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Co słychać w Antwerpii
Świadectwa historii
Vredescentrum w Antwerpii
pracuje nad projektem na temat
upadku komunizmu. Punktem
wyjścia są osobiste doświadczenia
naocznych świadków z tamtego
okresu.
Centrum poszukuje osób, głównie
z Antwerpii, które doświadczyły
upadku komunizmu i przeprowadziły się z Europy Wschodniej
do Belgii; osób, które chciałyby
podzielić się swoją historią.
Szczegóły na stronie:
www.vredescentrum.be.
hln.be

Na scenie narkotykowej w
Antwerpii w ciągu ostatniego
roku doszło do wielu ataków (wybuchy, podpalenia samochodów) i
kilku zabójstw. Niektóre dzielnice
Antwerpii, jak Borgerhout, coraz
częściej są sceną walki narkotykowych przestępców.
Antwerpski port, największy w
Europie po Rotterdamie, stał się
głównym miejscem przeładunku
narkotyków do Unii. Rząd belgijski zapowiada zrobienie porządku, policja i inne struktury walczą
z możliwością przekształcenia się
Antwerpii w przestrzeń opanowaną przez narkobiznes.
Europol twierdzi, że najemni
mordercy coraz częściej publicznie wykonują egzekucje, a
wytropienie ich jest niezwykle
trudne, ponieważ często nie
mają oni żadnych powiązań z
gangiem, od którego przyjęli
zlecenie. W wielu przypadkach
morderstwo jest „transakcją
biznesową”.

vredescentrum.be

Gangi narkotykowe
coraz bardziej brutalne
Z najnowszego raportu Europolu
wynika, że przestępcy narkotykowi w UE stają się coraz bardziej
brutalni i pewni siebie.
Rośnie przemoc wobec policjantów, dziennikarzy, pracowników
portowych, świadków i przypadkowych osób. To oni są coraz częściej
celem ataków gangów narkotykowych. Przemoc ma miejsce głównie w miastach portowych, takich
jak Antwerpia. Coraz więcej grup
chce kontroli nad zaopatrzeniem i
dystrybucją narkotyków. I te grupy są coraz bardziej brutalne.

Raport stwierdza, że jednym

ze
sposobów zwalczania tej poważnej przemocy jest lepsza współpraca międzynarodowa.
hln.be

Antwerpia wśród miast
o największym wzroście
gospodarczym
W kategorii miast
do 2 milionów mieszkańców Antwerpia
znalazła się na liście
Global Cities of the
Future 2021/22 fDi
Intelligence.
FDi Intelligence publikuje najbardziej
prestiżowe rankingi

przedsiębiorczych miast. Zespół
ekspertów porównuje miasta na
całym świecie na podstawie ich
potencjału i atrakcyjności dla międzynarodowej przedsiębiorczości i
inwestycji.
W rankingu „Global Cities of the
Future 2021/22” Antwerpia po raz
pierwszy znalazła się w kategorii
miast do dwóch milionów mieszkańców i jest jedynym miastem
belgijskim wziętym w rankingu
pod uwagę. Pod względem potencjału gospodarczego miasto nad
Scheldą zajęło siódme miejsce.
atv.be

Fuzja portów
w Antwerpii i Brugii
Oba miasta od kilku lat pracowały
nad połączeniem swoich portów.
Wreszcie zarządy obu spółek portowych dały zielone światło. Porty
będą odtąd nazywane „Port of
Antwerp-Bruges”.
Miasto Antwerpia będzie miało
80,2 proc. udziałów w połączonym
porcie, a Brugia – 19,8 proc. W
zarządzie zasiadać będzie sześciu
dyrektorów z Antwerpii i trzech z
Brugii, uzupełnionych o czterech
niezależnych dyrektorów.
Port Antwerpia-Brugia będzie największym portem kontenerowym
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w Europie i największym portem
przeładunkowym pojazdów w
Europie. Ponadto port będzie odpowiadał za ponad 15 proc. całkowitego tranzytu gazu w Europie.

rocznych zgonów można przypisać zanieczyszczeniu powietrza
dwutlenkiem azotu. W Brukseli
jest to 6 procent.
nieuwsblad.be

Połączony port o łącznej powierzchni 14 103 hektarów skupia
1300 przedsiębiorstw, z których
900 znajduje się w Antwerpii i 400
w Zeebrugge. Łącznie zatrudnionych będzie 72 635 osób, z czego
10 000 w Zeebrugge. Fuzja nie doprowadzi do utraty miejsc pracy.

Najemca mieszkania
socjalnego musi
zwrócić pieniądze

„To wspaniały dzień dla Flandrii.
Brugia i Antwerpia to bardzo silne
marki. Połączenie obu portów znacząco przyczyni się do ożywienia
flamandzkiej gospodarki” – powiedział flamandzki premier Jan
Jambon (N-VA).
hln.be

Trujące spaliny –
Antwerpia na podium
Naukowcy z Barcelona Institute
of Global Health (ISGlobal),
Swiss Tropical and Public
Health Institute i Uniwersytetu w
Utrechcie stworzyli ranking krajów i miast, w których najwięcej
zgonów przypisanych jest zanieczyszczeniom powietrza.
Wysokie stężenia tlenków azotu
(głównego składnika smogu transportowego) mają ogromny wpływ
na śmiertelność ludzi. Najwięcej
przedwczesnych zgonów z powodu stężeń NO2 odnotowano
w Madrycie. Na drugim miejscu
znalazła się Antwerpia, na ósmym
Bruksela.
Te nowe europejskie badania
pokazują, że duże belgijskie
miasta nadal radzą sobie
bardzo źle pod względem
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu (NO2). Szczególnie
Antwerpia i Bruksela. W
Antwerpii nie mniej niż 7 procent

Sąd w Antwerpii rozpatrzył kolejną sprawę dotyczącą wyłudzenia pieniędzy socjalnych. Sąd
orzekł, że mężczyzna będący właścicielem domu w Maroku musi
zwrócić 61 000 euro świadczeń
socjalnych spółce mieszkaniowej
Woonhaven w Antwerpii.
Dochodzenie w sprawie zagranicznych nieruchomości przeprowadzone przez Woonhaven wykazało, że mężczyźnie niesłusznie
przyznano mieszkanie socjalne
w Belgii.
Jest to już trzeci przypadek, w
którym Sąd Apelacyjny orzekł na
korzyść Woonhaven w podobnej
sprawie. Tym razem dotyczyło to
klienta, który od 2010 roku pobierał nieuzasadnione świadczenia
socjalne. Teraz musi spłacić tę
kwotę wraz z odsetkami i kosztami śledztwa poniesionymi przez
Woonhaven.
Takich spraw będzie coraz więcej,
dochodzenia w sprawie mieszkań
socjalnych zostały rozszerzone.
Rząd Flandrii zwiększył budżet na
ten cel do wysokości 5 milionów
euro. Każdy, kto posiada nieruchomość za
granicą, nie
ma prawa do

mieszkania socjalnego. Taki lokal
musi trafić do osoby, która go faktycznie potrzebuje.
standaard.be

Policyjne samochody
zakupione niezgodnie
z prawem?
Policja w Antwerpii wzbogaciła
się o czterdzieści nowych aut z
żółtym i niebieskim wzorem w
kratkę. Jeden taki interwencyjny
pojazd kosztuje około 86 000 euro.
Według ministerstwa spraw wewnętrznych auta zostały zakupione bez konsultacji. Dlatego resort
bada, czy nowe samochody mogą
wyjeżdżać na ulice.
„Rozpoznawalność i jednolitość
mundurów i samochodów policyjnych są ważne dla funkcjonowania policji, a tym samym dla bezpieczeństwa wszystkich. Dlatego
w policji zawarto uzgodnienia dotyczące logo, kolorów itp. Lokalne
akcenty są dozwolone, ale trzeba
o tym powiadomić właściwe ministerstwo, a w tym przypadku nie
zastosowano się do tej procedury”
– informuje ministerstwo.
Ministerstwo bada, czy zakupy dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jeśli nie,
policyjne samochody nie będą mogły patrolować antwerpskich ulic.
Według związku policyjnego
VSOA ten zakup jest niezgodny
z policyjnymi przepisami, które
jasno określają jakie kolory powinny mieć policyjne samochody.
Zarówno rada miasta, jak i policja
w Antwerpii nie widzi problemu.
„Nasze samochody są rozpoznawalne jako pojazdy policyjne zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie
złamaliśmy prawa”.
vrt.be
Opracowała: Barbara Kamińska
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Przegląd prasy belgijskiej
Z Flandrii do Walonii
płynie coraz
więcej pieniędzy
W 2017 r. na wniosek rządu flamandzkiego KU Leuven przeprowadził badanie dotyczące
transferów finansowych między
regionami. Dane zostały zaktualizowane pod koniec ubiegłego
roku.
Wyniki pokazują, że transfery
rosną. W 2019 roku z Flandrii
do Walonii napłynęło 6,86 mld
euro. W ubiegłym roku kwota ta
wzrosła do 6,92 mld euro. W tym
roku będzie to już 7,08 mld euro,
w przyszłym 7,25 mld euro.
„W 2020 roku, 1076 euro przypadające na jedną osobę we Flandrii,
przeprowadziło się na południe
kraju” – mówi przedstawiciel partii Vlaams Belang.
„Najwyższy czas, aby ponownie
przemyśleć ten temat i podjąć kroki w celu stopniowego wycofania
tych przepływów. We Flandrii są
wielkie potrzeby, wystarczy pomyśleć o długich listach oczekujących na mieszkania socjalne. Z
powodu kryzysu Flandria również
znalazła się w złej sytuacji finansowej, a szacowany deficyt budżetowy na 2021 r. wyniesie nie mniej
niż 4,1 mld euro”.
„Walonii najwyraźniej nie udaje
się uporządkować sytuacji
finansowej i ekonomicznej. Czas na
zupełnie
no-

we podejście do tej sprawy.
Pieniądze nie mogą płynąć z
Flandrii do Walonii kosztem
dobrobytu Flandrii. To musi się
zmienić. Dlatego chcemy podjęcia odpowiednich kroków w celu
ograniczenia przepływu pieniędzy” – podkreśla Vlaams Belang.
hln.be

dniu. Za uchylanie się od udzielenia takiej informacji grożą konsekwencje prawne.

Zagraniczni kierowcy
nie płacą mandatów

Jeżeli mandatu otrzymanego w
Belgii kierowca nie opłaci, może
to mocno uderzyć go po kieszeni.
Nawet podczas rutynowej kontroli
drogowej może znaleźć się w poważnych tarapatach nawet wtedy,
gdy będzie jechał innym samochodem niż poprzednio.

W ciągu ostatnich dwóch lat 900
tysięcy zagranicznych kierowców
otrzymało kary za wykroczenia
drogowe w Belgii. 37 procent z
nich nie zapłaciło mandatu, a
skarb państwa stracił 29 mln euro.
Dla porównania, tylko 7% mieszkańców Belgii nie uiściło należności za wykroczenie drogowe.

Za kierowców wzięły się także
wyspecjalizowane w ściąganiu
należności firmy. Kosztami takiej
windykacji zostaje obciążony kierowca.

Kierowca zostanie zmuszony do
tego, by uregulować zaległość na
miejscu, wraz z odsetkami i innymi kosztami administracyjnymi.
hln.be

Flamandzkie podatki
drogowe w ciągu
5 lat wzrosły
Odkąd Belgia przesyła do punktu kontaktowego w danym kraju
wniosek o udzielenie informacji
na temat samochodu, którego
kierowca popełnił wykroczenie,
nastąpił znaczny wzrost zapłat
grzywien. Nie oznacza to jednak,
że wszyscy kierowcy mandaty płacą. Wielu z nich kary lekceważy.
Tymczasem punkt kontaktowy w
danym kraju ma obowiązek udzielić informacji o kierowcy w przeciągu 7 dni. Jeżeli samochód jest
zarejestrowany na osobę prywatną, dostanie ona mandat pocztą.
Jeżeli auto zarejestrowane jest na
firmę albo leasingodawcę, służby
najpierw przesyłają pytanie o to,
kto prowadził pojazd w danym

Organy podatkowe czerpią niemałe dochody z podatków drogowych
we Flandrii – łącznie około1,5 miliarda euro rocznie.
W ciągu ostatnich pięciu lat znacznie wzrósł BIV. W 2015 roku podatek ten przyniósł organom podatkowym193 mln euro. W 2019 roku
kwota ta wzrosła do 300 milionów.
Dochód z corocznego podatku drogowego wzrósł z 1,12 miliarda do
1,22 miliarda euro.
Jest to dobra wiadomość dla
budżetu flamandzkiego, ale
nie dla kierowców. Antwerpia i
Bruksela budują własne systemy
poboru opłat. W przyszłości jadąc
z Brukseli do Antwerpii kierowcy
mogą zapłacić co najmniej trzy
różne podatki. Opłata drogowa w

www.niedziela.be
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Portal Polaków w Belgii

poradnik emigranta
co-gdzie-kiedy
praca w Belgii
katalog firm
wiadomości
ogłoszenia
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Brukseli, flamandzki podatek drogowy i kolejna opłata drogowa na
obwodnicy Antwerpii.
businessam.be

De Lijn ukarany
za wjazd do LEZ
De Lijn za jazdę zanieczyszczającymi autobusami w strefie niskoemisyjnej w Antwerpii, Brukseli
i Gent w zeszłym roku musiał zapłacić 63.741 euro. Połowa mandatów na kwotę 25,5 tys. euro została
wydana w Gent, gdzie na początku
2020 roku wprowadzono strefę niskoemisyjną. W Antwerpii De Lijn
otrzymał grzywny na kwotę 19.800
euro, w Brukseli na 18.441 euro.
Na początku tego roku De Lijn
nadal ma 25 pojazdów, które nie
spełniają norm i nie mogą wjeżdżać do strefy LEZ.
hln.be

Belgowie i firmy
w Luksemburgu
10.066 Belgów jest udziałowcami
lub współwłaścicielami firmy w
Wielkim Księstwie Luksemburga,
ujawnia Le Soir, który z innymi
partnerami medialnymi przeanalizował prawie 4 miliony dokumentów w ramach nowego dziennikarskiego śledztwa pod nazwą
„OpenLux”.
Dokumenty te, zawierają wyczerpujące informacje na temat działalności i udziałów 140.165 firm
działających w Luksemburgu.
Belgowie, po Francuzach, są drugą narodowością najbardziej reprezentowaną w luksemburskim
rejestrze handlowym. Nie mniej
niż 10.066 Belgów utworzyło jedną
lub więcej firm w Luksemburgu.
Francuzi mają 14.704 firm, a
Luksemburczycy 14.531.
Nie tylko lekarze, księgowi, przedsiębiorcy czy architekci z różnych
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powodów zdecydowali się przenieść całość lub część swojej działalności do Wielkiego Księstwa. Są
także czołowi sportowcy – w tym
jedenastu Czerwonych Diabłów,
artyści, miliarderzy, krewni polityków, a także osoby podejrzane
o działania przestępcze w Belgii
– donosi Le Soir.
rtl.be

tować europejską gospodarkę
prawie 90 miliardów euro.
Aby osiągnąć cel Komisji
Europejskiej, czyli zaszczepić
70 procent populacji UE do lata,
wskaźnik szczepień musiałby być
sześciokrotnie wyższy. Przy obecnym tempie odporność grupowa
zostanie osiągnięta dopiero pod
koniec przyszłego roku.

Belgijski problem z
chińskimi skanerami

Ekonomiści obliczyli, że z każdym
kolejnym tygodniem ograniczeń
spowodowanych koronawirusem,
gospodarka kurczy się o 0,4 procent w skali kwartalnej.

Belgijskie służby celne używają chińskich skanerów, które ze
względów bezpieczeństwa są zakazane w innych krajach. Skanery
stacjonarne i mobilne chińskiej
firmy Nuctech używane są w belgijskich portach, na lotniskach i
niektórych dworcach kolejowych.
Ale wokół firmy Nuctech pojawia
się coraz więcej pytań. Np. Litwa
chce zakazać stosowania urządzeń
Nuctech ze względów bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego litewskiego parlamentu wydała negatywny raport
na temat Nuctech.
Z podobnych powodów chińska
firma została w zeszłym roku
„wyrzucona” z USA. Kanada zdecydowała, że Nuctech nie może
dostarczać skanerów dla ambasad. W Holandii zaczyna się podobna dyskusja.

W skali całego roku oznaczałoby
to spadek o 2 procent (około 90
miliardów euro). W przypadku
Belgii koszty ekonomiczne jednego tygodnia ograniczeń sięgają
600 milionów euro.
hln.be

Walka ze złodziejami
rowerów w Gent
Policja z Gent zdecydowała się
na rozmieszczenie w mieście rowerów pełniących rolę „przynęty”
dla złodziei. Jednoślady zostaną
wyposażone w profesjonalne nadajniki GPS, pozwalające na łatwe
zlokalizowanie skradzionego roweru. Policja ma nadzieję, że w ten
sposób będzie w stanie odszukać
kryjówki złodziei.

Europa szczepi zbyt
wolno – Belgia też

Władze Gent nie chcą zdradzać
szczegółów projektu, aby nie
ułatwiać sprawy złodziejom.
Wiadomo jedynie, że jednoślady
„podłożone” przez policję będą
wyglądały zupełnie przeciętnie.
Poza tym policja nie zakłada, że
każdorazowo uda jej się dotrzeć
do sprawców – celem jest zidentyfikowanie schematów działań
złodziei oraz zlokalizowanie najpopularniejszych miejsc kradzieży.
niedziela.be

Powolna kampania szczepień w
Europie może w tym roku kosz-

Opracowała: Karolina Morawska

„Ta obawa nie jest nowa” – powiedział rzecznik belgijskich
celników. „Ale uważamy, że nie
ma żadnych poszlak, które wskazywałyby, że te skanery służą
Chińczykom”. Dla posłów z N-VA
problem istnieje. Chcą w tej sprawie debaty w parlamencie.
hln.be
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Covidowe podróże, czyli podróże
w czasie pandemii cz. 1
W ubiegłym roku wydarzyło się coś, czego się chyba nikt albo prawie nikt nie spodziewał. Wybuchła pandemia, wprowadzono lockdown i wiele przepisów, które w
mniej lub bardziej zmienionej formie obowiązują do dziś. Zmieniło się nasze życie codzienne w znacznym stopniu i każdy z nas ma własne doświadczenia w tym zakresie.
Szczególnie dotkliwe dla wielu
okazały się ograniczenia wyjazdów, które teraz są już zupełnie
zakazane, bo od środy 27 stycznia
do 1 kwietnia, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa,
Belgia wprowadziła zakaz niepotrzebnych (tj. nieuzasadnionych)
wyjazdów zagranicznych np. w
celach turystycznych.

15 lutego rozpoczęły się w Belgii
tygodniowe krokusvakantie, które dla
wielu rodzin były
zazwyczaj okazją do
wyjazdu za granicę,
ale nie w tym roku.

Niepotrzebne podróże są zakazane zarówno dla osób pragnących
wyjechać za granicę, jak i dla obcokrajowców planujących przyjazd
do Belgii. Dozwolone są tylko
konieczne podróże z ważnych powodów np.: względy medyczne, podróże służbowe, pogrzeb lub ślub
członka rodziny, studia i staże etc.

Belgijska minister
spraw wewnętrznych Annelies
Verlinden powiedziała, że w Belgii
jest wiele ciekawych
miejsc i można tu spędzić wakacje. Owszem, można. Tylko że
już ponad 100 dni zamknięte są
w Belgii wszystkie kawiarnie, restauracje i bary, nawet w hotelach.

Osoby podróżujące muszą wypełnić stosowne oświadczenie, że
podróż jest absolutnie konieczna
i posiadać dokumenty, które to
potwierdzają. Tak podróżowanie
dla przyjemności, dla relaksu stało
się niemożliwe. A w poniedziałek

A to dlatego, że w poniedziałek
19 października 2020, jeszcze
przed wprowadzeniem drugiego
lockdownu, zamknięte zostały
wszystkie lokale gastronomiczne.
Wszystko to utrudnia planowanie
wyjazdów.

Szczęśliwie od soboty 13 lutego
otwarte są ogrody zoologiczne,
ale nadal zamknięte są sale zabaw dla dzieci, kina, teatry, sale
koncertowe. Wcześniej otwarte
zostały baseny i muzea, jednak
centra odnowy biologicznej nadal są zamknięte, czyli nie jest tak
najgorzej i można sobie atrakcyjny
wyjazd na kilka dni zaplanować.
Oczywiście cały czas obowiązują
podstawowe zasady, czyli maseczka, dystans i dezynfekcja rąk.
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A jak w praktyce wyglądają podróże po Belgii w czasie pandemii?
Sprawdziłam, przetestowałam, bo
od września zorganizowaliśmy we
własnym zakresie trzy kilkudniowe rodzinne wyjazdy we Flandrii.
Podróżowaliśmy wyłącznie publicznym transportem zbiorowym,
czyli pociągami, tramwajami i autobusami. Zawsze mieliśmy ze
sobą małe opakowanie żelu do
dezynfekcji rąk, chusteczki odświeżające, dodatkowe maseczki
materiałowe i chirurgiczne.
Noclegi rezerwowaliśmy przez
serwis Booking.com. w obiektach, które spełniały nasze kryteria, które były bardzo konkretne.
Znaczenie miała też cena, przy
odrobinie wysiłku można znaleźć
naprawdę dobre oferty, bo z powodu pandemii covid-19 ceny bardzo
spadły, nawet o 50%. Zresztą wiele
hoteli na swoich stronach internetowych informuje o promocjach.
Nasz pierwszy wyjazd to był pobyt w Blankenberge we wrześniu.
Wybraliśmy hotel w centrum, bo
zależało nam na odpowiedniej lokalizacji: blisko do plaży, blisko do
dworca kolejowego i sklepy spożywcze w pobliżu.
W hotelu wykupiliśmy jedynie
śniadanie, które z powodu obowiązujących przepisów covidowych
było nieco inaczej zorganizowane,
ale jeszcze w hotelowej restauracji,
bo od końca października i to się
zmieniło.
Jak zatem wyglądało śniadanie
zgodnie z nowymi zasadami? W
recepcji należało wybrać konkretną godzinę między 8 a 10 i przyjść
punktualnie. O określonej porze
czekał na nas stolik, na którym
były już niektóre produkty spożywcze jak pieczywo w koszyczku,
który był owinięty folią spożywczą
oraz porcja wędlin i serów na tale-

rzu, który też był owinięty folią spożywczą.
Obsługa restauracji do
stolika podawała wybrane dania na ciepło jak:
gotowane na twardo lub
półmiękko jajka, jajecznica czy kiełbaski oraz
napoje gorące. Szwedzki
stół, czyli bufet był oczywiście dostępny, ale były
tam tylko jogurty, sałatki
owocowe, dżemy w opakowaniach jednorazowych i soki owocowe.
W czasie naszego pobytu
były otwarte restauracje,
zatem obiady jedliśmy
na mieście a kolację w
pokoju, bo w okolicy było
sporo barów oferujących
dania na wynos. W naszym pokoju był też czajnik oraz mini ekspres do
kawy na kapsułki. Dla
nas była to najlepsza
opcja, bo moje dziecko
z powodu alergii pokarmowej ma swoją dietę.
W hotelu wszędzie były
ustawione dozowniki z
płynem dezynfekującym
i nalepki oraz plakaty
przypominające o zachowaniu dystansu i noszeniu maseczki. Dla gości
hotelowych dostępny był
też basen bez żadnych
ograniczeń, ale nigdy nie
było tam więcej niż pięć
osób i każdy miał sporo
miejsca dla siebie.
W centr um Blankenberge i na promenadzie obowiązywał nakaz
noszenia maseczek, ale
już na plaży nie, choć
spacerowiczów było
sporo, ale ludzie sami
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trzymali dystans. Pogoda była
piękna, więc dużo czasu spędziliśmy na spacerach po plaży.
Pomiędzy jednym a drugim spacerem zwiedziliśmy miasto, czyli
kościół św. Antoniego i kościół św.
Rocha. Zachwycającą dzielnicę
Belle Époque z wspaniałymi kamienicami w stylu eklektycznym
z widocznymi wpływami secesji.
A jej dumą jest chyba najpiękniejsza willa w całym mieście – Villa
Olga. Niedaleko mieści się het
Belle Epoque Centrum w zabytkowej willi, gdzie znajduje się stała ekspozycja przybliżająca istotę
i ducha epoki, która odmieniła to
rybackie miasteczko.

marzec 2021

W Blankenberge zabytkowe budynki znajdują się w
centrum i łatwo je znaleźć,
jak np. stary ratusz z roku
około 1680 (Oud stadhuis
van Blankenberge), kasyno w stylu art deco, molo
(de pier van Blankenberge)
i inne wspaniałe budowle.
Ponieważ podróżowaliśmy
z dzieckiem i zależało nam,
aby każdy z nas miał przyjemność z tego wyjazdu,
dlatego uwzględniliśmy też
potrzeby dziecka.
Wiadomo, najważniejsza była zabawa na plaży i kąpiele w basenie
hotelowym, ale poszliśmy też na

plac zabaw i przejechaliśmy się po
mieście pociągiem turystycznym.
Kierowca na każdym przystanku,
gdy ktoś wsiadał lub wysiadał dezynfekował siedzenie, zgodnie z
przepisami cowidowymi.
Nasza druga rodzinna wycieczka to był kilkudniowy wypad do
Brugii. Hotel zarezerwowaliśmy
z wyprzedzeniem, ale w ostatniej
chwili musieliśmy znaleźć inny. A
wszystko z powodu zamknięcia
branży gastronomicznej w całej
Belgii od poniedziałku 19 października.
O naszej covidowej wycieczce do
Brugii i Sylwestrze w Ostendzie w
następnym numerze.
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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 francuskich zamkach nad Loarą słyszał każdy, ale mało kto wie, że to w Belgii – niewielkim
kraju położonym w sercu Europy – przypada najwięcej na świecie zamków na kilometr kwadratowy.
Zapraszam do odwiedzenia najbardziej znanych w Belgii zamków, pełnych wyjątkowych historii.
potem ich potomków – hrabiów
Liedekerke. W 1466 roku Louis de
Beaufort uczestniczył w oblężeniu
Dinant, kiedy to miasto zostało
zrównane z ziemią przez Karola
Śmiałego.
Jego syn i żona spoczywają pod
bardzo pięknym nagrobkiem w
kościele Celles.
Ze względu na położenie na
wzgórzu, gwarantujące charakter
obronny, rodzina Beaufort zdecydowała się na zbudowanie zamku
– twierdzy Vêves dominującego
nad drogą wiodącą z Dinant do
Rochefort.

Par Jean-Pol Grandmont, commons.wikimedia.org

Château de Vêves
Zamek Vêves znajduje się w
Walonii, w prowincji Namur na
obrzeżach wioski Celles. Stoi majestatycznie na skale w Ardenach,
w miejscu poprzednich warowni,
z których najstarsza powstała
już w VII wieku. Zamieszkały od
stuleci przez jedną rodzinę jest
świadkiem historii i strażnikiem
pamięci.
Budowla z pięcioma wieżami, położona na wzgórzu z widokiem
na dolinę Lesse, przypomina zamek Disneya, dlatego nazywana
bywa zamkiem Śpiącej Królewny.

Bajkowa budowla jest jednym z
najpiękniejszych i najlepiej zachowanych średniowiecznych
zamków w Belgii.

Trochę historii
Château de Vêves to jeden z najbardziej niezwykłych okazów architektury militarnej. Już w 685
r. stała w tym miejscu niewielka
budowla warowna wzniesiona na
polecenie Pepijna van Herstal,
pradziadka Karola Wielkiego.
Od XII wieku historia zamku łączy się z historią znanego i wielce zasłużonego rodu Beaufort, a

Z tego okresu zachowały się jedynie fundamenty, na których
wzniesiono w XIII w. kolejny zamek obronny, który w 1466 roku
po oblężeniu Dinant strawił ogień.
Po koniec XVIII wieku zamek
został dotkliwie zniszczony przez
francuskich rewolucjonistów.
Odbudowany przez rodzinę
Liedekerke Beaufort, obecnie
stanowi jedną z najciekawszych
średniowiecznych budowli obronnych w Belgii.
W XX w. hrabia Christian de
Liedekerke-Beaufort utworzył organizację non-profit, aby udostępnić zamek szerokiej publiczności.
Wtedy również przeprowadzono
gruntowną renowację.
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Ciekawostki
• W 1609 r. w środku ściętego dębu drwal odkrył cudowną figurę Matki Boskiej, która następnie została przetransportowana
do zamku Vêves. W miejscu,
gdzie rósł dąb rodzina Beaufort
zbudowała sanktuarium, zastąpione obecnie przez kościół
Notre-Dame de Foy, miejsce
pielgrzymek.
• W 1866 roku, w pobliżu miasta Zeel, w prowincji Namur,
na miejscu małego gospodarstwa został zbudowany zamek
Miranda. Powstał na zlecenie
rodziny Liedekerke-Beaufort,
która podczas rewolucji francuskiej została zmuszona do
opuszczenia swej poprzedniej
rezydencji – zamku Vêves.
W trakcie II wojny światowej zamek trafił w ręce armii niemieckiej, po wojnie zarząd nad nim przejęło Narodowe Przedsiębiorstwo
Kolejowe. W kolejnych latach powstał ośrodek wakacyjno-sanatoryjny przeznaczony dla dzieci. Od
lat 90. pozostawał opuszczony a
jego właściciele rozpoczęli poszukiwanie inwestorów chcących
utworzyć w nim hotel. Inwestorów
nie znaleziono a zamek popadał
w dalszą ruinę na skutek pożaru
z 1995 roku i uderzenia pioruna z
2006. Zamek już nie istnieje.

Zwiedzanie
Zamek Vêves, imponująca budowla na planie nieregularnego
pięcioboku z szarego kamienia,
jest arcydziełem architektury militarnej. Sklepione wejście prowadzi do wewnętrznego dziedzińca,
na którym wspaniałe XV-wieczne
mury kontrastują z głównym budynkiem z około 1715 roku.
Zbudowany na skalistym szczycie
zamek ma 5 wież oraz niezwykłą
galerię z muru pruskiego z XVI

wieku. Pokoje udekorowane meblami z XVIII wieku, rzadką porcelaną, pamiątkami historycznymi i
obrazami oczarują gości wyjątkową atmosferą.
Piękna sala z meblami Ludwika
XV i XVI, jadalnia z zastawionym
stołem pełnym XIX-wiecznych kieliszków i sztućców, sala La Tour
de Pin, sypialnia z portretami i
rzadkimi meblami, zamkowa wieża, malownicza kuchnia, kaplica,
warownia i zbrojownia. I Śpiąca
królewna w jednej z zamkowych
komnat. To wszystko i jeszcze
więcej oferują zwiedzającym właściciele.
Zamek jest jednym z nielicznych
zamków w Ardenach, który jest
własnością prywatną, ale który
można zwiedzać. Został wpisany
na listę wyjątkowych walońskich
zabytków.

Jedyna taka wioska
Po zakończeniu zwiedzania zamku warto odwiedzić Celles, malowniczą wioskę leżącą zaledwie
10 km od Dinant, uznawaną za
jedną z najpiękniejszych wiosek
w Walonii. Położona w dolinie
otoczonej czterema wzgórzami,
słynie z wapiennych domów ozdobionych wiosną i latem różnokolorowymi kwiatami. W części z nich
mieszczą się niewielkie rodzinne
hotele i restauracje
oferujące lokalne
specjały.
W VII wieku w
dolinie Lesse, w
pustelni na wzgórzu koło Dinant
zamieszkał mnich
Hadelin. Zbudował
klasztor w Celles.
Lokalne rycerstwo,
zwłaszcza Pepin z
Heristalu, wyczuwając korzyści wy-
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nikające z możliwości założenia
tam opactwa, wspierało Hadelina
darami. Dzięki nim klasztor rozrósł się błyskawicznie. Niestety
podczas napadu Normandów
uległ zniszczeniu.
Obecnie mieści się w tym miejscu XIX-wieczna budowla w stylu neoromańskim zamieniona
w przedszkole i szkołę. W skład
kompleksu wchodzi również kaplica, a pośrodku na dziedzińcu
stoi pomnik św. Hadelina.
Warto poświęcić trochę czasu na
spacer po Drodze Krzyżowej usytuowanej na zboczu wzgórza, z
którego rozpościera się widok na
kolegiatę zbudowaną z wapienia
i piaskowca. To prawdziwe arcydzieło sztuki romańskiej zostało
wzniesione w XI w. przez uczniów
św. Hadelina. Warto zwrócić uwagę na kamienne stacje drogi krzyżowej, stalle i krypty.
Celles to wyjątkowo malownicze i
urokliwe miejsce. Warto je zobaczyć po zwiedzeniu zamku Vêves,
z którym losy wioski są złączone
od wieków.
Agnieszka Buniowska
Źródła:
chateau-veves.be, navtur.pl,
ardennen.nl, polacyzagranica.eu

Par Jean-Pol Grandmont, commons.wikimedia.org

KOLUMB Drukarnia – najnowocześniejsza drukarnia
południowej Polski, nawiąże współprace z przedstawicielem
handlowym na terenie Belgii.
Praca o charakterze zdalnym, rozliczenie prowizyjne w cyklu co miesięcznym.
Oferujemy światową jakość produktu przy zachowaniu polskiego poziomu cen.
Podstawowe wymagania:
– zdolności negocjacyjne, komunikatywność
– znajomość branży poligraficznej będzie dodatkowym atutem
Zainteresowany osoby prosimy o kontakt mailowy:
praca@kolumbdrukarnia.pl
lub telefoniczny + 48 509 877 820

Antwerpia po polsku

marzec 2021

17

Kuchnia ﬂamandzka dla każdego
Flandria słynie z przepięknych średniowiecznych miast, malarstwa, architektury i wspaniałych restauracji. To raj dla miłośników piwa i kulinarnych
rozkoszy. Kuchnia ﬂamandzka jest bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i
naprawdę warto jej spróbować.

Pulpeciki z wiśniami
– Gehaktballetjes met
Krieken/Balletjes met
Krieken
Mięso mielone jest bardzo popularnym i lubianym produktem w
kuchniach całego świata. Ludzie
delektują się: hamburgerami, lazanią, spaghetti, pulpetami, klopsikami, zapiekankami, roladkami
itd., przyrządzanymi na różne
sposoby, z różnymi przyprawami
i sosami.
Każda kuchnia świata ma swój
przysmak przygotowany z tego

produktu. Polacy przyrządzają kotlety mielone, Grecy znani
są z Dolmades czyli gołąbków,
Hiszpanie serwują pikantne
Picadillo a Belgowie pulpeciki z
wiśniami.

Składniki:

ści piłeczki do ping
ponga. Na patelni
rozgrzewamy masło i obsmażamy
kuleczki z każdej
strony na brązowy kolor, następnie podlewamy wodą i na małym ogniu dusimy około 10 minut.

• 500 gram mięsa mielonego (według uznania)
• 2 łyżki stołowe bułki tartej
• 1 jajko
• sól, pieprz oraz gałka muszkatołowa do smaku
• 2 łyżki stołowe masła
• słoik soku z wiśni bez pestek
• 2 łyżki stołowe cukru
• 1 łyżka stołowa budyniu waniliowego

Wiśnie oddzielamy od soku. Część
soku mieszamy z budyniem, resztę podgrzewamy dodając jedną
łyżkę wody. Gdy sok jest gorący,
dodajemy cukier oraz sok z budyniem. Całość mieszamy, aż zacznie
się gotować. Następnie dodajemy
wiśnie ciągle mieszając, aż sos wiśniowy będzie gorący.

Przygotowanie:

Gorące pulpeciki polewamy sosem wiśniowym i serwujemy z
bagietką lub chlebem.

W misce mieszamy mięso mielone z bułką tartą, jajkiem oraz przyprawami. Po uzyskaniu gładkiej
masy formujemy kuleczki wielko-

Smacznego!
Agnieszka Wojtysiak
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Feministka Marie Popelin
W historii każdego kraju zapisały się kobiety, które przetarły szlaki kolejnym pokoleniom kobiet. W Belgii była nią Marie Popelin – feministka, kobieta silna, zdeterminowana w dążeniu do celu i zbuntowana wobec otaczającej ją rzeczywistości. W
czasach, gdy paniom mało co było wolno, jej udało się zrobić coś wielkiego. Została
pierwszą w Belgii kobietą prawnikiem.

Tytułem wstępu
Feminizm to pojęcie, które wywodzi się od łacińskiego słowa
Femina, czyli kobieta. Oznacza
on ruchy, ideologie i doktryny
skupiające się wokół równości
prawnej, politycznej i społecznej
kobiet i mężczyzn.
W Belgii kobiety uzyskały prawo
wyborcze najpierw z ograniczeniami w 1919 r., a na równych
prawach z mężczyznami w 1948
r. Władza prawna męża nad żoną
została zniesiona w 1958 roku, a
prawną równość między mężem
i żoną przyniosły dopiero lata 70.
XX w.

W 1979 roku Sąd Apelacyjny w
Brukseli uznał pojęcie „gwałtu
małżeńskiego”. Wydając wyrok
w głośnej sprawie stwierdził, że
mąż, który używał przemocy, aby
zmusić swoją żonę do uprawiania
seksu wbrew jej woli, był winny
przestępstwa gwałtu.
Sąd argumentował, że chociaż
mąż miał „prawo” do współżycia z
żoną, nie mógł użyć przemocy, aby
się tego domagać, ponieważ belgijskie prawo nie zezwala ludziom
na dochodzenie swoich praw poprzez przemoc. W 1989 roku gwałt
małżeński zaczął być traktowany
w świetle prawa tak samo, jak inne formy gwałtu.
Prawo rozwodowe w
Belgii zostało zliberalizowane we wrześniu 2007
r. Małżeństwo nie ma już
tak silnego znaczenia w
życiu ludzi. Coraz więcej
osób deklaruje, że „jest
przestarzałą instytucją”.

Historia
belgijskiej
feministki
Marie Popelin urodziła się
w 1846 roku w Schaerbeek
pod Brukselą, w rodzinie
wywodzącej się z klasy
średniej. Jeden z jej braci
był lekarzem, inny oficerem.

nl.wikipedia.org

Jak na tamte czasy Marie
była kobietą dobrze wykształconą. Po ukończeniu odpowiednich szkół –

co w tamtych czasach było nie lada
wyczynem, wraz ze swoją siostrą
Louise, w latach 1864-1875 uczyła
w Cours d’instruction, pierwszej
szkole średniej dla dziewcząt w
Belgii, prowadzonej przez Isabelle
Gatti de Gamond.
Nieporozumienia z przełożoną
doprowadziły do przeniesienia
się sióstr do Mons, gdzie prowadziły szkołę dla dziewcząt, założoną z pomocą Masonów. W 1882
roku Marie Popelin wróciła do
Brukseli, aby kierować gimnazjum w pobliskim Laeken, ale w
następnym roku została usunięta
ze stanowiska.
W wieku 37 lat Marie postanowiła
rozpocząć studia prawnicze. Był to
pierwszy taki przypadek w Belgii,
ponieważ do tej pory żadna kobieta nie została przyjęta na studia
prawnicze.
W 1888 roku, jako pierwsza kobieta ukończyła studia na kierunku
prawa na Wolnym Uniwersytecie
w Brukseli (Université libre de
Bruxelles – ULB).
Żadne ówczesne prawo ani rozporządzenie nie zabraniały przyjmowania kobiet do palestry, ale tak
było tylko w teorii. Kiedy Popelin
złożyła podanie o przyjęcie do palestry w Brukseli, co pozwoliłoby jej
na wnoszenie spraw przed brukselskimi sądami, pomimo niewątpliwych kwalifikacji, jej prośba
została odrzucona ze względu na
płeć, co uniemożliwiło jej wykonywanie zawodu prawnika.
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Odwołania Marie do Sądu
Apelacyjnego i Sądu Kasacyjnego
były bezskuteczne. Sędzia, wydając wyrok argumentował, że natura i rola społeczna kobiet uniemożliwiają im podejmowanie pracy i
wykonywanie zawodu. Marie zakwestionowała kontrowersyjną
decyzję sędziego, ale bez powodzenia.
Cała sprawa była szeroko opisywana w prasie belgijskiej i zagranicznej, miała ogromny wpływ na ruch
feministyczny w Belgii. „Sprawa
Popelin” (L’Affaire Popelin) pokazała zwolenniczkom edukacji kobiet, że samo zapewnienie paniom
dostępu do wyższego wykształcenia, nie daje im prawa do wykonywania wyuczonego zawodu, chyba
że dokonano by zmian w prawie.
Oburzona tą niesprawiedliwością
Marie rozpoczęła nowy rozdział

w życiu i wszystkie swoje wysiłki
skierowała do walki o równe prawa kobiet i mężczyzn. Wspierana
przez inne znane feministki, takie
jak Louis Frank i Isala Van Diest w
1892 roku założyła Ligue du droit
des femmes (Ligę Praw Kobiet),
pierwszą zorganizowaną organizację feministyczną w Belgii.
W następnych latach Popelin podróżowała po całym świecie tworząc partnerstwa z innymi organizacjami feministycznymi, których
kulminacją była Conseil National
des Femmes Belges (Krajowa
Rada Kobiet Belgijskich powstała
w 1905 roku), organizacja zrzeszająca wszystkie różne ruchy feministyczne w Belgii.
Dzięki niestrudzonym wysiłkom
także Marie, Belgia w końcu pozwoliła kobietom na wykonywanie
zawodu prawniczego w 1922 roku.
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Jednak Marie tego nie doczekała.
Zmarła w 1913 roku mając 66 lat.
W Belgii została upamiętniona
na wiele sposobów. Jej wizerunek
znalazł się na znaczku pocztowym
w ramach Międzynarodowego
Roku Kobiet 1975. Od 2008 roku
ma także swoją ulicę w Saint-Josseten-Noode.
Z okazji pierwszego stulecia
Międzynarodowego Dnia Kobiet
przypadającego w 2011 roku
Popelin, wraz z pierwszą belgijską
lekarką Isalą Van Diest, została
upamiętniona na belgijskiej monecie o nominale 2 euro.
Anna Janicka
Źródła:
focusonbelgium.be, brusselstimes.com, timebulletin.com,
peoplepill.com
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Feministki, emancypantki,
sufrażystki
Walczyły o równe prawa, możliwość studiowania, podejmowania pracy, o wyrównanie szans i nierówności społecznych. Zmieniały świat dla kobiet.
Historia walki kobiet o równouprawnienie ma ponad dwieście
lat. W drugiej połowie XIX wieku
ruchy sufrażystek – tak zwanych
feministek pierwszej fali – głównie w Wielkiej Brytanii i w USA
walczyły o prawa wyborcze dla
kobiet jako pierwszego kroku do
równouprawnienia.
Bez prawa wyborczego kobiety nie
miały żadnego wpływu na to, kto
sprawuje władzę i jak ją sprawuje,
nie mogły też uczestniczyć w życiu
społecznym.
Pod koniec XIX wieku organizacje kobiece zaczęły coraz głośniej
domagać się przyznania kobietom
praw wyborczych. Walczyły też o
zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, o dostęp do szkolnictwa wyższego, o profesje zarezerwowane dotąd dla mężczyzn, i
o większą autonomię. Mężczyźni
działania kobiet odbierali jako
atak na siebie i swoje
przywileje. Nie zamierzali władzą się dzielić.

Bez prawa
głosu i żadnego
innego prawa
Życie kobiet przed
emancypacją ograniczało się w dużym
uproszczeniu do rodzenia i wychowywania
dzieci, prowadzenia domu i wykonywania poleceń męża. Panie nie
miały żadnych praw.
Męża wybierali im rodzice, w małżeństwie

decydujący głos należał do męża,
który zapewniał środki na utrzymanie, decydował o domowym
budżecie, wychowaniu i wykształceniu dzieci, o sposobie wykorzystywania wolnego czasu przez
żonę. To mąż wybierał jej przyjaciółki i towarzystwo, w jakim mogła bywać. Kobieta była winna
mężowi posłuszeństwo, musiała
dbać o jego wygody i spełniać jego
zachcianki.
Nie było mowy o wyjeździe bez
zgody męża, czy wyrobieniu paszportu, ponieważ kobieta nie miała
wówczas podmiotowości prawnej.
Nie mogła zawierać umów bez
zgody męża, wszystkie kwestie
„honorowe” załatwiał za nią męski
opiekun: ojciec, brat, mąż, krewny.
Ta „opieka” miała zapewnić
ochronę kobiecie, a w rzeczywistości ją ubezwłasnowolniała. W
takim świecie nie było miejsca

na wykształcenie kobiet, nie mieściło się ono w ukształtowanych
wówczas wzorcach kulturowych
i społecznych.

Wyboista droga
do wiedzy
U progu XIX wieku edukacja młodych przedstawicielek elit społecznych ograniczała się przeważnie
do nauki języka francuskiego,
gry na instrumentach, śpiewu
i dobrych manier. Te pochodzące
z bogatych i ustosunkowanych
domów mogły liczyć na prywatne
nauczycielki i nauczycieli.
Panny nieco uboższe, choć wciąż
jeszcze w jakimś stopniu uprzywilejowane, uczyły się na pensjach
prowadzonych przez zakonnice.
Do połowy XIX w. dominował
pogląd, że przyczyną mniejszego
udziału kobiet w nauce są ich cechy biologiczne i psychiczne, które
miały powodować ich
mniejsze zdolności do
zajmowania się działalnością naukową.
Nieliczne przykłady
znanych kobiet naukowców uznawano
wówczas za wyjątek,
potwierdzający ogólną regułę.

Brytyjski Oksford
otworzył drzwi przed
kobietami pod koniec
XIX wieku. Studentki
mogły chodzić na
wykłady i zdawać egDemonstracja sufrażystek w Nowym Jorku, 6 maja 1912 r. zaminy, ale jeszcze
Autorstwa American Press Association, copyright claimant
- Library of CongressCatalog, www.loc.gov, commons.wikimedia.org przez ponad trzydzie-
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ści lat nie miały prawa do tytułów
naukowych. Z uniwersyteckich
bibliotek mogły korzystać tylko
w towarzystwie mężczyzny lub z
listem polecającym od niego.
Aż do XX wieku Francuska
Akademia Nauk nie przyjęła
w swoje szeregi żadnej kobiety. Dwukrotna noblistka Maria
Skłodowska-Curie zgłosiła swoją kandydaturę do Francuskiej
Akademii Nauk i przepadła w
głosowaniu. Dopiero w 1962 roku francuscy akademicy przyjęli
do swego grona pierwszą kobietę.
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jako pierwsza polska uczelnia zgodził się na
rozpoczęcie studiów farmaceutycznych przez trzy panie dopiero
w 1897 roku.
Wybitny chirurg Ludwik Rydygier, sprawujący w tym czasie
stanowisko dziekana Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu
Lwowskiego zagłosował przeciwko przyjmowaniu kobiet na studia

marzec 2021

i z własnej kieszeni sfinansował
ogłoszenia we lwowskiej prasie o
następującej treści: „Precz z Polski
z dziwolągiem kobiety lekarza”.
Pytany o to, dlaczego jest tak bardzo zawzięty i sprzeciwia się, by
kobiety miały leczyć ludzi, odpowiadał: „Kto to widział, żeby chory
mężczyzna rozbierał się do rosołu
przed kobietą lekarzem?”.

Kobiety walczą
o swoje prawa
Rewolucja przemysłowa w XIX
wieku doprowadziła do wielu
zmian. Kobiety zaczęły pracować na miejscach zajmowanych
dotychczas wyłącznie przez mężczyzn. W hutach, fabrykach, a nawet kopalniach. Mimo że wykonywały one taką samą pracę jak
mężczyźni, musiały mierzyć się z
dyskryminacją oraz znacznie niższymi pensjami. Ta dyskryminacja
doprowadziła do strajków.
W 1832 roku zorganizowany został pierwszy strajk angielskich
robotnic. Postulatem były równe
płace za tę samą pracę. W 1875 roku odbył się strajk ponad 9 tysięcy
tkaczek z West Yorkshire.
8 marca 1908 roku na ulice
Nowego Jorku wyszły kobiety walczące o równouprawnienie, domagające się zdecydowanych zmian,
poprawy warunków pracy, równego traktowania w pracy i takiej
samej wypłaty za wykonaną pracę
co mężczyźni, a także przyznania
praw wyborczych. Ich przemarsz
miał tragiczny koniec. Kobiety zostały zamknięte w fabryce, gdzie
wybuchł pożar. W ogniu zginęło
126 z nich.

Brytyjska sufrażystka pikietująca na
ulicy, prawdopodobnie rok 1910
Autorstwa Ch. Chusseau-Flaviens,
www.flickr.com, commons.wikimedia.org

W pierwszą rocznicę tych tragicznych wydarzeń kobiety zebrały się,
aby obchodzić pierwszą rocznicę
pożaru i oddać cześć zmarłym
protestującym. I właśnie 8 marca

1909 roku uważa się za pierwsze
obchody Dnia Kobiet.
I wojna światowa spowodowała
zmianę stosunków społecznych.
Gdy miliony mężczyzn walczyły
na froncie, kobiety zaczęły pracować w transporcie, przemyśle i
usługach. Pracowały, by wyżywić
rodzinę, ale z drugiej strony gospodarka potrzebowała ogromnej ilości siły roboczej. To spowodowało,
że kobiety zaczęły zyskiwać niezależność finansową i zwiększyła się
presja na zrównanie kobiet i mężczyzn w życiu społecznym.

Prawa wyborcze
W 1869 roku, jako pierwszy na
świecie, prawa wyborcze wprowadził stan Wyoming w Stanach
Zjednoczonych (Amerykankom
przyznano to prawo w 1920 roku). Pierwszym niezależnym państwem, w którym kobiety uzyskały pełnię praw wyborczych, była
Australia w 1902 roku. Pierwszym
państwem w Europie, gdzie kobiety mogły brać udział w wyborach
była Finlandia, która w 1906 roku
wprowadziła stosowne prawo.
Polki otrzymały prawa wyborcze
jako jedne z pierwszych na świecie. Kilka tygodni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w
1918 roku Józef Piłsudski podpisał
Dekret Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej. Rok później,
podczas pierwszych wyborów w II
RP, osiem kobiet uzyskało mandat
poselski.
W Belgii kobiety uzyskały prawo
wyborcze najpierw z ograniczeniami w 1919 r., a na równych
prawach z mężczyznami dopiero
w 1948 r.

Dziś…
Po ponad dwóch wiekach walki o
przyznanie kobietom takiego samego statusu jak mężczyźni, mają
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one wiele praw, ale mniej możliwości niż mężczyźni, bo najtrudniejsza jest walka ze stereotypami
i zmianą ludzkiej mentalności.
Kobiety mogą bez problemu podejmować pracę zawodową, ale w
wielu przypadkach są traktowane
gorzej od mężczyzn i muszą zaakceptować gorsze warunki pracy
i płacy. Częściej też są zwalniane
z pracy albo pozostają na długotrwałym bezrobociu. I choć to
panie częściej niż panowie kończą dziś studia, to wyższe tytuły
naukowe uzyskują rzadziej.
Dalej pokutuje opinia, że są mniej
zdolne, odpowiedzialne i doświadczone niż mężczyźni. Powinny rodzić dzieci i siedzieć w domu.
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Rozrastamy sie i szukamy:
POMOC DOMOWA

W regionie Waasland, Gent i Antwerpia
Aleksandra poda Ci więcej informacji

pod numerem telefonu: 0484 57 78
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ASYSTENT KOORDYNATORA REGIONALNEGO

W regionie Waasland

Z umiejętnosciami administracyjnymi i komercyjnymi
Oraz bardzo dobrą znajomoscia języka polskiego i niderlandzkiego
Wyslij CV ze zdjeciem na: nancy@vanosta.net

www.poetsdienst-vanosta.be

Przemoc wobec kobiet pozostaje
jednym z najbardziej wyraźnych
przejawów nierównych relacji
między kobietami i mężczyznami.
To kobiety padają ofiarami gwałtu, narażone są na przemoc domową, wojenną i na ulicy, stają się
obiektem handlu ludźmi znacznie
częściej aniżeli mężczyźni.
Postęp w odniesieniu do uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, dostępie do wymiaru
sprawiedliwości oraz likwidacji
szkodliwych stereotypów związanych z płcią jest obecny, ale
powolny.
Żyjemy dziś w przekonaniu,
że wszelkie przysługujące kobietom prawa i przywileje to rzecz
oczywista. Warto pamiętać o tym,
że poprzednie pokolenia kobiet:
sufrażystki, emancypantki i feministki musiały je przez dziesięciolecia dla nas wywalczyć.
Aleksandra Dobiecka
Źródła:
forsal.pl, asystentbhp.pl

On lub ona pije? Nie radzisz sobie?
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim doświadczeniem,
siłą i nadzieją. Nasze mitingi są w każdy wtorek
od 19:30 do 21:00.

Sterlingerstraat 4, Borgerhout 2140
Tel kontaktowy: 0483 67 48 26
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„Przełamać ciszę”
Wszelkim rodzajom kryzysów: klimatycznym, gospodarczym, zbrojnym lub innym,
zawsze towarzyszy wzrost skali przemocy ze względu na płeć. Pandemia Covid-19 nie
jest wyjątkiem. Koronawirus już sparaliżował wiele krajów. Statystyki z tych krajów
są nieubłagane. Choć dom jest miejscem, które chroni nas przed zarażeniem się, nie
jest prawdziwym schronieniem, gdy ktoś jest w nim zamknięty z partnerem stanowiącym niebezpieczeństwo. Dom staje się wtedy pułapką.
wyczuwalne już przed kryzysem, a gdy rodzina została zamknięta w czterech ścianach,
ryzyko przemocy wzrosło.

W krajach na całym świecie
znacznie zwiększyła się liczba odnotowywanych aktów przemocy
domowej. Światowa Organizacja
Zdrowia oszacowała, że tylko w
okresie od marca do maja 2020
liczba telefonów o pomoc wzrosła
w Europie o 60 procent. Powody
przemocy mogą być różne. W niektórych rodzinach napięcie było

Przemoc wybucha również w
rodzinach, gdzie wcześniej
do takich aktów nie dochodziło. Obawy związane z koronawirusem, utratą pracy,
brakiem dochodów, mogą doprowadzić do trudnych sytuacji
w rodzinie. Zwłaszcza wtedy, gdy
lęk próbuje się wyciszać za pomocą środków odurzających, w tym
alkoholu.
Nic jednak nie usprawiedliwia czy
uzasadnia przemocy. Każdy i każ-

da z
nas ma prawo do życia
bez opresji.
Przemoc w rodzinie ma różne
oblicza. Może to być przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna czy
też wykorzystywanie emocjonalne lub kontrola oraz dominujące
zachowanie wobec partnerki lub
partnera.
Przed pandemią osoby doświadczające przemocy w rodzinie przebywały z agresywnymi partnerami
lub rodzicami przeważnie tylko
o pewnych porach dnia; mogły
znaleźć choć odrobinę ulgi wychodząc do pracy lub gdy partner
czy rodzic wychodził z domu z tych
samych powodów. Teraz osoby te
są skazane na bycie z nim bezustannie.
Co więcej, sytuacja społeczno-ekonomiczna, niepewność co
do przyszłości, obawy o zdrowie
i odcięcie się od świata zewnętrznego powodują wzrost napięcia,
które agresor próbuje wyładować
na innych domownikach. Izolacja
od świata zewnętrznego i – często
– stała kontrola kanałów komunikacji jeszcze bardziej utrudniają
wołanie o pomoc.
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W najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby, które nawet poza
pandemią narażone są na większe
ryzyko i mają mniejszą możliwość
wezwania pomocy. Są to między
innymi kobiety, które wyemigrowały ze swojego ojczystego kraju.
Wzrostu tego niebezpiecznego zjawiska doświadcza również Belgia
oraz Polki w niej mieszkające.
Z myślą o nich aktywistki z Elles
sans Frontières, stowarzyszenia
„Trampolina” oraz Brukselskiego

Klubu Kobiet otworzyły w styczniu 2020
roku Centrum antyprzemocowe Elles
pour elles – Kobiety
dla Kobiet. Hasłem
tej organizacji jest
„Przełam ciszę”.
Razem pomagamy
codziennie na niebieskiej linii oraz poprzez Kręgi Kobiet lub indywidualne konsultacje psychologiczne
i prawnicze (w miarę możliwości
opłacane przez nasze centrum).
Jeśli doświadczasz przemocy i potrzebujesz wsparcia,
napisz na adres epe.bruksela@gmail.com lub zadzwoń
na numer 0466901702.
Pełna anonimowość gwarantowana.
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Centrum, aby mogło prowadzić
działalność i pomóc jak największej ilości kobiet bezpłatnie, potrzebuje wsparcia. Czy możesz
wspomóc Centrum finansowo?
Dotacje można wpłacać na numer
konta BE10 3632 0162 0604. Każda
kwota ma znaczenie. Przełam ciszę! Pomóż innym wyrwać się z
kręgu przemocy!
Autorka jest członkinią
Elles pour Elles
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Przegląd prasy polskiej
Klient płaci więcej
Niektórzy przedsiębiorcy wprowadzili dodatkowe opłaty za usługi
w formie tzw. opłaty covidowej,
czyli dodatkowej opłaty mającej
pokrywać koszty związane z podniesieniem wymogów sanitarnych
podczas świadczenia usług.
Opłata covidowa wpisała się do
cennika wielu gabinetów stomatologicznych i lekarskich, ale
wprowadziło ją też wiele innych
firm, np. kurierskie. Klient często
dopiero przy płatności dowiaduje
się, że musi zapłacić więcej.
Wzrosły też koszty samych usług,
w niektórych przypadkach o 50,
a nawet 100 proc. w porównaniu
do cennika sprzed koronawirusa.
W świetle stanowiska UOKiK pobieranie dodatkowych opłat jest
dopuszczalne, o ile przedsiębiorca poda całkowity koszt usługi
przed jej wykonaniem. Natomiast
niedopuszczalne są sytuacje, w
których o dodatkowych kosztach
konsumenci są informowani po
wykonaniu usług.
Według prawników wymaga to
szybkiego doregulowania w przepisach, bo choć przedsiębiorcy
mają prawo kształtować swój cennik, nie mogę zaskakiwać dodatkowymi kosztami.
prawo.pl

Dowód osobisty 2021
Zgodnie z projektem nowelizacji
ustawy o dowodach osobistych
i niektórych innych ustaw od 2
sierpnia 2021 r. będą wystawiane
dokumenty tożsamości uzupełnione o nowe dane. Aby wyrobić
dokument będzie konieczna dwukrotna wizyta w urzędzie, aby złożyć wniosek o nowy dokument i
poddać się procedurze zeskano-

wania odcisku palca, a kolejny
raz – przy jego odbiorze.
Stare dowody tożsamości zachowają ważność i będą wymieniane
sukcesywnie. Każdy jednak, kto
zechce wymienić dokument na
wersję uzupełnioną o informacje
o odcisku linii papilarnych, czyli
tak zwaną drugą cechę biometryczną (zanim jego dokument
straci ważność), też będzie miał
taką możliwość.
W 2021 r. ważność stracą dowody
ponad półtora miliona Polaków.
Jeśli należymy do tej grupy, lepiej
nie zwlekać ze złożeniem wniosku
o nowy dokument.
Przez internet można złożyć wniosek tylko do sierpnia. Potem wchodzą w życie nowe unijne przepisy,
za sprawą których złożenie wniosku online będzie niemożliwe.
Powód? Od sierpnia 2021 r. w
warstwie elektronicznej dowodów zamieszczane będą odciski
palców. Do warstwy graficznej
dowodu powróci również podpis
jego właściciela.
Ponieważ ani odcisków palców,
ani odręcznego podpisu nie da się
załatwić przez internet, konieczna
stanie się wizyta w urzędzie.
rp.pl

Szczepienia
na rotawirusy
obowiązkowo
i bezpłatnie
Nowy Prog ram
Szczepień Ochronnych
w 2021 roku przewiduje, że
szczepienia przeciwko rotawirusom będą dla wszystkich dzieci
bezpłatne i obowiązkowe. Do tej
pory były jedynie zalecane i nie finansowało ich państwo. Rodzice,

którzy zdecydowali się na podanie
szczepionki musieli płacić za jedną dawkę przeciętnie około 300 zł.
Cały cykl tego szczepienia kosztował niejednokrotnie nawet około
1000 zł.
Obowiązkowo i bezpłatnie na rotawirusy będą szczepione dzieci w
pierwszych miesiącach życia, od
drugiego do szóstego miesiąca.
Szczepienie to będzie obowiązkowe dla dzieci, które urodziły się po
31 grudnia 2020 roku.
Dla dzieci urodzonych w 2020 r.
szczepienie na rotawirusy nadal
jest „zalecane”, co oznacza, że jest
nieobowiązkowe, a jego koszt ponoszą rodzice.
polsatnews.pl

Mało popularne zawody,
które kuszą zarobkami
Dobrze płatne, nietypowe zajęcie
to zawodowe mycie okien wieżowców. Można zarobić nawet kilkadziesiąt złotych za godzinę – stawka zależy od umytej powierzchni
i stopnia trudności zadania.
Coraz popularniejsze są zawody
związane z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją. Psi fryzjerzy
za kąpiel i strzyżenie psa średniej
wielkości pobierają od 70 do 120
zł. Cena wzrasta, gdy pupila trzeba
przygotować np. do profesjonalnej
wystawy psów rasowych. Psi psycholog może liczyć na zarobki w
granicach 250 zł za pierwszą wizytę i ok. 150 zł za każdą kolejną.
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Na 100-200 zł wyceniana jest godzina pracy tanatopraktora – wizażysty zwłok lub specjalisty od
makijażu pośmiertnego, którego
zadaniem jest przygotowanie ciała zmarłej osoby do pochówku.
Miesięczna pensja nawet początkującego specjalisty sięga potencjalnie 10 000 zł.
Stawki wróżki oscylują wokół 150
zł za godzinną konsultację. Osoby,
które zgłoszą się do tzw. testera
wierności, który podejmie próbę
uwiedzenia naszego partnera lub
partnerki muszą liczyć się z wydatkiem rzędu około 3 000 zł za
jednorazową usługę, niezależnie
od końcowego efektu.
Listę przygotowała firma Personnel Service.
PAP

Krótszy
termin na
rejestrację lub
wyrejestrowanie
pojazdu
Powróciły dotychczas obowiązujące terminy na rejestrację
pojazdu. Od 1 stycznia 2021 r. właściciel ma 30 dni na rejestrację
pojazdu od:
• zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, czyli używanego z rynku wtórnego,
• dopuszczenia przez organ
Służby Celno-Skarbowej do obrotu
pojazdu sprowadzonego z teryto-

rium państwa niebędącego członkiem UE,
• sprowadzenia pojazdu
na terytorium RP z terytorium państwa członkowskiego UE,
• 30 dni na złożenie
wniosku o rejestrację
ma mieć także osoba,
która posiada pojazd
powierzony mu przez
zagraniczną osobę fizyczną lub prawną. Czas będzie
liczony od dnia sprowadzenia pojazdu do Polski.
Jeśli nabywca samochodu (nieważne – używanego czy nie) sprowadził auto przed 31 grudnia 2020
r., to wciąż obejmuje go 180-dniowy termin rejestracji.
Wszystkie auta sprowadzone
później obejmuje już 30 dni.
Właściciela samochodu, motocykla lub innego pojazdu, który nie
zrobi tego w wyznaczonym czasie,
czeka kara w wysokości od 200 do
1000 zł.
moto.pl

Trudniej
zarejestrować auto z
powodu normy Euro
6d-ISC-FCM
Od 1 stycznia 2021 r. w krajach
UE obowiązuje norma Euro 6d-ISC-FCM dla większości nowych
samochodów osobowych.
Europejskie przepisy obligują
producentów nowych pojazdów,
głównie osobowych, do redukcji
zanieczyszczeń ze spalin. Auta
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emitujące ich nadmierną ilość
i nieposiadające urządzeń monitorujących zużycie paliwa lub
energii, nie będą dopuszczone do
ruchu.
rp.pl

Kwitnie handel
negatywnymi
wynikami testów
Na portalach internetowych w
Polsce pojawia się coraz więcej
ogłoszeń, w których oferuje się negatywny wynik testu na COVID-19
„od ręki” w dwadzieścia cztery godziny.
Wiele krajów wprowadziło dla
przyjezdnych obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu
PCR, wykonanego maksymalnie
72 h przed wyjazdem. Wykonanie
takiego testu komercyjnie nie jest
jednak tanie – jego koszt to 390550 zł.
Dlatego w internecie kwitnie handel lewymi testami. Pojawiają się
ogłoszenia takie jak: „negatywny wynik na COVID-19
w 24 h bez wychodzenia
z domu”. Oferowane
są zaświadczenia w
dowolnie wybranym
języku, wysyłane na
adres e-mailowy,
kurierem lub do
paczkomatu. Koszt
„usługi” w przypadku jednego z takich
ogłoszeń to 150 zł od
osoby.
Zarówno wykonanie takiego fałszywego testu, jak i posługiwanie
się nim jest przestępstwem, a użycie go wobec służb zagranicznych
może wiązać się nawet z natychmiastowym aresztem.
PAP
Opracowała:
Katarzyna Frankowska

Nowy Program - Siła kobiet

Zaproś koleżankę do zespołu
MaxiClean i wybierz prezent
z naszego katalogu dla siebie i dla niej
Zadzwoń: GSM 485 03 13 70
i dołącz do nas

Sprawdź w katalogu,
jakie prezenty dla Ciebie
przygotowaliśmy

Katalog znajdziesz na: www.facebook.com/MaxiClean.be i w naszych biurach
Regulamin Programu “Siła kobiet” dostępny na www.facebook.com/MaxiClean.be
Akcja trwa do końca marca

To bardzo ważne by po ciężkiej pracy wchodząc do biura
za każdym razem być traktowaną z godnością i szacunkiem.
Natalia Pogoda - pracownik MaxiClean

MaxiClean i silakobiet.be z okazji
Dnia Kobiet przygotowali wyjątkowy prezent
Chcemy podzielić się z Wami tym, co w tych trudnych
czasach jest najcenniejsze, czyli wsparciem.
Dlatego w marcu zapraszamy na bezpłatne konsultacje z Naszymi ekspertami
• nie możesz dodzwonić się do związków zawodowych
• chcesz dowiedzieć się, jak zoptymalizować swoje podatki
• potrzebujesz pomocy w wypełnieniu dokumentów z ubezpieczalni
• nie wiesz jak zarejestrować się do urzędu czy założyć konto w banku
• masz problem - zabierz go ze sobą na konsultacje w MaxiClean.

Zarezerwuj swój termin konsultacji już dziś
Akcja trwa do końca marca.

+32 485 031 370
Jesteśmy do Twojej dyspozycji również w sobotę
- zadzwoń i poznaj szczegóły Dni Otwartych w MaxiClean.
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Z życia polskiej szkoły
w Antwerpii
Świąteczna Paczka
Nasi uczniowie oraz ich rodzice nie zawiedli nas i w
tym roku, gromadnie włączając się w akcję Świąteczna
Paczka, prowadzoną w ramach programu „Polonia
Dzieciom”! W tym roku nasza szkoła wsparła podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Broniszewicach. Państwa świąteczne prezenty przyniosły wiele radości wychowankom tej placówki. Dzięki
Wam ich Święta były niezapomniane, a promienny
uśmiech zagościł na ich twarzach.
Wiemy, że „Święty Mikołaj pozostaje zawsze skromny”, niemniej chcielibyśmy podziękować wszystkim,
którzy włączyli się w tę niezwykłą akcję pomocową:
Zuzannie z klasy 1, Paniom: Meyer, Renacie B., Marcie
Żywanowskiej, Agnieszce Dzido, Teresie Kizielewicz,
Annie Klimkowicz oraz Sylwii Rusin, która w tę piękną
inicjatywę zaangażowała dodatkowo znajomych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
dla Dzieci i Młodzieży

Broniszewice 91, 63-304 Czermin
Tel: 62/ 741 - 64 - 47

„To za sprawą bezinteresownego poświęcenia ludzie nawiązują łączność między sobą.”

Antoine de Saint-Exupéry
Broniszewice 19.01.2021

Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII
Szanowna Pani Dyrektor Monika Pruska
Z całego serca dziękujemy za zaangażowanie pani dyrektor, nauczycieli,
dzieci i rodziców w przygotowanie świątecznych paczek dla Chłopców
w Broniszewicach. Szczególnie dziękujemy za trud i życzliwość rodziców,
uczniów,

którzy

w

tych

trudnych

czasach

epidemii

COVID-19

i obostrzeń okazali serce i wiele empatii dla naszych niepełnosprawnych
i chorych Chłopców z Domu Chłopaków w Broniszewicach.
Dziękujemy, że dzięki Wam, kolejne Święta były dla naszych Dzieci pełne
radości i szczęścia. Cieszymy się, że na naszej niełatwej drodze, pełnej walki
o godne życie Niepełnosprawnych Chłopców w Broniszewicach pojawili się
piękni i wrażliwi Ludzie. Dziękujemy za każdy gest dobroci i życzliwości oraz

Dziękujemy za Państwa gotowość do niesienia pomocy,
empatię i ogromną wrażliwość na nieszczęście innych.
Jesteśmy pewni, że „dobro do Was powróci”. Obok załączamy oficjalny list, który otrzymaliśmy od kierownictwa Domu Pomocy Społecznej.

pamięć o nas.

Zapewniamy o naszej codziennej modlitwie
- Chłopcy i Siostry z Broniszewic
Nr konta DPS Broniszewice: BZ WBK 97 1090 1131 0000 0001 2219 1630

Tel. 62 741-64-47

www.broniszewice.dominikanki.pl

NIP: 617-10-58-920

Regon: 006228767-00054

Uroczyste wręczenie nagród finalistom Dyktanda Polonijnego
2020
O udziale naszych uczniów w Dyktandzie Polonijnym w Beneluksie wspominaliśmy już w poprzednim
„Newsletterze Szkolnym”. Dziś opisujemy z kolei oficjalne rozdanie nagród oraz wyróżnień finalistom tego
konkursu, które miało miejsce w naszej szkole.
Wiktor Giedroyć-Juraha – tegoroczny Polonijny Mistrz Ortografii Polskiej wśród uczniów liceum, Natalia
Wasilewska (klasa 7) oraz Hubert Cieślik (klasa 5) w czasie uroczystości nie tylko otrzymali pamiątkowe
dyplomy, ale też serdeczne gratulacje za doskonałą znajomość zasad zawiłej polskiej pisowni złożyła im
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Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – Pani
Anna Aleksandra Radecka, z którą połączyliśmy się on-line.
Naszego Mistrza nagrodzono dodatkowo przepięknym piórem,
ozdobionym pamiątkowym grawerem, przesłanym przez Panią
Prezydentową Agatę Kornhauser-Dudę, która objęła konkurs
swoim honorowym patronatem.
Reportaż z wręczenia nagród finalistom i laureatom Dyktanda
Polonijnego w Beneluksie, gdzie zaprezentowano między innymi naszą szkolną uroczystość, wyemitowano 27.01.2021 r.
w programie: „Kierunek zachód” w Telewizji Polonia. Można
go obejrzeć na naszej stronie internetowej oraz na szkolnym
Facebooku.
Zapisy uczniów do klas I-szych Szkoły Podstawowej i Liceum
Ogólnokształcącego w Szkole Polskiej im. gen. St. Maczka przy
Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii,
rozpoczęły się w dniu 01 marca 2021 roku. Wstępne zgłoszenie dziecka
odbędzie się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego wraz regulaminem rekrutacji (zapisów) na stronie
internetowej szkoły www.antwerpia.orpeg.pl.
ZAPRASZAMY.

.
GARMAZERKA:

- pierogi: różne rodzaje
- kotlety: schabowe, mielone,
de volaille
- gołąbki
- kartacze
- codziennie zupa
- paszteciki
i wiele innych...

POLSKI SKLEP
SPOŻYWCZY

ZAPRASZAMY:
poniedziałek-sobota:
10:00 - 19:00
niedziela: zamknięte

Dostawy dwa razy w tygodniu

Van Breestraat 39, 2018 Antwerpia, gsm 0484 900 756

32

Antwerpia po polsku

marzec 2021

Antwerpia po polsku

marzec 2021

33

Seniorze!

Wolontariusz podpowie Ci jak założyć
Profil Zaufany, pomoże stworzyć pliki
tekstowe w komputerze, wskaże jak
skontaktować się z urzędem w Polsce.
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Planszowy generał #1
Lubię historię. Lubię gry planszowe. A do tego przepadam za książkami i filmami
traktującymi o wojnach i nie chodzi tu jedynie o te, które miały miejsce stosunkowo
niedawno, ale i o wiele starsze batalie jak np. bitwa na jeziorze Pejpus, gdzie Aleksander Newski zadał bobu Krzyżakom w 1242 r., czy inwazja Normanów na Brytanię
w 1066 r.

Advanced Squad Leader

Commands Colors Napoleonics

Odpowiedzią na pytanie o wspólny mianownik tych pasji są planszowe gry wojenne. Przecież to
świetna sprawa, podjąć próbę dowodzenia wojskiem i sprawdzić
czy z pomocą kilkunastu żetonów,
paru tabelek i opracowanej przez
siebie taktyki uda się zmienić historię i odwrócić przebieg bitwy.
Co prawda tylko na papierze ale
zawsze.
Należy najpierw wyjaśnić, czym
są planszowe gry wojenne. To
gry mające na celu symulacje
konfliktów zbrojnych w możliwie

Guns Of Gettysburg

dokładnym stopniu, uwzględniając czynniki takie jak zaopatrzenie, pole widzenia, morale jednostek itd. Rozgrywka odbywa się
na papierowej lub kartonowej
(utwardzanej) mapie z nałożoną
heksagonalną siatką, służącą do
regulacji ruchu jednostek.
Jednostki przedstawione są zazwyczaj w formie żetonów z nadrukowanymi formacjami piechoty, artylerii, kawalerii, używa się również
drewnianych bloczków, jak to ma
miejsce np. w serii Commands &
Colors: Napoleonics czy Guns of
Gettysburg.
Gry tego typu przeznaczone są generalnie dla dwóch
graczy, rzadziej dla trzech
lub więcej, a że jest to hobby raczej mało popularne i
niełatwo, zwłaszcza w obecnym czasie, znaleźć osoby
zajmujące się tym, również
dostępne są produkcje prze-

znaczone wyłącznie dla jednego
gracza, w których wiedzie prym
Dan Verssen Games.
Rolę przeciwnika spełniają tu kości i karty, nieraz duże ich ilości
jak np. w B-17 Flying Fortress
Leader (336 kart), które przedstawiają cele naziemne, dowódców
lub zdarzenia losowe w trakcie
lotu do celu.
Mapy mają różną wielkość w zależności od skali gry. Spotyka się
małe plansze wielkości pocztówki,
gdzie upchana jest cała zawartość
(mapa, dwustronne żetony, zasady), do wielkich kobył, na których
rozłożenie potrzeba dwóch stołów
do pingponga. Skala to zazwyczaj
drużyna (Advanced Squad Leader
od MMP, o którym postaram się
opowiedzieć następnym razem),
od kompanii do brygady (m.in.
Holland’44, Ukraine’43 od GMT)
czy nawet armii (Empire of the
Sun, GMT).
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Holland’44

Każdy, kto interesuje się historią
i wojnami, chcąc jednocześnie
spróbować sił w tego typu produkcjach, jest w stanie znaleźć
odpowiadający mu okres historyczny, od starożytności, poprzez
średniowiecze, wojny napoleońskie, bitwy morskie w XIX wieku,
I i II wojnę światową, po konflikt
w Wietnamie i wojny „przyszłe” –
mam tu na myśli serię Next War
(India-Pakistan, Korea, Poland,
Taiwan i ostatnio Vietnam).
Również umiejscowienie jest
ogromnie zróżnicowane: Europa,

At Any Cost

Ameryka Północna (ogrom gier
o bitwie pod Gettysburgiem,
wojna o niepodległość Stanów
Zjednoczonych), bliski wschód,
Azja – do wyboru do koloru.
Gry wojenne to nie tylko wielkie
kampanie, na rozegranie których
potrzeba kilkunastu godzin. To
również większe bitwy np. bitwa
o twierdzę Metz (At Any Cost: Metz
1870), misje, gdzie np. celem jest
zabezpieczenie kilku budynków
(ASL), lub krótkie gry z czasopism o grach wojennych takich
jak: Against The Odds, Vae Victis,
Modern War.
Można również wyróżnić
kilka mechanik, na których
oparte są gry: CDG czyli Card
Driven Games gdzie rozrywkę napędzają różnego rodzaju
karty (karty rozkazów, karty
strategii), chit pull – losujemy
z przygotowanego kubeczka
żeton, który określi, jaka jednostka zostanie aktywowana,
mechanika kontroli terytorium i jeszcze kilka innych.

Next War
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Polacy mają również swój
wkład w tego typu produkcje.
W latach 80. działało wydawnictwo Encore. „Bitwę na polach Pelennoru” czy „Wojnę
o pierścień” wspominają do

dziś rodzimi wargamerzy. Dekadę
później wydawnictwo Dragon wydało gry, które obecnie osiągają
cenę kilkuset złotych na aukcjach,
mam na myśli Tannenberg 1914,
Grunwald 1410.
Moją pierwszą grą wojenną były
Bitwy II wojny światowej właśnie
tego wydawnictwa. W latach późniejszych Dragon został przemianowany na Taktykę i Strategię,
której gry wychodzą do dzisiaj.
Jak widzicie, temat jest ogromny.
Starałem się poruszyć tylko podstawowe sprawy związane z tym
hobby, mam jednak nadzieję, że
udało mi się zaciekawić nie tylko
fanów eurogier czy ameritrashy,
ale też ludzi generalnie niegrających.
Konrad Gołębiewski
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Polish Run
Szanowni Państwo,
mam przyjemność poinformować Państwa, że
Ambasada RP w Brukseli już po raz piąty angażuje
się w organizację imprezy Polish Run przygotowywanej przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli.
W tym roku bieg po raz pierwszy przygotowany zostanie we współpracy z Sport Sante Event, wydawcą
pisma poświęconego bieganiu „Zatopek Magazine”
i organizatorem wielu imprez sportowych w Belgii.
Tegoroczna rywalizacja w ramach Polish Run przeniesie się bliżej natury, w otaczające Brukselę lasy,
oferując wspaniałe trasy biegowe, pozwalając uczestnikom na odkrycie otuliny stolicy Europy przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody i podnoszeniu
świadomości na temat wpływu, jaki każdy biegacz
wywiera na środowisko.

Nasz coroczny bieg odbędzie się tym razem w ramach zawodów „Trail of the Meyboom”, w hołdzie
trwającej od 1308 roku tradycji ludowej – Meyboom
– polegającej na sadzeniu co roku drzewa w sercu
miasta. Wystartować będzie można na dystansie 65
km, 42 km, 21 km oraz tradycyjnie na dystansie 10
km w ramach Polish Run.
Jak co roku zapraszamy do udziału całe środowisko
Polonii i jej przyjaciół – zarówno początkujących
biegaczy, amatorów, jak i profesjonalistów, biegaczy
ulicznych i górskich, średniodystansowców i maratończyków, stałych bywalców biegów i debiutantów.
Każdy z uczestników w ramach pakietu startowego
otrzyma pamiątkową koszulkę, a na mecie medal.
Zwycięzcy, jak zawsze, mogą liczyć na atrakcyjne nagrody ufundowane m.in. przez Dom
Polski Wschodniej w Brukseli oraz Polską
Organizację Turystyczną – partnera zawodów
Polish Run.
Równocześnie pragnę wskazać, że z początkiem maja 2018 r. z inicjatywy Domu Polski
Wschodniej w Brukseli i Ambasady RP w
Królestwie Belgii powołana została grupa
biegowa #PolishRunTeam. Stworzona została
specjalnie dla wszystkich polskich biegaczek
i biegaczy w Belgii i Europie Zachodniej w celu lepszej komunikacji, wzajemnej motywacji,
a przede wszystkim, aby wspólnie trenować
i biegać! Działania grupy śledzić można na
Facebooku, gdzie znajdą Państwo informacje
o najbliższych treningach; piszemy też o bieganiu, trenowaniu i wspólnej pasji.
Więcej informacji znaleźć można na:
#PolishRunTeam na Facebooku (https://www.
facebook.com/groups/162294694449680),
na Strava (https://www.strava.com/clubs/
PolishRunTeam) oraz Twitterze (https://twitter.com/PolishRun).
Z wyrazami szacunku
Kacper Szyndlarewicz
Wicekonsul
Wydział Konsularny
Ambasada RP w Brukseli
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Instytut Języka i Kultury Polskiej
w Gandawie
Uroczyste rozdanie nagród kończące I semestr nauki w Instytucie Języka
i Kultury Polskiej w Gandawie
W sobotę 6 lutego br., w Instytucie Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie, odbyło
się uroczyste rozdanie dyplomów oraz nagród uczniom, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego
2020/2021 reprezentowali szkołę w konkursach pozaszkolnych. Szczególnym gościem był pan Kacper
Szyndlarewicz, Konsul ds. Polonii z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli, który osobiście
wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursów.
Nagroda specjalna – pióro od małżonki Prezydenta RP, pani Agaty Kornhauser-Dudy trafiło do rąk zdobywczyni tytułu
Pierwszego Wicemistrza Ortografii, Wiktorii Matyjaszczyk, reprezentującej Instytut w Polonijnym Konkursie Ortograficznym
2020 w Beneluksie.
Każdy sukces uczniów to radość i duma dla nich samych, dla
szkoły i rodziców. Docenienie ich wysiłku rozwija szerzej skrzydła oraz daje apetyt na dalsze przygody.
Oto laureaci konkursów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 w Instytucie Języka i Kultury
Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie:
POLONIJNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2020 W BENELUKSIE pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP, pani Agaty Kornhauser-Dudy:
Wiktoria Matyjaszczyk – tytuł Pierwszego Wicemistrza Ortografii w kategorii wiekowej 15-18 lat
• Kategoria wiekowa 12-14 lat:
I miejsce – finalista Polonijnego Konkursu Ortograficznego Radosław
Specylak
II miejsce ex aequo – Oliwia Harasim, Kacper Ziniuk
III miejsce ex aequo – Wiktoria Gileta, Gabriel Kawka, Lisa Van Oost
• Kategoria wiekowa 9-11 lat:
I miejsce – finalistka Polonijnego Konkursu Ortograficznego Wiktoria
Jarmołowska
II miejsce – Urszula Kizimiszyn
III miejsce ex aequo – Jonatan Kędrak, Wiktoria Mazurek
MIĘDZYNARODOWY KONKURS HISTORYCZNY „PATRIA NOSTRA”
Finaliści: Oliwia Harasim, Gabriel Kawka, Radosław Specylak
KONKURS PLASTYCZNY pt. „JAN PAWEŁ II miał kiedyś tyle lat, co ja”, zorganizowany przez
Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli.
Wyróżnienie – Urszula Kizimiszyn
Dodatkowy dyplom i nagrodę specjalną otrzymał również Gabriel Fendor, uczeń klasy II, który przez
cały I semestr roku szkolnego 2020/2021 był zawsze PIERWSZY na zajęciach lekcyjnych w Instytucie.
Serdecznie gratulacje dla wszystkich laureatów!
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Bez wątpienia nagrodzeni uczniowie są wspaniałą inspiracją dla ich szkolnych kolegów. Dobre przygotowanie, entuzjazm i otwarte umysły dają zawsze pierwszorzędne efekty.
Już niebawem kolejne konkursy i kolejne wyzwania. Każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. Życzymy odwagi,
wspaniałych pomysłów i wysokich lotów!
Z powodu obostrzeń pandemicznych w rozdaniu nagród nie mogły wziąć udziału wszystkie klasy, niemniej
na wszystkich uczniów czekała słodka spektakularna niespodzianka – pyszny tort w kształcie logo Instytutu
przygotowany przez Radę Rodziców.

Trwają zapisy do szkoły
Sekretariat Instytutu przyjmuje zapisy na drugi semestr w roku szkolnym 2020/2021 do szkoły podstawowej i przedszkola, oraz na przyszły rok szkolny 2021/2022 do szkoły podstawowej i przedszkola.
Rejestracji można dokonać online poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://www.instytutgent.be/zapisy/.
Zapisy trwają przez cały rok szkolny i w wakacje.
Aktualne informacje na temat działalności szkoły można znaleźć na stronie www.instytutgent.be
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Dobra rozmowa,
czyli o sztuce komunikacji
Czasy nastały nam takie, że dziś wszyscy chcą mówić, a mało kto chce słuchać. Powiem więcej: ani w słuchaniu, ani w mówieniu zbyt wielkich kompetencji nie posiadamy. I nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele w naszym życiu zależy od
tego, jak mówimy. Jak mówimy w myślach do siebie i jak mówimy do innych.
Jak zatem rozmawiać, aby dotrzeć
ze swoim przekazem. Żeby być
po pierwsze wysłuchanym, a po
drugie zrozumianym. Jakie psychologiczne elementy sprawiają,
że traktujemy rozmowę coraz częściej nie jako otwartą dyskusję i
wymianę poglądów, a jak walkę i
przeciąganie liny. I skąd się w nas
bierze ta przemożna potrzeba aby
mieć zawsze rację? Dlaczego zdanie inne, odmienne od naszego
nie może być równie dobre? I dlaczego inne znaczy dla nas gorsze?
Tak się jakoś składa, że choć w
szkole uczono nas wielu rzeczy, to
nie nauczono nas sprawy absolutnie podstawowej i w życiu niezbędnej takiej jak prowadzenie konstruktywnej rozmowy. Osobiście
uważam to za wielki błąd, bo od
tego, czy umiemy słuchać, zależy,
czy wejdziemy w świat drugiego
człowieka, czy pojmiemy go tak,
jak on chce, abyśmy go pojęli.
I nie chodzi tu tylko o dosłowne
zrozumienie tego, co drugi człowiek do
nas mówi, ale także
wczucie się w
jego emocje, w
jego intencje i
oczekiwania

względem nas. Czy opowiadając
daną historię prosi nas o radę, czy
może chce być jedynie wysłuchany, czy oczekuje pomocy, czy też
chce się podzielić swoim doświadczeniem. Nikt nas w szkole takiej
kompetencji niestety nie uczył.
Pozostaje też druga strona medalu,
czyli umiejętność mówienia. I nie
chodzi tu o mówienie poprawne i
gramatyczne (choć to też ważne), a
o umiejętne, klarowne wyrażanie
swoich myśli. To pozornie wydaje
się proste, ale jak się głębiej przyjrzeć to wcale takie proste nie jest.
Przykład? Proszę: weźmy takie oto
sformułowanie: „trzeba wynieść
śmieci”. Ale kto ma te śmieci wynieść? Ja? Ty? Inni? Kiedy? No
właśnie. I tu się zaczynają schody
pt. autor niejasno zwerbalizował
swoje oczekiwania. Niby powiedział, a nie powiedział. To coś
jakby: „trzeba się nad tym zastanowić”.
Ale kto ma się zastanowić? Nad
czym konkretnie ma się zastanowić? Do kiedy ma
się zastanowić? Sam czy z
kimś? No właśnie. Jeśli
nie potrafimy klarownie zwerbalizować naszych
oczekiwań, to
jak możemy się
spodziewać,
że ktoś inny je
zrozumie? A
przecież zarzewie konfliktów

prawie zawsze ma początek w komunikacji.
Jak już mówimy o komunikacji, to
pierwszym krokiem jest umiejętność zdania sobie sprawy z tego,
czy jestem odpowiedzialny za to,
co się dzieje wokół mnie, za komunikację z innymi i za relacje. Bo
jeśli na przykład jestem skrajnie
reaktywną osobą, która zawsze będzie uważała, że odpowiedzialność
za to co się dzieje jest czyjąś winą
(np. „to Ty mnie zdenerwowałeś”,
„bo Ty oczywiście nigdy nie możesz być punktualny”, „to Ty doprowadziłaś mnie do tego stanu”),
to już coś jest nie tak.
Zwróćmy uwagę na to, że styl
prowadzenia tej rozmowy polega na tym, że to inna osoba jest
winna wszystkiego złego, co się
w życiu tego drugiego człowieka
wydarzyło. To bywa oczywiście
bardzo wygodne, bo ludzie wręcz
uwielbiają nie brać odpowiedzialności za swoje działania, słowa i
niepowodzenia. Pytanie tylko czy
skuteczne.
Inna, świadoma pozycja w rozmowie mogłaby być taka: „dobrze, to
ja jestem odpowiedzialny za to, że
czegoś nie zrobiłem, nie dopatrzyłem, albo zrobiłem źle” i tu mamy
już zupełnie inną interpretację: bo
to nie Ty mnie zdenerwowałaś,
tylko ja zdenerwowałem się na
Ciebie. Prawda, że brzmi inaczej?
Pojawia się też przestrzeń, gdzie
coś mogę w tej sytuacji zrobić. I
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dochodzimy w tym momencie do
sedna sprawy. Bo aby mieć dobrą
komunikację z innymi, to najpierw
muszę być w dobrej komunikacji
z samym sobą.
Warto też nabyć umiejętność rozróżniania spraw na te, na które
mam wpływ i te, na które wpływu nie mam. I zająć się tym, na
co wpływ mam, a odpuścić to, na
co wpływu nie mam. Proste i dla
wielu trudne zarazem. No i ta zalewająca nas zewsząd słowna agresja, którą współczesny anonimowy
świat tak promuje.
Pytanie tylko, dokąd my w tej agresji zmierzamy? Taki (agresywny)
stan rzeczy najdobitniej pokazuje, jak głęboko dziś współczesny
człowiek jest zestresowany, nieszczęśliwy i sfrustrowany. Gniew
jest rzeczą ludzką, agresja także,
jednakże warto pamiętać, że jej
granice znajdują się tam, gdzie
zaczynają się granice drugiego
człowieka.
Przedstawiam poniżej kilka punktów, które mogą pomóc nam w
konstruktywnej rozmowie:

1. Zaangażowanie
w rozmowę
To jest absolutnie podstawowa
sprawa; bez aktywnego uczestniczenia w rozmowie trudno pozbyć
się wrażenia, że albo nas temat
całkowicie nie obchodzi, albo nie
obchodzi on osobę, z którą rozmawiamy.

2. Ustalenie tematu
rozmowy
Dobrze jest wiedzieć, co się chce
powiedzieć, komu się to chce powiedzieć i z jakiego powodu. Warto
też zastanowić się nad tym, kiedy
powiedzieć. To naprawdę bardzo
ułatwia rozmowę i zapobiega utonięciu w morzu dygresji, domysłów i niepotrzebnych wątków.

3. Robienie przerw
w trakcie mówienia
Są osoby, z którymi rozmowa i
wymiana opinii jest praktycznie
niemożliwa. Dlaczego? Ano dlatego, że takiej osobie praktycznie
buzia się nie zamyka. Ciężko jest
prowadzić rozmowę, kiedy trudno
nam jest się wstrzelić w jakąkolwiek przerwę w niekończącym się
potoku słów.

4. Poznanie opinii
naszego rozmówcy
To nieprawda, że konflikty tylko
psują nasze relacje, a związek
idealny takich nie doświadcza. W
zasadzie to jest dokładnie odwrotnie: otóż to właśnie przemilczanie
różnic izoluje i buduje dystans.
Unikanie waśni nie sprawi, że różnice zdań znikną, a kłopoty same
się rozwiążą. Spory niezażegnane
powrócą do nas w tej czy innej formie. To tylko kwestia czasu.

5. Dopytywanie kiedy
coś jest dla nas niejasne
Dopytywanie w sytuacji kiedy
nie do końca rozumiemy, co drugi człowiek chce nam przekazać,
nie jest wyrazem naszej niskiej
inteligencji, a wręcz przeciwnie:
dowodzi naszego zaangażowania
i szacunku do rozmówcy. A poza
tym jak tu aktywnie uczestniczyć
w rozmowie, kiedy nie wiemy o co
chodzi.

6. Empatia
Nie mierzmy
innych swoją
miarą. Ludzie
często przywiązują się do
swoich przekonań, zaciekle
ich bronią i
przez ich pryzmat odbierają
docierające do
nich komunikaty.
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7. Narzekanie
Narzekanie łatwo niektórym
wchodzi w nawyk i potocznie wydaje się, że nic tak Polaków nie
łączy jak wspólne powody do utyskiwania. Tylko że ci, którzy nie
mają tendencji do narzekania,
są tym „narzekactwem” często
mocno poirytowani i zmęczeni.
A poirytowany rozmówca szybko
z naszego towarzystwa zrezygnuje, albo jeśli nie może tego zrobić
to zacznie nasze słowa puszczać
mimo uszu.

8. Rozmawianie tyle ile
trzeba, czyli ani za mało,
ani za dużo
Unikajmy rozwlekania tematów i
dzielenia włosa na czworo, bo to
najzwyczajniej w świecie męczy.
Skoro wiemy już, o czym chcemy
porozmawiać i mamy przygotowane argumenty, to rozmawiajmy tyle, aby dojść do wspólnych
konkluzji.
Ostatnie badania naukowe dowodzą bowiem, że niewłaściwie
prowadzona komunikacja (lub jej
brak) jest dziś główną przyczyną
rozstań. I to jest najlepszy dowód
na to, jak ważne jest to, czy umiemy do drugiego człowieka zarówno mówić, jak i go słuchać.
Aleksandra Szewczyk,
psycholog
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Ciało dużo za duże
„Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na zdrowe odżywianie się, prędzej czy później
będą musieli znaleźć czas na chorobę”. (E. Stanley)
Pierwszego marca obchodzimy
Światowy Dzień Walki z Otyłością,
chorobą cywilizacyjną, która dotyka coraz więcej osób, także
najmłodszych. Według danych
Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) na świecie blisko 3 mln
dorosłych ludzi rocznie umiera
w wyniku nadwagi.
Co drugi Polak ma nadwagę, a
co piąty zmaga się z otyłością.
Organizacje zajmujące się tematem zdrowia od lat biją na alarm
uznając otyłość za chorobę cywilizacyjną, która zbiera ogromne
żniwo.
Jako pielęgniarka, pracująca na
oddziale chirurgii, gdzie wykonuje się między innymi operacje
zmniejszenia żołądka, pragnę Was
zachęcić do chwili refleksji nad
zdrowiem.
Zdaję sobie sprawę, że o otyłości
i nadwadze napisano już setki
książek, opublikowano miliony
artykułów i przeprowadzono niezliczone ilości kampanii zdrowotnych na całym świecie.
Nadwaga i otyłość są głównymi
czynnikami ryzyka dla wielu
chorób przewlekłych, które prowadzą do niepełnosprawności i
przedwczesnej śmierci, i dotyczy
to zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Część z Was nie doczeka się wnuków, nigdy nie pośle swoich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej,
nie doczeka się ich18 urodzin
czy też kolejnych Świąt Bożego
Narodzenia… bo zabije Was cukrzyca, udar, depresja, rak jelita
grubego, zawał serca, nadciśnienie, zaburzenia pracy serca, nowotwory nerek, nowotwór prostaty
czy rak wątroby, a to nic innego
jak powikłania otyłości.
Osteoporoza, żylaki kończyn dolnych, bezdech, astma, marskość
i stłuszczenie wątroby, bezpłodność, przewlekłe zmęczenie to
wszystko dostajemy gratis przy
nadmiarze kilogramów.
38 milionów dzieci w wieku do lat
5 cierpiało na otyłość lub nadwagę
w 2019 roku. Otyłe dzieci często
borykają się ponadto z problemami natury psychicznej. Są szykanowane w klasie, przedszkolu,
na ulicy. Nie radzą sobie z presją
wywieraną przez rówieśników.
Doświadczenia te mają negatywny wpływ na kształtowanie się ich
poczucia własnej wartości.
Konsekwencją tego są problemy w
funkcjonowaniu w społeczeństwie
(wycofanie się z relacji rówieśniczych, trudności w kontaktach
międzyludzkich, w późniejszym
okresie problemy w relacjach
damsko-męskich, niska samoocena, problemy zawodowe).
Zdarza się również, że negatywne doświadczenia popychają
dziecko do podjęcia drastycznych kroków, często prób samobójczych. Otyłość dzieci
jest niestety w bardzo dużej

mierze winą rodziców. To właśnie
oni nie nauczyli ich zdrowego odżywiania. To oni nagradzają je słodyczami za grzeczne zachowanie.
To oni kupują dzieciom kolejne
telefony komórkowe, gry komputerowe, sadzają przed telewizorem
dla świętego spokoju.
Nadmierne spożycie kalorii, brak
ruchu to prosta droga do otyłości.
W domu szafki pełne słodyczy, litry sztucznych gazowanych napojów w lodówkach… Codzienne popychanie dzieci, wnuki i samych
siebie w ramiona śmierci.
Otyłość to szybsza śmierć na własne życzenie. Zadbajcie o siebie i o
najbliższych. Bądźcie przykładem
dla innych. Nie wrzucajcie w siebie wysoko przetworzonego jedzenia. Nie jesteście śmietnikiem.
Ze zdrowiem jest jak z samochodem. Na złym paliwie daleko
się nie zajedzie. Przed nami jest
jeszcze tyle do przeżycia, przed
dziećmi tyle do odkrycia. Bądźcie
odpowiedzialni. Nauczcie dziecko
zdrowego odżywiania i zobaczcie,
jak zdrowe wkracza w dorosłość.
Zadbajcie również o siebie. Nie
pozwólcie, by powikłania otyłości
zabrały Wam radość z patrzenia
na dorastające dziecko a wnukom
bezcenne chwile z dziadkami.
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Nie istnieją „cudowne” środki na
natychmiastowe schudnięcie. Od
czego zacząć? Od podjęcia świadomej decyzji, że otyłości mówimy
nie. To już połowa sukcesu.

domu wszystkiego co sztuczne
i gazowane. Woda z imbirem,
cytryną, miętą lub ulubionymi owocami zdecydowanie
lepiej gasi pragnienie.

Zacznijcie planować posiłki, róbcie listę zakupów, nie kupujcie
więcej niż potrzebujecie. Jedzcie
mniejsze porcje. 2 litry wody
dziennie w krótkim czasie sprawią, że poczujecie spadek wagi.
Pamiętajcie, że wkładając kolejne
łakocie do sklepowego koszyka
popychacie siebie i swoich bliskich w przepaść problemów zdrowotnych.

Odkryjcie świat herbat,
świeżo wyciskanych soków
oraz shake’ów. To wszystko
wydaje się czasochłonne,
bo ludzie są zapracowani,
zmęczeni, ale uwierzcie mi,
że po miesiącu złapiecie bakcyla zdrowego odżywiania.
Organizm Wam za to podziękuje.
Kobietom poprawi się cera, kondycja paznokci, włosów. U mężczyzn
wzrośnie libido. Zapomnicie, co to
zmęczenie, bóle głowy.
Najtrudniejszy pierwszy krok, ale
macie w sobie więcej siły by tego
dokonać, niż myślicie. Pieczone
bądź duszone mięso podane z
tęczowym makaronem i kolorową surówką zrobi wrażenie na rodzinie. Na talerzu
wcale nie musi być nudno.

Zacznijcie mniej słodzić, z czasem
odstawcie cukier. 14 dni wystarczy
aby odzwyczaić organizm od cukru. Wyłączcie telewizor podczas
wspólnych posiłków, celebrujcie
je z rodziną. Bawcie się kolorami
i formą na talerzu.
Zacznijcie razem przygotowywać
posiłki. Na sklepowych półkach
znajdziecie różnorodne kasze,
makarony w kolorach tęczy, czerwone, żółte zielone, czarne czy
niebieskie. To zachwyci dzieci.
Odkrywajcie nowe smaki, szukajcie inspiracji w internecie.
Uczyńcie z kuchni plac zabaw dla
całej rodziny. W niedzielę upieczcie wspólnie ciasto bez dodatku
białego cukru, zastąpcie go na
przykład figami. Pozbądźcie się z

Zacznijcie piec chleb.
Wieloziarnisty bez konserwantów i sztucznych barwników.
Wymieszajcie składniki, wstawcie
do piekarnika i gotowe. Batonika
do szkoły zamieńcie na garść orzechów, rodzynków czy suszonych
owoców.
Sałatka owocowa (można dla smaku dodać cynamonu, wanilii, miodu) to idealne rozwiązanie na popołudniowy deser. Kawałki jabłka
w kształcie serduszek? Kanapka z
wieloziarnistego chleba w kształcie gwiazdki? To wywoła uśmiech
na twarzach dzieci (foremki do
wycinania kształtów do nabycia w
sklepach). Chipsy warzywne albo
owocowe to idealna alternatywa
dla tych sklepowych.
Zamiast spędzać kolejny weekend przez telewizorem, wyjdźcie
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na świeże powietrze. Początki
będą trudne, dlatego dajcie sobie
czas na zmiany. Wprowadzajcie
je powoli, systematycznie a unikniecie porażki. Nie popadajcie w
obsesję. Macie ochotę na naleśniki z czekoladą, bitą śmietaną
i owocami bądź pyzy ze skwarkami? Pozwólcie sobie czasem na
odrobinę szaleństwa.
Zdrowe odżywianie to nie jest
kara, to nowy sposób na długie i
zdrowe życie! Macie odwagę, aby
podjąć tę decyzję. Macie siłę by w
niej wytrwać. Macie również cierpliwość aby doczekać efektów.
Powodzenia!
Ewelina Szermińska,
magister pielęgniarstwa
AZ Rivierenland Rumst
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Projekt dla
przedsiębiorców
w Antwerpii
- Centrum biznesu
i administracji

marzec 2021

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

KSIĘGOWOŚĆ

SZKOLENIA

Szeroko pojęta administracja
- tłumaczenia, wnioski, deklaracje
(w tym Limosa, checkin@work,
werfmelding,...)

Księgowość dla firm lub kontakty z
księgowym klienta

Płatne i bezpłatne szkolenia
i sesje informacyjne z najważniejszych zagadnień

WYNAJEM SAL

PRZESTRZEŃ
COWORKINGOWA
MIEJSCE PRACY

WYNAJEM ADRESU
SIEDZIBY FIRMY

Wynajem sali konferencyjnej /
szkoleniowej i miejsca na
warsztaty oraz spotkania

4 przestrzenie coworkingowe (możliwość wynajmu już od 1 godziny)

Wirtualne biuro oraz adres siedziby
firmy (z obsługą korespondencji
lub bez)

Wiele możliwości dla firm w 1 miejscu!
Skontaktuj sie z nami już dziś:
Belgian Business & Administration Center
Leopoldstraat 37, 2000 Antwerpen

Tel.: 0465 43 35 71
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Sprawdź, czego brakuje
Twojemu organizmowi
Źle sypiasz, masz nawracające przeziębienia i infekcje, niezdrową cerę, kruche i matowe włosy? Czujesz ciągłe zmęczenie? To są objawy, że z organizmem dzieje się coś
niepokojącego. Być może powodem jest brak lub niedobór w diecie którejś z poniższych substancji.

Witamina A
Wzmacnia układ odpornościowy,
pomaga zwalczać bakterie i wirusy, wygładza i ujędrnia skórę, powoduje zdrowy wygląd włosów i
paznokci, wpływa na wzrost, na
prawidłowe funkcjonowanie błon
komórkowych i jest niezbędna w
procesie widzenia. Chroni także
organizm przed rozwojem nowotworów. Wraz z witaminami E i C
przeciwdziała starzeniu się organizmu.
Skutki niedoboru witaminy A
mogą być dla organizmu fatalne. Poczynając od rozmiękania
rogówki, rogowacenia skóry, wysychania błon śluzowych, zmniejszenia odporności górnych dróg
oddechowych, poprzez brak apetytu i bóle stawów, do wypadania
włosów i częstych stanów zapalnych układu oddechowego. U
dzieci może wystąpić zaburzenie
wzrostu oraz brak apetytu.
Najwięcej witaminy A zawiera tran
i wątroba wieprzowa. Poza tym
owoce i warzywa o barwie pomarańczowej, czerwo- nej i żółtej np.
morele,
br zo-

skwinie, wiśnie, pomarańcze,
dynia, marchew, pomidory czy
papryka.
Również zielona sałata, brokuły,
kapusta pekińska, szpinak, natka
pietruszki, zielony groszek czy rzeżucha mają w sobie spory zastrzyk
tej witaminy. Można ją znaleźć
także w maśle, żółtku jaj, tłustym
mleku, pełnotłustych i półtłustych
produktach nabiałowych takich
jak: twaróg, ser żółty, jogurty.

Witamina C
Chroni organizm przed starzeniem się, przeziębieniami i infekcjami wirusowymi, astmą,
miażdżycą, chorobami serca i nowotworami. Podnosi odporność
organizmu, zapewnia sprawne
funkcjonowanie układu krwionośnego, obniża poziom „złego”
cholesterolu, podnosi poziom tego
„dobrego” i reguluje poziom glukozy we krwi.
Brak odpowiedniej dawki witaminy C skutkować może szkorbutem, powracającymi infekcjami,
trudnościami w gojeniu się ran,
obniżeniem odporności, łamliwością kości, anemią, apatią, ciągłym
zmęczeniem, bólami mięśni, pęknięciami naczyń krwionośnych i
częstym zapaleniem dziąseł.
Gdzie znaleźć witaminę C? –
W grejpfrutach, cytrynach,
pomarańczach, kiwi, czarnej
porzeczce, truskawkach i
malinach, czerwonej papryce,
kapuście, ziemniakach, chrzanie,

marchwi, pomidorach, brokułach,
szpinaku i brukselce. Duża ilość
witaminy C jest w dzikiej róży, rokitniku, czarnej porzeczce, natce
pietruszki, wątrobie i ostrygach.

Witamina D
Gwarantuje mocne kości i zdrowe
zęby. Chroni organizm przed starzeniem się, osteoporozą i infekcjami oraz wzmacnia odporność.
Objawy niedoboru witaminy D to
ciągłe zmęczenie, brak energii,
osłabienie mięśni, przeziębienia, stany depresyjne, słabe zęby
i kości, biegunka, utrata apetytu,
zaburzenia widzenia, wypadanie
włosów, częste stany zapalne skóry, zmarszczki, łamliwe paznokcie,
powolne gojenie się ran, zaburzenia snu, problemy z koncentracją
i bóle głowy. – Sporo tego.
Jakie mogą być skutki niedoboru
witaminy D? Zwiększa się ryzyko
chorób serca, cukrzycy typu 1 i 2,
nowotworów, demencji i chorób
autoimmunologicznych. Kości są
bardziej zmiękczone i skłonne do
częstszych złamań, zwiększa się
ryzyko otyłości i chorób układu
krążenia.
Niedobór witaminy D w czasie
ciąży może doprowadzić do zaburzenia rozwoju mózgu dziecka i być przyczyną trwałego
uszkodzenia funkcji mózgowych.
Przyczynia się też do rozwoju
krzywicy u małych dzieci, a u dorosłych do osteoporozy i osteomalacji (rozmiękania kości).
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Podstawowym źródłem witaminy
D jest nasza skóra. Należałoby
przebywać na słońcu codziennie
minimum przez 15 minut, odsłonić co najmniej 18 proc. powierzchni skóry i nie pokrywać
jej filtrami przeciwsłonecznymi.
Jednak wystarczy, że dzień jest
pochmurny i synteza witaminy D
nie zachodzi. Żeby uzupełnić jej
niedobory trzeba się posiłkować
suplementami.
Najwięcej witaminy D zawierają
ryby takie jak: węgorz, makrela,
łosoś, śledź, szprot, sardynka, a
także tran. Występuje w wątrobie
wieprzowej, wołowej i cielęcej, w
żółtku kurzego jaja, maśle, żółtych
serach. Mniejsze ilości witaminy
D zawiera pełne mleko, produkty
mleczne i oleje roślinne.

mięśni, narządów i gruczołów.
Wspomaga wzrost komórek.
Objawy niedoboru białka częściowo są widoczne. Wypadają włosy,
oczy, twarz i dłonie są opuchnięte,
skóra staje się sucha lub łuszczy
się.
Skutek niedoboru białka to wczesne starzenie się, owrzodzenia
błon śluzowych, anemia, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci, spadek odporności organizmu,
obrzęki, depresja i częstsze choroby.

Wapń
Reguluje układ nerwowy i kontroluje krzepnięcie krwi. Wzmacnia
kości, zęby i skórę, chroni przed
chorobami serca i zakrzepicą.
Jeśli ktoś czuje się ciągle zmęczony, senny, miewa częste skurcze
mięśni, bóle stawów, mrowienie i
drętwienie kończyn i ma wolniejsze tętno, z pewnością brakuje w
jego organizmie wapnia.
Skutki niedoboru wapnia to rozwój osteoporozy, ubytki w uzębieniu, zaburzenia snu, częste
krwotoki z nosa. Może wystąpić
utykanie i trudności w chodzeniu,
częste złamania kości, u dzieci zaburzenia wzrostu i utrata zębów.
Źródła wapnia: Mleko, żółte sery
podpuszczkowe dojrzewające, serki topione, śmietana, jogurty, kefiry i maślanka. Dobrym źródłem
wapnia są migdały i tłuste ryby,
jak sardynki czy łosoś.

Białko
To najlepszy budulec i źródło
energii. Główny składnik skóry,

Zbyt małą ilość białka w organizmie można uzupełnić spożywając
soję i napoje sojowe, fasolę, groch,
cieciorkę, mleko, jogurty, mięso,
jaja, maślankę, sery żółte, twaróg,
śmietanę, orzechy, zboża, ryby,
komosę ryżową, algi, wołowinę i
morskie ryby.

Błonnik
Zapobiega problemom jelitowym,
obniża zły cholesterol i poprawia
przemianę materii.
Objawy niedoboru błonnika to zaparcia oraz wzdęcia, ciągłe uczucie głodu, wysoki poziom cholesterolu we krwi, podwyższony
poziom glukozy we krwi, otyłość,
i zbyt wysokie ciśnienie.
Źródła błonnika: ziarna, otręby z
pszenicy, kukurydzy, jęczmienia,
orzechy, pełnoziarniste pieczywo,
czarne porzeczki, śliwki, banany,
miąższ jabłek i gruszek, morele,
brzoskwinie, maliny, agrest, kiwi,
awokado, czarne jagody, suszone
śliwki, banany, ciecierzyca, mar-
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chew, karczoch, brukselka, kalarepa, pasternak, kalafior, kapusta pekińska, szpinak, pomidory,
słodkie ziemniaki, cebula, fasola,
brokuły, soja, nasiona dyni, słonecznika i sezamu.

Żelazo
Wzmacnia organizm, poprawia
krążenie, pobudza szpik kostny do
produkcji czerwonych krwinek,
wpływa na wzrost i na funkcjonowanie układu immunologicznego.
Objawy niedoboru żelaza to anemia, blada skóra, ciągłe uczucie
zimna, częste przeziębienia, wypadanie włosów, bóle i zawroty
głowy, problemy z oddychaniem,
uczucie zmęczenia, senność, apatia lub rozdrażnienie, brak apetytu, przyspieszenie pracy serca i
oddechu, skłonność do siniaków,
krwawienia z nosa, osłabienia,
zwiększona podatność na stres,
kołatanie serca i częstsze zapadanie na infekcje.
Najwięcej żelaza jest w podrobach, czerwonym mięsie, indyku,
kurczaku, małżach i ostrygach,
botwince, kapuście chińskiej,
brukselce, jarmużu, brokułach,
szpinaku, natce pietruszki, jajach,
rybach, orzechach i ziarnach.
Zanim pojawi się choroba, nasze
ciało wysyła nam sygnały, których
nie kojarzymy z niedoborem niektórych składników odżywczych.
Organizm wie najlepiej, czego w
danej chwili mu brakuje. Dlatego
nie powinniśmy lekceważyć tych
sygnałów i udać się do lekarza, bo
mogą to być symptomy poważnej
choroby.
Hanna Korcz
Źródła: witaminy.org.pl,
mamadu.pl,
poradnikzdrowie.pl,
portal.abcadrowie.pl
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Książka na dziś
Przez jednych uwielbiana, przez innych znienawidzona. „Czerwona Księżniczka” –
profesor Ariadna Gierek-Łapińska, synowa I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR
Edwarda Gierka, światowej sławy lekarz okulista.
Urodzona w Wilnie w 1938 roku.
Po zajęciu miasta przez Rosjan,
rodzina opuszcza Wilno i wyjeżdża do Polski,
do Głogówka.
Potem pr zenosi się do
Kluczborka,
gdzie ojciec
Ariadny dostaje
propozycję objęcia stanowiska
dyrektora PGR.
Musi jednak
wstąpić do partii. Odmawia.
Rodzina osiada
w Katowicach.
W szkole dzieci dokuczają
Ariadnie, w jej
klasie są sami
katolicy, tylko ona jest wyznania
prawosławnego. Dla katolików
jest to „gorsza wiara”, godna kotów, a nie ludzi, dlatego do dziewczynki przylgnęło określenie „kocia wiara”.
Kiedy komuniści zrywają konkordat ze Stolicą Apostolską, w
Polsce powstają szkoły bez lekcji
religii. W 1949 roku taka szkoła
zostaje otwarta w Katowicach, a
ojciec natychmiast przenosi do
niej córkę.
Dyplom lekarza Ariadna uzyskała w 1963 roku, dwa lata później
stopień naukowy doktora, potem
doktora habilitowanego, a w 1977
tytuł profesora nadzwyczajnego.
W 1987 roku Rada Państwa PRL
nadała jej tytuł profesora zwyczajnego. Odbyła staże naukowe

w USA, Niemczech, Hiszpanii,
ZSRR, Belgii i na Węgrzech. W jej
dorobku naukowym jest kilkaset
publikacji i referatów.
Dzięki zdobytej wiedzy zdobyła renomę i
rozgłos. Była
wybitną okulistką, wprowadziła mikrochirurgię na
salę operacyjną. Uratowała
wzrok tysiącom osób.
W latach 19742007 kierowała K atedrą
K l i n i k i
Okulistyki
Śląskiej Akademii Medycznej, była też dyrektorem Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 5 Śląskiej Akademii Medycznej.
W sierpniu 1990 roku zrealizowała jedno ze swoich największych
marzeń. W Katowicach przy ulicy
Ceglanej otworzyła szpital okulistyczny.
Każdego dnia przyjmowano tam
od 600 do ponad 900 pacjentów.
Co roku operowano 5,5-6 tys. zaćm
i wykonywano 6-7 tys. innych zabiegów. Lekarze zarabiali dobrze,
pacjenci byli wdzięczni.
Przez krótki okres Ariadna była żoną profesora Jeremiego
Czaplickiego, potem poślubiła
profesora Adama Gierka – syna
pierwszego sekretarza KC PZPR.
Z tego małżeństwa urodziła się

córka Stanisława, również okulistka. Trzecim mężem Ariadny
został Tadeusz Łapiński.
Ariadna znała Adama Gierka ze
szkoły. Chodzili do równoległych
klas w liceum w Katowicach.
Potem ich drogi się rozeszły. W
1962 r. przypadkiem wpadli na
siebie, Adam zaczął coraz częściej
odwiedzać Ariadnę, w końcu się
jej oświadczył. Tak Ariadna weszła
do wpływowej rodziny. Nazwisko
otwierało każde drzwi.
W 2007 roku w prasie ukazały się
informacje o wzywaniu do szpitala policji w związku z podejrzeniami o wykonywaniu przez lekarkę
czynności medycznych po spożyciu alkoholu. Została dwukrotnie
zatrzymana na terenie szpitala
pod wpływem alkoholu.
W 2008 śląski samorząd lekarski
w związku z wyżej wymienionymi
zarzutami zakazał jej wykonywania zawodu lekarza. W tym samym roku przeszła na emeryturę.
Prowadzone w jej sprawie postępowania karne zostały umorzone.
Począwszy od 1980 roku Ariadna
Gierek-Łapińska miała zablokowane wszystkie wyjazdy, zarówno
prywatne, jak i służbowe. Coraz
bardziej obawiała się o swoją
przyszłość. Wprowadzenie stanu
wojennego w grudniu 1981 roku
opisywała tak: „Zostałam sama,
bez pracy. Do kogo mam się zwrócić? Teść przestał się liczyć (…) kto
się za mną wstawi? W poniedziałek muszę opuścić swój gabinet,
tracę wszystko tylko dlatego, że
nazywam się Gierek. Mają mnie
na widelcu”.
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„Czerwona Księżniczka”, autorstwa dwójki dziennikarzy Judyty
Watoły i Dariusza Kortko, to zbiór
wypowiedzi współpracowników,
rodziny, jak również samej bohaterki. Opisuje wydarzenia towarzyszące życiu Ariadny, między innymi strajki, stan wojenny, podróże,
wakacje z teściem na Krymie czy
ograniczenia, jakie dotknęły ją
po utracie władzy przez Edwarda
Gierka. To opowieść o sławie, koneksjach, stanowisku, miłości,
strachu, walce i upadku.
Jedna z przytoczonych w książce
ciekawostek opowiada o wyjeździe w latach 70. rodziny Gierków
na Kubę na zaproszenie Fidela
Castro. Wśród zaproszonych znalazła się również Ariadna i jej siostra Tatiana.
„Na kolację, którą Edward Gierek
wydawał w polskiej ambasadzie,

przyleciał polski konsul z Chicago.
Znał wuja Anatola (brat matki
Ariadny, po wojnie wyemigrował
do Ameryki), który aktywnie działał wśród amerykańskiej Polonii.
To Anatol pomógł konsulowi załatwić licencję na amerykański
tytoń wysyłany do Polski. Gdy
kontrakt był dopięty, zastanawiali
się jak nazwać te eleganckie, pakowane w czerwony papier otoczone
folią papierosy. Anatol zaproponował nazwę Carmen, imię swojej
pięknej żony”.
Dariusz Kortko pytany o powód
napisania książki powiedział:
„Impulsem był materiał telewizyjny, w którym pokazano GierekŁapińską wyprowadzaną z kliniki
w kajdankach. Pomyślałem wtedy,
że taki obraz nie może zostać w powszechnej opinii, że to niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę wszystko,

53

co do tej pory zrobiła, jak wielkie
rzeczy zrobiła dla pacjentów”.
Ariadna Gierek-Łapińska na rozmowę o swoim życiu zgodziła się
po dwóch latach. Miała za sobą
upokarzające odejście ze szpitala, który zbudowała, zawieszenie
w prawach wykonywania zawodu
i oskarżenie o korupcję. Ataki padaczki, zapaść i pobyt w szpitalu
psychiatrycznym. Zmarła w grudniu 2020 roku w wieku 82 lat.
„Przez całe dorosłe życie towarzyszyła jej plotka: że z teściową
Stanisławą Gierek jeździła na
zakupy do Paryża, kąpała się w
kryształowej wannie i że była córką Breżniewa. Niewiele osób pamiętało, jak wielkie rzeczy zrobiła
dla pacjentów” – napisali autorzy
książki.
Polecam
Agnieszka Buniowska
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