niej te rzeczy, które chcesz 
wypróbować lub uczynić swoim 
nawykiem. Najlepiej dopisz do wy-
branych pomysłów datę – tak, aby 
stały się one częścią Twojego pla-
nu, a nie tylko inspirującym po-
mysłem. 
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Duża część poniższych propozycji 
to pomysły moich czytelników (za-
pytałem o to na jednym z portali 
społecznościowych) – bardzo dzię-
kuję za Wasz wkład! 

Oto 50 sposobów 
na zadbanie o siebie: 
1. Zaplanuj ulubiony sposób 

na odpoczynek i wpisz to jako 
zadanie do kalendarza. 

2.  Wyjdź na krótki spacer w do-
wolnej chwili Twojego dnia. 

3. Wybierz się na dłuższy spacer 
na  łonie natury z  ulubioną 
muzyką na uszach. 

4. Wybierz się na wycieczkę au-
tostopem. Nie musisz jechać 
za granicę, wystarczy 2-dnio-
wa wycieczka do innego mia-
sta. 

5. Sprawdź, jak działa w  prak-
tyce couchsurfing. Zaproś 
kogoś do siebie i odwiedź ko-
goś innego. Poznaj nowych 
ludzi i spędź czas w inny niż 
do tej pory sposób. 

6. Zrób gruntowny porządek 
w swoim domu, mieszkaniu. 

7. Spotkaj się sam ze  sobą – 
znajdź chwilę ciszy i spokoju 
i zadaj sobie kilka pytań: „Jak 
się masz?”, „Czego teraz naj-
bardziej potrzebujesz?”, „Na 
czym warto się dzisiaj sku-
pić?”. 

8. Zadzwoń do przyjaciela i roz-
mawiaj z  nim o  wszystkim 
i o niczym. 

9. Włącz ulubioną muzykę i po-
czytaj ulubioną książkę. 

10. Mów do  siebie z  miłością, 
tak jak byś mówił do najlep-
szego przyjaciela. 

11. Odmawiaj temu, co nie  jest 
zgodne z  Tobą. Nie  skreślaj 
siebie na rzecz innych. 

12. Przygotuj sobie najlepszą 
herbatę jaką masz i wypij ją, 
nie  robiąc w  tym czasie nic 
innego. 

13. Włącz ulubioną muzykę 
tak głośno, jak tylko możesz 
i  tańcz (w  dowolny, sponta-
niczny sposób). 

14. Pisz pamiętnik. Notuj luźne 
refleksje z codziennego życia, 
opisuj swoje emocje i zacho-
wania, na które chcesz zwró-
cić uwagę. Pisz o tym, co Cię 
fascynuje i  co Cię każdego 
dnia cieszy. 

15. Praktykuj spokojne poran-
ki. Daj sobie rano tyle czasu, 
ile potrzebujesz, aby wstać 
bez pośpiechu. Nic się nie sta-
nie, jeśli wstaniesz 10 czy 15 
minut wcześniej po  to, aby 
móc spokojniej rozpocząć 
dzień. 

16. Ćwicz jogę. To  świetny spo-
sób na polepszenie kontaktu 
ze  swoim ciałem, pozbycie 
się stresu i  niepotrzebnych 
napięć. 

17. Uśmiechnij się do siebie. 
18. Zapisz się na masaż. 
19. Idź na basen i do sauny. 
20. Wybierz się do  pracy inną 

drogą i  patrz na  nowe 
miejsca tak, jak byś był 
daleko poza granicami 
swojego kraju. 
21. Bądź dla siebie 
wyrozumiały i wybaczaj 
sobie błędy. 
22. Akceptuj swoje 
niedoskonałości, wszy-
scy je mamy. 
23. Weź ze sobą koc, 
owoce i zeszyt lub kart-
kę papieru i  wybierz 

się do parku. Znajdź dla sie-
bie miejsce na trawie i zano-
tuj refleksje na temat swoich 
celów, wyzwań, problemów 
i przeszkód. 

24. Przygotuj sobie długą kąpiel 
z muzyką, bąbelkami i świecz-
kami. 

25. Wybierz się na spacer do la-
su, nie biorąc ze sobą żadnej 
elektroniki. Spaceruj bardzo 
powoli i ciesz się dźwiękami 
i zapachami natury. 

26. Medytuj rano, jeszcze zanim 
zaczniesz pracować (choćby 5 
minut). 

27. Zrób sobie nocny maraton fil-
mowy. 

28. Znajdź przepis na wymarzony 
deser, zrób odpowiednie zaku-
py, zrób ten deser i zjedz go 
w całości samodzielnie (chy-
ba, że lubisz się dzielić – wtedy 
zjedz go z tymi, których lubisz 
najbardziej). 

29. Wybierz się do  księgarni 
i spędź tam godzinę przegląda-
jąc książki i czasopisma. Zrób 
porządne zakupy (na  książ-
kach się nie oszczędza!). 

30. Zrób sobie domowe spa wy-
bierając najprzyjemniejsze 
rzeczy, które możesz zrobić 
dla swojego ciała. 

31. Idź sam do restauracji i wy-
bierz najlepszą dla siebie po-
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zycję w menu (nawet jeśli jest 
droga!). 

32. Jedź na całodniową wycieczkę 
na łono natury, zabierz ze so-
bą jedzenie, książkę i zdrowe 
napoje. 

33. Jeśli Twoja głowa pracuje rów-
nież w czasie wolnym, zapla-
nuj w jakich godzinach chcesz 
być w 100% wolny od pracy. 
Zapisz to  na  kartce papieru 
i trzymaj się tego. 

34. Dobrze się wyśpij. Naukowcy 
potwierdzają, że  odpowied-
nia ilość snu jest zdrowa dla 
naszego mózgu. Nie  warto 
oszczędzać czasu na śnie. 

35. Naucz się czegoś nowego i rób 
to powoli, we własnym tempie 
(nie narzucaj sobie wysokich 
wymagań wobec siebie). Ja 
obecnie uczę się grać na pia-
ninie i to jedna z najprzyjem-
niejszych części dnia. 

36. Zapisuj na  małych kartecz-
kach komplementy dla siebie. 
Zbieraj je w jednym miejscu 
i  raz w  tygodniu przeglądaj 
wszystkie. 

37. Zrób sobie porządny detoks 
dla ciała. Jedz przez cały dzień 
tylko owoce i warzywa, pij du-
że ilości wody. 

38. Oglądaj komedie, kabarety, 
ulubione seriale – dbaj o to, 
aby często się śmiać. 

39. Poproś kogoś o pomoc, jeśli 
to konieczne. Nie bój się się-
gać po wsparcie innych. 

40. Jedz w ciągu dnia tzw. „brain 

food”, czyli pożywienie dla mó-
zgu. Zaopatrz się w najróżniej-
sze orzechy i nasiona i zrób 
sobie mix wszystkiego w jed-
nej miseczce. Zadbaj o zdrowe 
odżywianie. 

41. Zrób sobie 20-minutową 
drzemkę w środku dnia. 

42. Kup świeże, piękne kwiaty 
i postaw je w najbardziej wi-
docznym miejscu w  Twoim 
domu lub mieszkaniu. 

43. Jeśli jesteś kobietą, wybierz 
się do kosmetyczki i fryzjera, 
i poproś o „pełen pakiet”. 

44. Rób ćwiczenia oddecho-
we. Przykładowo: weź długi 
wdech, wstrzymaj oddech 
na  kilka sekund, zrób długi 
wydech, wstrzymaj oddech 
na kilka sekund. Powtórz kil-
ka razy. 

45. Zapisz się na terapię lub co-
aching, aby lepiej zrozumieć 
siebie i poradzić sobie z prze-
szkodami na drodze do reali-
zacji swoich celów. 

46. Kup duży arkusz białego pa-
pieru oraz  kolorowe kredki 
i  stwórz kolaż ilustrujący 
Twoje największe marzenia. 
Powieś na ścianie i każdego 
dnia zatrzymaj się przy nim 
na kilka chwil. 

47. Idź na zakupy i kup sobie coś, 
czego nie potrzebujesz, ale co 
bardzo chciałbyś mieć. 

48. Idź do dietetyka i porozmawiaj 
o tym, jak się na co dzień od-
żywiasz. 

49. Zrób sobie pełen zestaw ba-
dań krwi i dobrze zapoznaj się 
z wynikami, poznając znacze-
nie i konsekwencje ewentual-
nych niedoborów. 

50. Zapisz się na sesję z trenerem 
personalnym, który pomoże 
Ci wybrać najlepszy dla Ciebie 
rodzaj ruchu fi zycznego. 

Możesz pomyśleć, że ro-
bienie tych wszystkich 
rzeczy jest egoistyczne. 
Ja uważam, że  nie  ma 
w  tym nic ego-
istycznego. Jeśli 
zadbasz o sie-
bie, łatwiej 
Ci będzie 
dbać o  innych. 
Gdybyś skreślał 
siebie na  rzecz 
innych, prędzej 
czy  później kierowałbyś nie-
świadomie narastającą w  Tobie 
frustrację na innych. Zadbaj o za-
spokojenie swoich potrzeb, a mo-
żesz być pewien, że będziesz miał 
w sobie dużo więcej energii, którą 
będziesz mógł dzielić się z innymi. 

Pamiętaj, że  nie  musisz robić 
wszystkich rzeczy z tej listy. Na do-
bry początek wybierz tylko kilka 
i zaplanuj je sobie na najbliższe 
dni. Potem wypróbuj inne. Te, 
które najbardziej Ci się spodo-
bają, uczyń nawykami, tak  aby 
stały się one nieodłączną częścią 
Twojego życia. 

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

Ci wybrać najlepszy dla Ciebie 
rodzaj ruchu fi zycznego. 

Możesz pomyśleć, że ro-
bienie tych wszystkich 
rzeczy jest egoistyczne. 
Ja uważam, że  nie  ma 
w  tym nic ego-
istycznego. Jeśli 
zadbasz o sie-

dbać o  innych. 
Gdybyś skreślał 
siebie na  rzecz 
innych, prędzej 
czy  później kierowałbyś nie-
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Sardynia – Capo Testa i Orgosolo 
To nie było tak, że zawsze chciałam polecieć na Sardynię. Poleciałam, bo akurat na 
Facebooku zebrali się ludzie, którzy mieli na to ochotę. Tym sposobem spotkaliśmy 
się wszyscy pierwszy raz na lotnisku w Berlinie i ruszyliśmy podbijać tę włoską wy-
spę. Polecam bardzo. 

Na początku krótkie info technicz-
ne. Sardynia to nie Sycylia, a tym 
bardziej nie Korsyka. Ta uwaga 
nie jest bezzasadna, bo pierwsze 
co zrobiłam, kiedy podjęłam de-
cyzję o wyjeździe, to sprawdziłam, 
gdzie to właściwie jest. 

Sardynia jest wyspą górzystą – po-
nad 70% jej powierzchni zajmują 
wyżyny i góry. Do tego ogromne 
klify, białe plaże, błękitna wo-
da.  Werdykt jest jednoznaczny: 
trzeba jechać. 

Capo Testa  
– Dziwne te skały 
Jeśli los rzuci was kiedyś w pół-
nocne rejony Sardynii, a dokład-
nie na północny wschód, to pamię-
tajcie – Capo Testa. 

Jest to  najbardziej wysunięty 
na północ półwysep Sardynii, 
a 14 km. dalej rozciąga się już 
Korsyka. Kiedy myślę o naszym 
wyjeździe na Sardynię, to pierw-

szym wspomnieniem jest właśnie 
ten niezwykły krajobraz (dopiero 
potem przypominam sobie obrzy-
dliwą kanapkę z ośmiornicą). 
Czytaliśmy przed przyjazdem, że 
warto pojechać na Capo Testa ze 
względu na psychodeliczne skały. 
Bardzo trafnie ujęte, te skały mają 
w sobie coś niepokojącego. 

Dotarliśmy na miejsce po połu-
dniu, kiedy słońce powoli zacho-
dziło, przez co wszystko dookoła 
wydawało się jakby nierzeczywi-
ste, skąpane w ciepłych barwach 
gasnącego słońca. Do tego byli-
śmy tam zupełnie sami, tylko my i 
ryk morza. Bajka, po prostu bajka. 

Myślę, że spokojnie można spę-
dzić tam cały dzień, bo teren jest 
dość rozległy, w skałach znajdują 
się też groty, do których można zaj-
rzeć. Niektórzy podjęli słuszną i w 
pełni zrozumiałą decyzję o biwaku 
w tych pięknych okolicznościach 
przyrody. 

Cała północna Sardynia pełna jest 
urokliwych zakątków i wspania-
łych krajobrazów, jednak półwy-
sep Capo Testa to mój prywatny 
numer 1 tego wyjazdu. 

Orgosolo  
– wioska bandytów 
Nie mogło nas tam zabraknąć. 
To niewielkie miasteczko, ukryte 
w górach w środkowej części wy-
spy, które cieszy się sławą „wioski 
bandytów”. Do Orgosolo wiedzie 
kręcona wąska droga, może więc 
dlatego ukrywali się tutaj podob-
no różni bandyci, rozbójnicy i inni 
hultaje. Poszukajmy ich! 

Zła sława tego miejsca, która przy-
ciągnęła nas jak magnes, jest tak-
że wynikiem filmu z 1961 r. pod 
tytułem Banditi a Orgosolo. Udział 
wzięli w nim prawdziwi sardyńscy 
pasterze, także z tego miasteczka. 

Zanim jednak rozpoczniemy 
tropienie lokalnych rzezimiesz-
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ków, trzeba wytropić, jak w ogó-
le dojechać do Orgosolo. A GPS 
wcale nie chce współpracować. 
Jedziemy z północy i w końcu po 
pokonaniu niezliczonej ilości za-
krętów, z których każdy może być 
naszym ostatnim, docieramy na 
miejsce. 

I co widzimy? Bandytów brak, 
trochę szkoda. Są natomiast mu-
rale, dużo murali. Pewnie nawet to 
właśnie z nich słynie Orgosolo, 
nie zaś z rzezimieszków ukrywa-
jących się w krzakach, ale do mnie 
bardziej przemawiało poszukiwa-

nie lokalnego elementu. No cóż, 
trzeba się zadowolić kolorowymi 
malowidłami, bo też dają radę. 

W miasteczku znajduje się oko-
ło 150 murali. Każdy z nich po-
rusza ważny temat: polityczny, 
historyczny, społeczny. Pierwszy 
mural powstał w 1969 roku i był 
dziełem  grupy mediolańskich 
anarchistów. Potem  miejscowy 
nauczyciel wraz ze swoimi ucznia-
mi malowali kolejne murale, aby 
uczcić 30.rocznicę wyzwolenia 
Włoch spod faszyzmu i okupacji 
hitlerowskiej. 

Miasteczko jest ciche i spokoj-
ne.  Bandyci, jeśli są, to dobrze 
ukryci. A jest gdzie się ukrywać, 
bo teren jest górzysty, więc zakąt-
ków sporo. 

Gdybyście chcieli poszukać kie-
dyś bandytów, to najlepiej to robić 
w miłej scenerii. Orgosolo nadaje 
się do tego znakomicie. Na pew-
no warto przebyć długą i krętą 
drogę, żeby popatrzeć na murale 
i miasteczko osadzone na górskim 
zboczu. Może będziecie mieli wię-
cej szczęścia i spotkacie jakiegoś 
drobnego rzezimieszka. 

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

Agnieszka Legat

Nie wyglądają na bandytówMural
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Książka na dziś 
Cieszący się od lat ogromną popularnością skandynawski kryminał, kojarzy się 
czytelnikom z takimi nazwiskami jak Henning Mankell, Stieg Larssen czy Jo Nesbo i 
oczywiście z Camillą Läckberg – królową szwedzkiego kryminału. Jej książki zostały 
przetłumaczone na przeszło 40 języków i są sprzedawane w 60 krajach na całym świe-
cie. Do tej pory rozeszły się w przeszło 26 milionach egzemplarzy. 

Jean Edith Camilla Läckberg 
Erikson, która w rodzinnej 
Szwecji ma status gwiazdy, uro-
dziła się 30 sierpnia 1974 roku w 
małej nadmorskiej miejscowości 
Fjallbacka, położonej na zachod-
nim wybrzeżu Szwecji. Z wykształ-
cenia jest ekonomistką. 

Pracowała jako dyrektor marke-
tingu oraz kierownik produkcji. 
Ukończyła profesjonalny kurs pi-
sania powieści kryminalnych. W 
trakcie kursu napisała swoją de-
biutancką powieść ,,Księżniczka z 
lodu” (rok wydania 2003, w Polsce 
2009), która w błyskawicznym 
tempie osiągnęła status bestselle-
ra, a Camilla została pełnoetatową 
pisarką. 

Läckberg, znana z fascynacji 
horrorami, wcześnie zaczęła pi-
sać swoje „mroczne historie”. 
Pierwsze opowiadanie, zatytuło-
wane „Święty Mikołaj”, napisała 
w wieku pięciu lat. Opisała w nim 
historię Świętego Mikołaja i jego 
żony znalezionej martwej w kałuży 
krwi. 

Popularność, sławę i pieniądze 
przyniósł Camilli Läckberg cykl 
składający się z dziesięciu krymi-
nałów: 
„Księżniczka z lodu”, „Kazno-
dzieja”, „Kamieniarz”, „Ofiara 
losu”, „Niemiecki bękart”, „Sy-
renka”, „Latarnik”, „Fabrykantka 
aniołków”, „Pogromca lwów” i 
„Czarownica”. 

Dwie pierwsze powieści z  tej 
serii:  „Księżniczka z lodu” oraz 
„Kaznodzieja” otrzymały entuzja-
styczne recenzje od szwedzkiej 
prasy i  szybko stały się bestsel-
lerami. Jednak przełomem w pi-
sarskiej karierze autorki stało się 
wydanie „Kamieniarza”, która to 
książka została nominowana do 
nagrody Powieść Kryminalna 
Roku 2010. W 2019 roku Camilla 
otrzymała Diamentową Książkę 
za „Czarownicę”, która w Szwecji 
sprzedała się w  ponad 300 000 
egzemplarzy. Szwedzka telewizja 
SVT wyprodukowała na podsta-
wie jej książek serial. 

Podobnie jak w Szwecji, książki 
Camilli Läckberg sprzedawały się 
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coraz lepiej na całym świecie. Jest 
szóstą najbardziej poczytną pisar-
ką w Europie. Jej powieści krymi-
nalne są doskonałym połączeniem 
codzienności życia z wartką akcją, 
od której miliony czytelników nie 
mogą się oderwać. 

Akcja wszystkich części serii to-
czy się w rodzinnym miastecz-
ku autorki oraz jego okolicach. 
Fjallbacka dawniej była wioską 
rybacką, a obecnie jest popularną 
miejscowością turystyczną tętnią-
cą życiem w sezonie letnim. 
Bohaterami powieści są pisarka 
Erika Falck i policjant Patryk 
Hedstrom. Seria wciąga od pierw-
szego tomu. Poznajemy troski 
dnia codziennego bohaterów i 
ich bliskich, sprawy kryminalne 
prowadzone przez Patryka miesza-
ją się z życiem prywatnym jego i 
Eriki. Pisarka jest bardzo zaanga-
żowana w każde śledztwo i chętnie 
pomaga policji. 

Każda powieść z tej serii jest osob-
ną, zamkniętą historią, nie trzeba 
czytać ich w kolejności chronolo-
gicznej. Jednak pojedyncze wątki 
– przede wszystkim obyczajowe, 
znajdują się we wszystkich czę-
ściach. 

Oprócz serii kryminalnej Camila 
jest autorką dwóch książek ku-
charskich „Smaki z Fjallbacki” 
oraz „Biesiada jedzenie i miłość”, 
które stworzyła ze swoim przy-
jacielem, jednym z najwybitniej-
szych szwedzkich szefów kuchni 
Christianem Hellbergiem. 

Napisała również serię książek dla 
dzieci opowiadającą o przygodach 
chłopca z  super mocami i  jego 
rodziny pod wspólnym tytułem 
Super-Charlie. 

Dwie ostatnie książki pisarki to 
„Złota klatka” wydana w 2019 oraz 
jej kontynuacja „Srebrne skrzy-

dła”, która ukazała się we wrze-
śniu 2020 roku. Obie są świetnie 
skonstruowanymi thrillerami psy-
chologicznymi, opowiadającymi o 
losach Faye. Kobiety zdradzonej, 
poniżonej i porzuconej, która od 
nowa buduje swoje życie i tworzy 
skomplikowany plan zemsty na 
swoim byłym mężu. 

Każda z książek, która wychodzi 
spod pióra  Camilli Läckberg i 
trafi a do rąk czytelnika, trzyma w 
napięciu do ostatniej strony. Czyta 
się je doskonale, wciągają jak do-
bra powieść obyczajowa powiąza-
na z kryminałem. Odkrywamy ko-
lejne mroczne sekrety, wczuwamy 
się w ludzkie dramaty i uczucia. 

Gorąco polecam i zachęcam do za-
poznania się z twórczością Camilli, 
ponieważ jej książki są tego warte. 

Agnieszka Buniowska
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 Słowo o byle czym 
Słoneczko świeci… ale gdzieś tam, po drugiej stronie. U nas teraz jak nie leje, to siąpi, 
jak nie siąpi to kropi, jak nie mżawka to dżdży, jak nie dżdży, to w powietrzu wisi mo-
kra mgła, a jak nie wisi, to leje… 

– I tak w kółko. W Polsce 
są jeszcze pozostałości 
czterech pór roku, 
ale w Belgii to do-
piero się porobiło. 
Dlatego występuję 
z nowatorską ini-
cjatywą, która ni-
czego nie zmieni. Po 
kiego nam cztery po-
ry roku, skoro wystar-
czą dwie: wiolato i jezima. 

Na jesienne senne wieczory, za-
czynające się prawie zaraz po 
południu, przemyślana gładkość 
sformułowań może przyprawić o 
wpadnięcie w czeluści ziewania 
i niebaczne pokazywanie zaczer-
wienionych migdałków, bo ani 
ręką ruszyć się nie chce, choć są 
tacy, którzy potrafi ą zasłonić sobie 
usta własną stopą. 

Natręctwa 
malkontenctwa 
Któżby chciał wygramolić się 
spod ciepłego kocyka, kiedy mu 
zamontowali czujnik temperatury 
blisko drzwi? Że co? – Ano jeśli ów 
czujnik jest blisko przedpokoju, to 
ma przeciąg i czuje zimno. Włącza 
więc grzanie, a w drugim kącie, 
gdzie przebywa Osoba Siedząca, 
jest gorąco jak… Dlatego wstaje 
z fotela, człapie i wyłącza ogrze-
wanie. W ten sposób w chałupie 
jest zimno i za ogrzewanie płaci 
mało, bo czujnik wmontowali na 
sztywno i w drugi kąt go nie prze-
niesiesz. 

Oczywiste oczywistości czasami 
zmieniają szaty aby podążać za 
ciągle zmieniającymi się trenda-

mi w ich rozumieniu 
lub interpretacji. 

Dlatego – aby nie 
być podejrzanym 
o zmurszałość 
poglądów, z któ-
rych sypie się 
próchno naiwno-

ści – spójrzmy w 
przyszłość z otwar-

tą… czapką na dłoni, 
z furą problemów na 

głowie i z duszą na ramieniu. 

Optymizm 
Dla jasności przytoczmy elementy 
powtarzające się w różnych defi ni-
cjach słowa optymizm (z łac. opti-
mum – najlepiej). 

• 1 – pogląd fi lozofi czny, według 
którego istniejący świat jest 
najlepszy z możliwych i racjo-
nalnie urządzony, a życie jest 
dobre, można więc osiągnąć 
w nim szczęście i doskonałość 
moralną; 

• 2 – skłonność do dostrzegania 
we wszystkim dodatnich stron; 

• 3 – pozytywne, radosne postrze-
ganie rzeczywistości; 

• 4 – wiara w pomyślny rozwój 
wydarzeń; 

• 5 – Optymizm podkreśla stosu-
nek do życia, w którym świat 
postrzegamy przede wszystkim 
jako pozytywne miejsce, jako 
coś dobrego. 

• 6 – Optymiści postrzegają ludzi 
i zdarzenia jako dobre. Mają 
pozytywny stosunek do życia, 
wierząc w to, iż rzeczy z czasem 
ułożą się pomyślnie. 

• 7 – U  chrześcijan  ten „pozy-
tywny” stosunek do życia jest 

konsekwencją ich wiary, a nie 
ludzkiego  temperamentu  czy 
okoliczności. 

Tylko nie mów, że jeszcze dopisali, 
bo mnie… – A jednak dopisali: 
• 8 – przeciwieństwem optymi-

zmu jest pesymizm. 

Czyli mamy kompletny komplet, w 
tym prawo do pesymizmu. 

Komentarze 
Powyższe osiem punktów, tak jak 
każdy szacowny wywód, zasługuje 
na komentarze. Jeśli Szanownej 
Osobie Czytającej dopisze po-
czucie humoru, które w parze z 
optymizmem chadza, zachęcam 
do własnych refleksji na temat 
każdego z ośmiu punktów. Dla 
ułatwienia podaję moje przykła-
dowe uwagi z zastrzeżeniem, że 
mogą wydać się złośliwo-kąśliwe, 
ale to kwestia wpływu środowiska 
i ciśnienia. Że co? – No przecież 
mówię, że tętniczego. 

Ad 1 – No pewnie, że to był świat 
najlepszy i racjonalnie urządzony 
aż do czasu, kiedy człowiek nie za-
czął go naprawiać, abyśmy mogli 
osiągać w nim szczęście i dosko-
nałość moralną (patrz: iść nie zna-
czy dojść). Dlatego podobno ist-
nieją światy 
równo-
ległe. 

– I tak w kółko. W Polsce 
są jeszcze pozostałości 
czterech pór roku, 

kiego nam cztery po-
ry roku, skoro wystar-
czą dwie: wiolato i jezima. 

mi w ich rozumieniu 
lub interpretacji. 

Dlatego – aby nie 
być podejrzanym 
o zmurszałość 

próchno naiwno-
ści – spójrzmy w 

przyszłość z otwar-
tą… czapką na dłoni, 

z furą problemów na 

nieją światy 
równo-
ległe. 
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Ad 2 – To jest zamach na istnienie 
plusów dodatnich i plusów ujem-
nych, nad którymi pochylają się 
klasyczni fi zycy i fi zyczni klasycy. 

Ad 3 – Jak uzewnętrzniać radość 
podczas postrzegania, skoro po-
strzeganie jest procesem odbioru 
przez zmysły informacji, które po-
tem podlegają interpretacji przez 
mózg. Czyli najpierw ciesz się z te-
go, że rzeczywistość pasuje ci do 
modelu, a potem patrz i słuchaj, a 
nosem nie kręć. 

Ad 4 – Wiara… przenosi góry, 
rozwój wydarzeń to łańcuch przy-
czyn i skutków, a fi nał może być 
pomyślny, ale zależy dla kogo. 

Ad 5 – świat postrzegamy przede 
wszystkim jako pozytywne miej-
sce, jako coś dobrego -ego -Ego 
-EGO… dlatego wszyscy garną się 
do życia i są miejsca siedzące oraz 
stojące za ten sam bilet. 

Ad 6 – Optymista wierzy w to, że 
z czasem rzeczy ułożą go pomyśl-
nie i że nikt za niego życia mu nie 
układa. 

Ad 7 – Temperament i okoliczno-
ści to siedliska niedoskonałości, a 
„pozytywny” stosunek do życia to 
wiara w jego przemijanie. 

Aby wywód był bardziej wiarygod-
ny, powinien oprzeć się o autory-
tety. Po pierwsze – jak wykazują 
badania naukowe – optymistom 
żyje się lepiej i zdrowiej, a nawet 

stać ich na to, żeby cieszyć się z 
sukcesów innych. 

Po drugie „Według Centrum 
Badania Opinii Społecznej (CBOS) 
większość Polaków deklaruje za-
dowolenie z życia, w tym przede 
wszystkim z przyjaciół i bliskich 
znajomych (84 proc.), z dzieci (74 
proc.) oraz ze swojego związku (90 
proc.) Jak pokazują statystyki, co 
drugi Polak pozytywnie patrzy 
na swoją przyszłość, a także jest 
zadowolony ze swojego stanu 
zdrowia (cyt. za stronazdrowia.
pl)”. 

Że co? Że gdzie jest komentarz 
Ad 8? – Już pomykam z komen-
tarzem: 

Ad 8 – Optymizm jest cacy, pesy-
mizm jest niezdrowy, a realizm 
poszedł się czochrać. 

Michał Nowacki

Interesujesz się klasyką, czy wolisz dzieła współczesne? 
Wolisz thrillery od powieści? A może poezja? Biblioteka 
Couwelaar startuje od 1 października 2020 r. z polską 
kolekcją wymienną.

Więcej informacji
Meer informatie

Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

bib.couwelaar@antwerpen.be
Facebook: BibliotheekCouwelaar
Instagram: bib_couwelaar

Literatura
polska Poolse

literatuur

bib
couwelaar

Interesse in klassiekers, of heb je een voorkeur voor actuele werken? Liever thrillers 
dan romans? Of toch maar poëzie? Bib Couwelaar start vanaf 1 oktober 2020 met 
een Poolse wisselcollectie literatuur.
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