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Powód do radości, podsumowań i snucia 
planów na przyszłość. Okazja do podziękowań 

– dla wszystkich, którzy tę gazetę tworzyli, zmieniali, 
pracowali nad jej standardami i jakością. 

Ale przede wszystkim dla Was, drodzy Czytelnicy 
– za to, że z nami jesteście. 

Dziękujemy! 

10 lat gazety Antwerpia po polsku 
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Magiczna podróż w czasie.  
Bokrijk Skansen 
Bokrijk to niewielka miejscowość w północno-wschodniej Belgii, w prowincji Lim-
burgia, w gminie Genk. Znajduje się tutaj skansen – jeden z najciekawszych tego typu 
obiektów w Belgii. Co roku przyciąga miliony turystów. 

Skansen Bokrijk położony jest 
na terenie Provinciaal Domein 
Bokrijk. Teren ten, o powierzch-
ni 550 hektarów, oprócz skansenu 
obejmuje także arboretum i duży 
plac zabaw na świeżym powietrzu. 
Jest to strefa chroniona w ramach 
Europejskiego Programu Natura 
2000. 

W Bokrijk cofniemy się w prze-
szłość i staniemy się częścią tam-
tego życia. W tym przepięknie 
położonym miejscu, otoczonym 
przez lasy, farmy i stawy, czas 
się zatrzymał. Na obszarze 60 
hektarów zrekonstruowano XIX-
wieczne tradycyjne wsie z różnych 
rejonów Flandrii. Miejsce cieszy 
się ogromną popularnością, a nie-
które eksponaty są unikatowe. 

Budowa skansenu rozpoczęła się 
w 1953 roku, a niespełna pięć lat 
później został on udostępniony 
dla zwiedzających. Wszystko zo-
stało zrekonstruowane z niesa-
mowitą pieczołowitością. Można 
podziwiać ponad 100 wiejskich 
domostw, wcześniej rozebranych 

na części, a następnie dostarczo-
nych i złożonych w Bokrijk, warsz-
tat kowalski, piekarnię, prasę do 
wyciskania oliwy, XI-wieczny ko-
ściół, młyn, wiatrak czy stodołę do 
przechowywania torfu. 

Wewnątrz stodoły znajduje się krę-
gielnia i pole do gry w pall-mall. 
Kręgle były popularnym sposo-
bem spędzania wolnego czasu. 
Grywano w nie zarówno w tawer-
nach, jak i w klasztorach. Pall-mall 
polega na przeprowadzeniu cięż-
kich kul przez żelazny pierścień 
za pomocą drewnianego młotka. 
Gra była popularna w XVII i XVIII 
wieku w całej Europie, a obecnie 
gra się w nią jedynie w położonych 
na głębokiej prowincji wsiach 
Limburgii. 

Tak jak w większości skansenów, 
tak i w Bokrijk pracują ludzie 
prezentujący tradycyjne zawody, 
w strojach z dawnej epoki. Kobiety 
wyplatają koszyki z wikliny, a pie-
karze pieką chleb. Jedną z atrakcji 
dla zwiedzających jest możliwość 
kupienia na miejscu chleba wypie-

kanego według dawnej receptury. 

Zbiory skansenu podzielono na 
części, w zależności od regionu, 
z którego pochodzą. Każdy dział 
posiada swój kod kolorystyczny. 
Największą grupę budynków obej-
muje część żółta „Ubogie wrzoso-
wiska”. Składa się na nią wiele 
gospodarstw z regionu Kempen. 

Kilka lat temu skansen wzbo-
gacił się o dodatkowe atrakcje. 
Zrekonstruowano małe miastecz-
ko z lat sześćdziesiątych XX wieku. 
W jednym z budynków mieści się 
restauracja dla zwiedzających. 

Każdego roku, w sezonie letnim, w 
Bokrijk organizowane są różnego 
rodzaju imprezy, wraz z pokazem 
tradycyjnego rzemiosła artystycz-
nego, na których można zoba-
czyć, jak dawniej żyli i pracowali 
Flamandowie. W lecie i w weeken-
dy organizowane są scenki z życia 
wsi sprzed 100 lat. 

Skansen w Bokrijk pokazuje daw-
ną Flandrię, a każdy budynek ma 

bokrijk.be bokrijk.be
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swoją historię. Wszędzie można 
wejść, wszystkiego dotknąć i 
wszystko zobaczyć. 

W Borkrijk jest jeszcze jedna 
atrakcja – trasa rowerowa biegną-
ca przez środek jeziora. „Cycling 

Through Water” ma około 200 me-
trów długości i 3 metry szeroko-
ści. Przebiega przez park Bokrijk-
Genk przez sam środek jeziora. 
Ścieżkę wyłożono specjalnymi 
antypoślizgowymi płytkami. Cała 
konstrukcja jest osadzona na pa-

lach, dzięki czemu betonowy kory-
tarz nie hamuje przepływu wody 
w jeziorze.  Dzięki tej unikalnej 
konstrukcji obserwowani z odle-
głości rowerzyści wyglądają, jakby 
przejeżdżali przez wodę. 

Ścieżka powstała, aby zbliżyć tu-
rystów i mieszkańców do natu-
ry.  Budowa szlaku rowerowego 
została połączona z projektami 
ochrony przyrody w okolicznych 
stawach. Efekt okazał się wspania-
ły – „podwodna” trasa okazała się 
internetowym hitem, a w przecią-
gu jednego roku skorzystało z niej 
ponad 500.000 rowerzystów. 

Opracowała: 
Anna Janicka 

Źródła: 
mojalimburgia.nl, bryla.pl 

Przewodnik praktyczny Belgia, 
wyd. Pascal

bokrijk.be

Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom życzymy dużo  
radości, szczęścia, miłości oraz wytrwałości w osiąganiu celów. 

Dziękujemy za troskę, ciepło i mądrość, które każdego dnia przekazujecie 
swoim dzieciom. Za miłość i poświęcenie;  

wychowanie młodego pokolenia w duchu najpiękniejszych  
i najważniejszych wartości. 

„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, 
trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące 

na jej drodze przeszkody, tylko miłość matki 
ma się bez zdobywania 

i bez zasług”.  
(H. Auerbach) 
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faktykaliskie.pl

Tajemnica kaliskiego Rubensa 
Historia Kalisza skrywa wiele tajemnic. Jedną z nich jest sprawa obrazu „Zdjęcie z 
krzyża” autorstwa Petera Paula Rubensa. 

Peter Paul Rubens był jednym z 
najwybitniejszych i najbardziej 
znanych malarzy swojej epoki. 
Przez całe swoje twórcze życie 
namalował około dwóch tysięcy 
obrazów, wykonał też dwa razy 
tyle rysunków. 

W drugiej dekadzie XVII wieku 
w pracowni niderlandzkiego mi-
strza powstał obraz  „Zdjęcie z 
krzyża”. Był to olej na płótnie o 
rozmiarach około 320 na 212 cm. 

Jesienią 1620 roku w Niderlandach 
przebywał polski dyplomata, 
sekretarz króla Zygmunta III 
Wazy, Piotr Żeromski. Wysłany 
został przez króla na rozmowy 
z Albrechtem – arcyksięciem 
Flandrii – w sprawie pożyczki na 
wojnę z Turcją. 

Chociaż cel nie został osiągnięty, 
Żeromski – znawca sztuki – po-
stanowił odwiedzić pracownię 

Rubensa i podjął decyzję o zaku-
pie płótna „Zdjęcie z krzyża”. 

Dzieło to było jednak na tyle dro-
gie, że Żeromski uiścił tylko część 
należności, zobowiązując się do 
uregulowania długu w później-
szym terminie. Zakupiony obraz 
sprowadził do Kalisza i daro-
wał kościołowi św. Mikołaja. 
 
Legenda głosi, że niderlandzki 
mistrz nigdy nie otrzymał całej 
należności za obraz. W złości miał 
przekląć i Piotra Żeromskiego, i 
samo sprzedane mu za niepeł-
ną kwotę dzieło, co miało się 
przyczynić do jego pechowej 
i owianej tajemnicą historii.  
 
Obraz wisiał w kościele św. 
Mikołaja setki lat i nic nie zapo-
wiadało, że stanie się bohaterem 
niewyjaśnionych wydarzeń. Jego 
losy nie były może całkowicie 
spokojne – w połowie XIX wieku 
zaczął niszczeć, jednak dopiero w 
czasie odbudowy Kalisza ze znisz-
czeń I wojny światowej podjęto się 
konserwacji płótna Rubensa. 

Czarne chmury zawisły nad ob-
razem także wraz z początkiem II 
wojny światowej. Kościół został za-
mieniony w magazyn, więc obraz 
został z niego zabrany. Jednak – co 
ciekawe – dzieło niderlandzkiego 
mistrza nie zostało wywiezione do 
Berlina czy Linzu, gdzie powstawa-
ło muzeum Hitlera. 
Przeniesiono je trzysta metrów da-
lej, do niedawno wybudowanego 
ratusza. Po zakończeniu II wojny 
światowej płótno odbyło drogę 
powrotną i znowu zdobiło ołtarz 
kościoła św. Mikołaja. Aż do grud-
nia 1973 roku. 

W nocy z 13 na 14 grudnia przypad-
kowy przechodzień zauważył po-
żar kościoła. Ogień strawił zabyt-
kowy ołtarz. Obraz Rubensa także 
doszczętnie spłonął. Albo znik-
nął, a pożar miał to zatuszować.  

Dla wielu kaliszan zastanawiają-
cym było, że prokuratorskie śledz-
two po pożarze zostało  bardzo 
szybko umorzone. Jako powód po-
żaru podano oficjalnie zwarcie in-
stalacji elektrycznej. Mimo że elek-
tryk, który ją wykonał, stanowczo 
to wykluczył. Tej wersji wydarzeń 
przeczy również potwierdzone 
przez przybyłych na miejsce stra-
żaków wykręcenie bezpieczników. 

Jedna w wielu legend miejskich 
głosi, że w zgliszczach ołtarza zna-
leziono część ramy z fragmentami 
płótna, wskazującymi na wycięcie 
obrazu. Trudno jednak to potwier-
dzić, ponieważ wszystkie dowo-
dy zabezpieczyła prokuratura.  
 
Po latach strona kościelna suge-
rowała, że pożar nie pojawił się 
przypadkowo i że do wzniecenia 
ognia oraz zniknięcia obrazu 
mogła się przyczynić służba bez-
pieczeństwa. Z kolei niektórzy jej 
przedstawiciele próbowali rzu-
cić cień podejrzenia na księży.  
 
Na pytanie czy „Zdjęcie z krzyża” 
faktycznie spłonęło w kościele, 
czy może gdzieś na świecie wisi 
na ścianie domu skrywającego je 
kolekcjonera, odpowiedzi jak do-
tąd nikt nie znalazł. 

Artykuł pochodzi ze strony  
www.kalisz.pl. 
Dziękujemy za zgodę  
na opublikowanie tekstu. 
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katalog firm
praca w Belgii
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wiadomości

poradnik emigranta

www.niedziela.be
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Frans van Immerseel (1909 - 1978), 
nl.m.wikipedia.org

Kartka z historii. O czym Belgowie 
chcieliby zapomnieć 
Każdy kraj ma w swojej historii karty, które nie są powodem do dumy. W historii Bel-
gii była to między innymi przynależność jej obywateli do Waffen SS – potężnej armii 
Himmlera, która słynęła z bezwzględności i okrucieństwa. Przysięgali na wierność 
Hitlerowi, a w walce często odznaczali się fanatyzmem.

Schutzstaffel, czyli w skrócie SS, 
powstała jako paramilitarna for-
macja NSDAP. Początkowo miała 
się zajmować ochroną przywódz-
twa partii przed wewnętrznymi 
wrogami. Podczas tzw. nocy dłu-
gich noży w 1934 roku (akcja 
schwytania i wymordowania 
przeciwników Hitlera) potwier-
dziła swą skuteczność i wierność 
wodzowi. 

Od 1930 r. na czele SS stał Heinrich 
Himmler, fanatyczny nazista o wy-
bujałych ambicjach, który marzył 
o stworzeniu elitarnej armii przy-
szłej germańskiej Europy. 

Wszyscy ochotnicy zaciągający się 
w szeregi SS musieli spełniać ry-
gorystyczne kryteria. Byli staran-
nie badani i kontrolowani. Musieli 
mieć co najmniej 174 cm wzrostu 
i stanowić nienaganny wzór pod 
każdym względem. Nie mogli być 
karani i musieli udowodnić swoje 
aryjskie pochodzenie od co naj-
mniej 1750 roku. 

W 1940 roku Himmler nadał 
wszystkim formacjom wchodzą-
cym dotąd w skład tzw. aktywnej 
SS, nową jednolitą nazwę – Waffen 
SS. 

W czasie II wojny światowej w 
szeregi tej z założenia elitarnej for-
macji zaczęto przyjmować niemal 
każdego, kto chciał ginąć za hitle-
rowską ideologię. Szacuje się, że w 
trakcie II wojny światowej przez 
różne jednostki Waffen SS przewi-
nęło się około miliona ludzi. 

Za najdzielniejszą dywizję złożoną 
z obcokrajowców uznawano 5 SS- 
Panzer-Division „Wiking”, w której 
służyli między innymi Belgowie. 
Do Waffen SS zwerbowano blisko 
40 tysięcy Flamandów i Walonów 
chętnych do walki pod sztandarem 
ze swastyką. Nie byli Niemcami. 
Wielu z nich nie znało w tym ję-
zyku żadnego słowa. 

Flamandowie i 
Walonowie w służbie SS 
Przed II wojną światową, w Belgii 
istniały flamandzkie i walońskie 
ruchy faszystowskie. Do naj-
ważniejszych należały: DeVlag, 
Verdinaso i Vlaams Nationaal 
Verbond (VNV) we Flandrii, oraz 
katolicki ruch Rex w Walonii. 

Każdy z tych ruchów miał swoją 
ideologię, oddziały paramilitarne 

i własne gazety. Paliwem napę-
dzającym ich działalność, obok 
złej sytuacji ekonomicznej i an-
tysemityzmu, było realne zagro-
żenie ze strony komunistycznego 
ZSRR i zauroczenie hitleryzmem. 
Organizacje te odegrały kluczową 
rolę w zachęcaniu Belgów do za-
ciągania się do armii niemieckiej. 

Flamandowie 
W czerwcu 1940 roku Himmler 
podjął decyzję o stworzeniu od-
działów nazistowskiej „legii cu-
dzoziemskiej” w okupowanej 
Belgii. Zaszczytu służby w tej for-
macji początkowo dostąpili jedy-
nie Flamandowie, którzy według 
Niemców mieli germańskie po-
chodzenie. 

Znaczna część Flamandów, zgła-
szających się do Waffen SS, wywo-
dziła się ze skrajnie nacjonalistycz-
nego Flamandzkiego Związku 
Narodowego, który rekrutował 
ochotników pod hasłem walki z 
zagrożeniem bolszewickim. 

Flamandowie liczyli na powsta-
nie samodzielnej jednostki, która 
miała walczyć o flamandzkie in-
teresy i w rezultacie doprowadzić 
do powstania odrębnego państwa 
flamandzkiego. Hitler miał wobec 
Flandrii swoje plany. Chciał przy-
łączenia jej do Wielkiej Rzeszy 
Niemieckiej. 

Niemcy najchętniej przyjmowali w 
swoje szeregi rezerwistów w wie-
ku od 17 do 40 lat. Flamandzkim 
ochotnikom obiecywali zachowa-
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nie stopni i wysługi lat ze służby 
w belgijskiej armii. 

Po utworzeniu 5 Dywizji Zmo-
toryzowanej SS „Wiking”, Fla-
mandowie weszli w skład jej pułku 
„Westland”. Żołnierze tej dywizji 
uważani byli za elitę niemieckiej 
armii. 

Wobec dużego napływu Fla-
mandów z części kandydatów 
postanowiono sformować ochot-
niczą jednostkę. Powstała ona 
w lipcu 1941 roku pod nazwą 
Flandryjski Legion Ochotniczy. 
Żołnierze Legionu nosili niemiec-
kie mundury Waffen SS z opaską 
z napisem „Frw. Legion Flandern” 
nad lewym mankietem, tarczą z 
czarnym lwem na żółtym tle (go-
dło Flandrii) oraz znakiem Trifos, 
czyli trójramienną swastyką wpi-
saną w okrąg, noszoną na prawej 
patce kołnierza. 
 
Walonowie 
Niemcy uważali Walonów za gor-
szą pod względem czystości raso-
wej nację, dlatego zostali oni po-
czątkowo wykluczeni z rekrutacji 
do Waffen SS. Mogli służyć tylko 
w Wermachcie. Jednostce nada-
no nazwę Wallonische-Infanterie 
Bataillon 373. 

Walońscy rekruci otrzymali mun-
dury Wehrmachtu z naszytą na le-
wym ramieniu belgijską flagą. 
Kadrę stanowili weterani I wojny 
światowej, oficerowie rezerwy ar-
mii belgijskiej oraz członkowie 
ruchu katolickiego Christus Rex. 
Ochotnicy kierowali się przede 
wszystkim żarliwym antykomu-
nizmem, który uważali za jedno 
z głównych zagrożeń cywilizacji. 

Ważną postacią był zagorzały 
antykomunista Walończyk Leon 
Degrelle – początkowo reporter, 
potem lider finansowanej przez 
NSDAP partii Christus Rex. 

To dzięki jego staraniom w 1941 r. 
sformowano Legion Waloński, któ-
ry walczył u boku Wehrmachtu na 
froncie wschodnim. W 1943 r. jed-
nostka ta weszła w skład SS, zmie-
niając nazwę na SS „Wallonien”. 
Degrelle służył w Legionie od 
początku. Dosłużył się stopnia 
SS-Obersturmbannfuhrera (od-
powiednik podpułkownika w 
Wehrmachcie). Odznaczono go 
Krzyżem Rycerskim, który otrzy-
mał z rąk samego Adolfa Hitlera. 

W 1944 roku został zaocznie ska-
zany przez sąd belgijski na karę 
śmierci. Pod koniec wojny uciekł 
do Hiszpanii i skutecznie unikał 
odpowiedzialności. Zmarł w 1994 
roku. 

Po wojnie 400 tysięcy Belgów 
sprawdzono pod kątem współ-
pracy z Niemcami. 56 tysięcy z 
nich zostało postawionych w stan 
oskarżenia. Większość otrzymała 
wyroki więzienia, niektórzy zostali 
straceni. 

Nazistowskie emerytury 
Po zajęciu przez Niemcy Europy 
Adolf Hitler wydał Führererlass 
– rodzaj dekretu, na mocy które-
go wszyscy cudzoziemcy, którzy 

zgłosili się ochotniczo do służby 
w szeregach Waffen SS i walczy-
li po stronie III Rzeszy, nabywali 
uprawnienia do świadczeń eme-
rytalnych na równi z rodowitymi 
Niemcami. Po wojnie zobowiąza-
nia III Rzeszy przejęła Republika 
federalna Niemiec. 

Belgom walczącym w szeregach 
Waffen SS, którzy po wojnie prze-
bywali w więzieniach skazani za 
kolaborację z Niemcami, okres 
pobytu w więzieniu zaliczono jako 
„lata pracy”. 

W roku 2019 jeszcze 27 belgijskich 
emerytów otrzymywało nieopodat-
kowany dodatek do emerytury od 
rządu niemieckiego w wysokości 
od 425 do 1275 euro miesięcznie. 
Tymczasem Belgowie, którzy w 
czasie wojny musieli pracować 
jako przymusowi robotnicy w 
Niemczech, po wojnie otrzymy-
wali odszkodowanie o równowar-
tości 50 euro miesięcznie. 

Zarówno Legion Flandryjski, jak i 
Waloński, to ciemna i niechlubna 
karta w historii Belgii. Ochotnicy 
z tych dwóch nacji zasilali szeregi 
5 Dywizji Pancernej SS „Wiking” i 
Waffen SS. Flamandowie utworzy-
li też dofinansowywany i uzbrajany 
przez SS Korpus Bezpieczeństwa 
DeVlag. 

Waffen SS była odpowiedzialna 
za wiele zbrodni wojennych, więk-
szość na froncie wschodnim. Jako 
część SS, Waffen SS zostało uznane 
przez Międzynarodowy Trybunał 
Wojskowy w Norymberdze za or-
ganizację zbrodniczą. 

Anna Janicka

Na podstawie:
nowastrategia.org.pl,  

blogmedia24.pl,  
dw.com, poland.us,  

wikipedia.org

autor nieznany, nl.m.wikipedia.org
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 Kuchnia fl amandzka dla każdego 
Flandria słynie z przepięknych średniowiecznych miast, malarstwa, architektury i 
wspaniałych restauracji. To raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia 
fl amandzka jest bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbo-
wać. 

Tym razem polecam szpa-
ragi, warzywa znane już 5 tysięcy 
lat temu. Delektowali się nimi 
starożytni Rzymianie, Grecy i 
Chińczycy. W Polsce szparagi 
stały się popularne w XVIII wieku. 

W Belgii uprawę szparagów rozpo-
częto na początku XIX w. Najpierw 
uprawiano je przede wszystkim w 
okolicach Gandawy, lecz od 1880 
r. to region Malines stał się  ich 
głównym centrum. 

Sezon na to warzywo przypada 
tu od połowy kwietnia do końca 
czerwca. Uprawa i zbiór szpara-
gów wymagają sporego nakładu 
pracy, stąd ich wygórowana cena. 
Ogromna ich część wysyłana jest 
z Belgii za granicę jako produkt 
luksusowy. 

Szparagi są bogate w liczne wita-
miny, między innymi C, E, wapń, 
fosfor, beta-karoten, potas, zawie-
rają też sporo białka. Wspomagają 
pracę układu krążenia i wzmac-
niają układ odpornościowy. Są 
delikatne i niskokaloryczne, 100 
gramów zawiera około 22 kcal. 

Wyróżnia się trzy odmiany szpa-
ragów jadalnych: białe, zielone 
i fioletowe. Najpopularniejszą i 
najbardziej dostępną odmianą są 
białe. Zielone są cieńsze niż bia-

łe, bardziej aromatyczne 
i wyrazistsze w smaku. 
Szparagi fioletowe są 
trudno dostępne, w 
smaku znacznie słod-

sze i delikatniejsze 
niż pozostałe dwie 
odmiany. 

Szparagi po fl amandzku 

Składniki: 
• 1 kg szparagów 
• 100 gram masła 
• sok z ½ cytryny 
• 2 jajka ugotowane na twardo 
• 2 łyżki drobno posiekanej pie-

truszki 
• sól, pieprz do smaku. 

Przygotowanie: 
Szparagi dokładnie obieramy. 
Następnie gotujemy je w lekko 
osolonej wodzie około 5-10 min. za-
leżnie od ich grubości. Delikatnie 
wyjmujemy szparagi i czekamy, aż 
ocieknie z nich woda. 

W międzyczasie rozpuszczamy 
masło, dodajemy sok z cytryny, do-
prawiamy solą i pieprzem. Obrane 
jajka ścieramy na tarce, na du-
żych oczkach, dodajemy pietrusz-
kę, doprawiamy solą i pieprzem. 
Szparagi polewamy masłem i po-
sypujemy jajkiem. 

Zupa krem 
z białych szparagów 

Składniki: 
• jeden pęczek białych szpara-

gów 
• 0,5 litra bulionu drobiowego lub 

warzywnego 

• 0,5 litra wody 
• jeden ziemniak 
• jedna cebula 
• 3 łyżki masła 
• 90 ml śmietanki 30-36% 

Przygotowanie: 
Delikatne i miękkie szparagi 
umyć, odciąć główki 2-3 cm od gó-
ry i odłożyć na bok. Nie wyrzucać. 

Resztę kroimy na kawałki miesz-
czące się do garnka. Większe i 
twardsze sztuki trzeba będzie po-
zbawić twardych części i obrać ze 
skóry. 

Obraną cebulę i ziemniak kroimy 
w kostkę, następnie wrzucamy do 
garnka razem ze szparagami (bez 
główek). Zalewamy wodą i bulio-
nem. 

Doprowadzamy do wrzenia i go-
tujemy 25-30 minut, aż wszystkie 
warzywa będą miękkie. 
Zawartość garnka miksujemy na 
gładziutki krem, dodajemy masło, 
śmietanę i gotujemy jeszcze kilka 
minut na małym ogniu. 

W międzyczasie w osobnym ma-
łym garnuszku, we wrzącej lekko 
osolonej wodzie, przez ok. 2 mi-
nuty gotujemy główki szparagów. 
Po tym czasie powinny być lekko 
chrupiące i będą doskonałym do-
datkiem do zupy. 

Belgowie lubią krem ze szparagów 
podawany z frytkami. 

Smacznego 
Agnieszka Wojtysiak

wać. 

Tym razem polecam szpa-

łe, bardziej aromatyczne 
i wyrazistsze w smaku. 
Szparagi fioletowe są 
trudno dostępne, w 
smaku znacznie słod-

sze i delikatniejsze 
niż pozostałe dwie 
odmiany. 

Szparagi po fl amandzku 
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MARKET u Rudej

Statiestraat 152, 2600 Berchem

MARKET u Rudej
Polski Sklep Spożywczy

www.facebook.com/marketurudej

l	 dostawa swieżych warzyw
2 razyw tygodniu

l	 świeże wyroby garmażeryjne
l	 szeroki asortyment chemii
	 gospodarczej i kosmetyków
l	 wędlinywiejskie
z Podkarpacia i Podlasia

l	 kącik zielarski
l	 program lojalnościowy
- zbieraj pieczątki i skorzystaj

	 	 z 20% rabatu
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Historie ukryte  
w belgijskich zamkach 
Belgia słynie z malowniczych krajobrazów, przepięknej architektury, wspaniałego 
malarstwa, czekolady, frytek, piwa i… zamków. O malowniczo położonych francu-
skich zamkach nad Loarą słyszał każdy, ale mało kto wie, że to w Belgii – niewielkim 
kraju położonym w sercu Europy – przypada najwięcej na świecie zamków na kilo-
metr kwadratowy. 

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

Pałac w Laken – część II 

Królewskie Szklarnie  
w Laken 
Raz do roku, wiosną, można podzi-
wiać Koninklijke serres van Laken 
(Les serres royales de Laeken). Na 
co dzień są one niedostępne dla 
zwiedzających. 

Powstałe z inicjatywy króla 
Leopolda II szklarnie zaprojek-
tował architekt Alphonse Balat 
we współpracy z Victorem Hortą 
– jednym z największych europej-
skich architektów stylu secesyjne-
go, który wprowadził ten styl do 
architektury w Brukseli. 

Prace nad kompleksem szklarni 
rozpoczęto w 1870 roku, zakończo-
no w 1902 (niektóre źródła podają 
rok 1905). Monumentalne, impo-
nujące budynki ze stali i szkła w 
stylu Art Nouveau zostały wykona-
ne na wzór zbudowanego w 1851 
roku londyńskiego Crystal Palace. 
Należą do największych tego typu 
obiektów na świecie. Architektura 
tego miejsca jest oszałamiająca. 

Ten jedyny w swoim rodzaju kom-
pleks obejmuje szklarnie tropikal-
ne, subtropikalne i zimne. Jest 
częścią parku królewskiego i pry-
watnych ogrodów królewskich. 
Położony na ponad 14 hektarach, 
mieści ponad 60 tys. rzadkich i 
egzotycznych roślin, na podlewa-

nie których zużywa się dziennie 
ponad 50 tys. litrów wody. Średnio 
do ogrzania tego ogromnego tere-
nu zużywane jest podobno rocznie 
około 800 000 litrów oleju opało-
wego. 

Znajdują się tu rzadkie i egzotycz-
ne rośliny tropikalne i subtropi-
kalne, oraz bogate zbiory kwia-
tów. Tysiące gatunków, kolorów 
i rozmiarów roślin z Afryki, Azji 
i Ameryki. Niektóre mają ponad 
100 lat. Wiele z nich pochodzi z 
Kongo, byłej kolonii belgijskiej. 
Dzięki niezwykłej wysokości skle-
pienia szklarni – 36 m. oraz 42 m. 
nad kopułą centralną, rosną w niej 
też tropikalne drzewa. 

Dech zapierają szklarnie z azalia-
mi, pelargoniami, fuksjami czy 
z roślinami z Kongo. Kolekcja 
kamelii jest najstarszą kolekcją 
szklarniową na świecie. W oranże-
rii rosną między innymi drzewka 
pomarańczowe, cytrusowe, lauro-
we, rododendrony – znaczna ich 
część wiosną wystawiana jest na 
świeże powietrze, do budynku tra-
fiają z powrotem na zimę. 

Imponujący jest Ogród Zimowy z 
kopułą wznoszącą się na 25 me-
trów, zaprojektowany przez archi-
tekta Alphonse Balata i zbudowa-
ny w latach 1874-1876. 
Królewskie szklarnie to miejsce 
magiczne, w którym król Leopold 

II starał się odtworzyć klimat kon-
gijskiej dżungli. Zachwycają za-
równo miłośników architektury, 
jak i miłośników roślin. 

Królewska Krypta  
w Laken 
W pobliżu pałacu królewskie-
go znajduje się neogotycki ko-
ściół Najświętszej Marii Panny z 
Laken (Onze-Lieve-Vrouwkerk van 
Laken). Zbudowany został na zle-
cenie króla Leopolda I, pierwotnie 
jako mauzoleum jego żony, królo-
wej Ludwiki Marii, która pragnęła 
zostać pochowana w Laken. 

Kościół zaprojektował Joseph 
Poelaert autor słynnego Pałacu 
Sprawiedliwości w Brukseli. 
Budowa rozpoczęła się w roku 
1854, zakończyła dopiero w roku 
1907 (ze względów finansowych). 
W kościele mieści się królewska 
krypta, która jest miejscem po-
chówku monarchów belgijskich i 
ich żon, a także niektórych człon-
ków belgijskiej rodziny królew-
skiej. Pośrodku krypty znajduje 
się sarkofag Leopolda I i jego żony 
Ludwiki Marii. Pochowani są tam 
między innymi Leopold I, Leopold 
II, Albert I, Baudouin i królowa 
Fabiola. 

W lutym każdego roku w kościele 
odbywa się msza upamiętniająca 
zmarłych członków rodziny kró-
lewskiej. 
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Obok kościoła jest cmentarz zwa-
ny „belgijskim Père-Lachaise”, w 
dziewiętnastym wieku miejsce 
pochówku bogatych, sławnych i 
ważnych osobistości. 

„Daleki Wschód”  
w Laken 
W 1900 roku król Leopold II od-
wiedził Wystawę Światową w 
Paryżu i zafascynowany Dalekim 
Wschodem powrócił do 
Laken z pomysłem, aby park 
przy jego pałacu ozdobiono 
budynkami charaktery-
stycznymi dla architektury 
tego rejonu. 

Wieża Japońska (Japanse 
Toren), Pawilon Chiński 
(Chinees Paviljoen) i 
Muzeum Sztuki Japońskiej 
(Museum voor Japanse 
Kunst) tworzą razem Muzea 
Dalekiego Wschodu (Musea 
van het Verre Oosten). 

Japońska wieża 
Prace nad budową wieży zostały 
zakończone w listopadzie 1904 
roku, a oficjalne otwarcie miało 
miejsce w maju 1905 roku. Cztery 
lata później król Leopold II prze-
kazał budynek państwu belgijskie-
mu, aby promować więzi między 
Belgią a Japonią. 

Japońska wieża jest dziełem ce-
nionego francuskiego architekta 
Alexandra Marcela. Budynek o 
wysokości 40 metrów belgijska 
firma zbudowała z europejskich 
materiałów, jednak – zgodnie z 
tradycyjnymi japońskimi tech-
nikami – bez użycia gwoździ. 
Ornamenty zewnętrzne w dużej 
części pochodzą z Jokohamy, 
Tokio i Szanghaju. Większość de-
koracji, na zewnątrz i wewnątrz, 
została wykonana w Japonii. 

Wnętrze – skrywające ogromne 
wazy, malowidła na szkle i broń 

samurajów, eksponaty dotyczą-
ce japońskiej kultury i sztuki 
– pozwala obcować ze sztuką 
Dalekiego Wschodu. Wokół bu-
dynku zorganizowano ogród w 
tym samym stylu. 

W 1947 roku obiekt zamknięto dla 
zwiedzających. Po całej serii prac 
restauracyjnych wieżę ponownie 
otwarto dopiero w 1989 roku. 

Chiński pawilon 
Na skraju królewskiej posiadłości 
w Laeken stoi chiński pawilon 
zbudowany na polecenie króla 
Leopolda II, zaprojektowany rów-
nież przez Alexandra Marcela. 
Pierwotnie miała to być luksuso-
wa restauracja dla przedsiębior-
ców, którzy chcieli nawiązywać 
kontakty handlowe z Chinami. 

Prace budowlane rozpoczęto w 
1903 roku, jednak w 1905 roku 
wstrzymano budowę, którą wzno-
wiono dopiero cztery lata później. 
Pawilon otwarty został w 1913 ro-
ku jako oddział Muzeum Handlu. 

Zewnętrzna stolarka pawilonu 
chińskiego i jego dobudówki 
zostały wykonane w Szanghaju. 
Sale zaprojektowane są w stylu 
Ludwika XIV i Ludwika XVI, i 
ozdobione motywami chińskimi. 
Wnętrze prezentuje bogatą kolek-
cję porcelany, orientalne ryciny i 

meble, a jego stolarka została wy-
rzeźbiona w Szanghaju. 

W 1921 roku kierownictwo pawi-
lonu powierzono Królewskiemu 
Muzeum Sztuki i Historii. Zebrało 
ono na przestrzeni lat wspaniałą 
kolekcję chińskiej porcelany.  

Muzeum Sztuki 
Japońskiej 

Stanowi trzecią część 
Muzeum Dalekiego 
Wschodu, znajduje się 
za Chińskim Pawilonem. 
Muzeum zostało zbudo-
wane w 1903 roku przez 
Aleksandra Marcela jako 
garaż dla autobusów i sa-
mochodów, które miały 
przewozić klientów do 
restauracji. Nic z tych pla-
nów nie wyszło i przez lata 
budynek ten pozostał nie-
zagospodarowany. 

W 1990 roku Królewskie 
Muzeum Sztuki i Historii postano-
wiło adaptować go jako Muzeum 
sztuki Japońskiej. Od 2006 można 
tam podziwiać kolekcję sztuki ja-
pońskiej. Zbiory obejmują 12 000 
przedmiotów z okresu Edo (1600-
1868), obrazy, odbitki drzewory-
tów, ceramikę, tkaniny i rzeźby. 

W zacisznej dzielnicy Laeken, 
zielonym przedmieściu Brukseli, 
warto zobaczyć nie tylko królew-
ski zamek i ogród. W parku roz-
rywki Bruparck mieszczą się kina, 
park wodny i park Mini-Europe 
z takimi atrakcjami jak miniatura 
wieży Eiffla. Ze słynnej konstruk-
cji Atomium roztacza się imponu-
jący widok. 

Agnieszka Buniowska 

Źródła: 
podrozowisko.pl, monarchie.be, 

globtroter.pl, knack.be,  
worldbook.pl

commons.wikimedia.org
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Z brukselskich ulic 
zniknęły ostatnie 
patrole wojskowe 
Na początku 2015 roku, po atakach 
na redakcję tygodnika satyrycz-
nego „Charlie Hebdo” w Paryżu, 
rozpoczęła się w Belgii opera-
cja wojskowa Vigilant Guardian 
(Czujny Strażnik), polegająca na 
patrolowaniu ulic, stacji metra i 
dworców kolejowych przez belgij-
skich żołnierzy. Została znacznie 
wzmocniona po zamachach terro-
rystycznych w Brukseli w marcu 
2016 roku. 

W kwietniu po sześciu latach z 
ulic i dworców Brukseli zniknęły 
ostatnie patrole wojska, a obowiąz-
ki żołnierzy przejęła policja. Armia 
jeszcze przez pewien czas będzie 
zapewniać ochronę niektórym 
ambasadom, jednak również i te 
zadania do końca roku przejmie 
policja. 

Decyzja o wycofaniu wojska z ulic 
Brukseli została podjęta przez 
rząd po konsultacji ze służbami 
wywiadowczymi. Obecny poziom 
zagrożenia terrorystycznego w 
Belgii wynosi 2 w pięciostopnio-
wej skali. 

gva.be 

Połowa policjantów w 
Brukseli nie zna języka 
niderlandzkiego 
Znajomość tego języka w lokal-
nej policji w Brukseli jest coraz 
gorsza. Część starszych wiekiem 
policjantów potrafi porozumieć 
się w tym języku, ale ogólnie zna-
jomość niderlandzkiego spada z 
roku na rok. 

W styczniu 2020 roku 57,7 procent 
brukselskich funkcjonariuszy by-
ło dwujęzycznych, rok później licz-
ba ta wynosiła zaledwie 51,6 pro-

cent. Oznacza to spadek o ponad 
6 punktów procentowych w ciągu 
jednego roku. Spośród nowo za-
trudnionych w 2020 r. policjantów 
tylko 11 procent z nich w momen-
cie rekrutacji porozumiewało się 
po francusku i po niderlandzku. 

„Biorąc pod uwagę takie lekcewa-
żenie języka niderlandzkiego, trze-
ba zadać pytanie, czy Bruksela na-
prawdę chce być stolicą Belgii?” 
– pyta posłanka Vlaams Belang 
Barbara Pas. „Władze Brukseli 
nie przestrzegają prawa i trzeba 
je z tego rozliczyć, tak samo jak 
minister spraw wewnętrznych 
Annelies Verlinden, która pono-
si odpowiedzialność za taki stan 
rzeczy”. 

Niderlandzkojęzyczna ludność w 
Brukseli czuje się dyskryminowa-
na. Jak ma ufać policji i zwracać 
się do niej, skoro tak duża liczba 
funkcjonariuszy nie rozumie, co 
się do nich mówi? 

gva.be 

Walka z 
mieszkaniowymi 
oszustwami socjalnymi 
nabiera tempa 
Pięć wyspecjalizowanych agencji 
w 41 krajach sprawdza, czy lo-
katorzy mieszkań socjalnych we 
Flandrii nie posiadają nierucho-
mości za granicą. Takie kontrole 
odbywają się już w Antwerpii, Lier 
czy Ostendzie. Rząd 
fl amandzki, oprócz 
jasnych ram 
prawnych 
zapewnia 
również 
znaczące 
wsparcie fi nan-
sowe (5 mln eu-
ro na kolejne 
trzy lata). 

„Procedura składa się z docho-
dzenia wstępnego i w razie ko-
nieczności dochodzenia faktycz-
nego. Spółkom mieszkaniowym 
zwracamy koszty nawet w przy-
padku negatywnego badania 
wstępnego (75%). Firmy odzyska-
ją pieniądze, a wolne mieszkania 
będą dla osób, które mają do nich 
prawo” – mówi fl amandzki mini-
ster ds. mieszkalnictwa Matthias 
Diependaele. 

Jeśli okaże się, że lokatorzy miesz-
kania socjalnego posiadają nieru-
chomość za granicą, będą musieli 
w określonym czasie opuścić swój 
dotychczasowy lokal. 

Do czasu ich wyprowadzki zwięk-
szona zostanie kwota czynszu, po-
nieważ nie będą im już przysługi-
wać zniżki socjalne. W przypadku 
niektórych najemców opłaty mo-
gą wzrosnąć z 350 do 700 euro. 
Ponadto będą musieli spłacić 
niesłusznie przyznaną im do tej 
pory zniżkę z tytułu wynajmu lo-
kalu socjalnego. 

Z pewnością niektórzy najemcy 
zwrócą się do sądu, ale jak do tej 
pory wszystkie wyroki w takich 
sprawach wydawane były na ko-
rzyść przedsiębiorstw budownic-
twa społecznego. 

nieuwsblad.be  

STIB rezygnuje z 
komunikatów w języku 
francuskim na terenie 

Flandrii 
W środkach transportu, 

należących do bruk-
selskiego przedsię-

biorstwa komunika-
cyjnego STIB, od chwili 
wjazdu na teren Regionu 
Flamandzkiego komuni-
katy odczytywane będą 

katorzy mieszkań socjalnych we 
Flandrii nie posiadają nierucho-
mości za granicą. Takie kontrole 
odbywają się już w Antwerpii, Lier 
czy Ostendzie. Rząd 
fl amandzki, oprócz 
jasnych ram 
prawnych 
zapewnia 
również 
znaczące 
wsparcie fi nan-
sowe (5 mln eu-
ro na kolejne 
trzy lata). 

twa społecznego. 

STIB rezygnuje z 
komunikatów w języku 
francuskim na terenie 

Flandrii 
W środkach transportu, 

należących do bruk-
selskiego przedsię-

biorstwa komunika-
cyjnego STIB, od chwili 
wjazdu na teren Regionu 
Flamandzkiego komuni-
katy odczytywane będą 
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wyłącznie w języku niderlandzkim 
– przekazała flamandzka minister 
ds. mobilności Lydia Peeters. 

Podobnie jak w przypadku fla-
mandzkiego przedsiębiorstwa 
transportowego De Lijn oraz 
przedsiębiorstwa kolejowego 
SNCB komunikaty w dwóch wer-
sjach językowych będą ogłaszane 
w Regionie Stołecznym Brukseli, 
zaś w Regionie Flamandzkim – 
jedynie w języku niderlandzkim. 

Rzeczniczka STIB nie potrafiła po-
wiedzieć, kiedy dokładnie zmiany 
wejdą w życie, ale przekazała, że 
toczą się intensywne dyskusje na 
temat tej zmiany. 

niedziela.be 

„Rasistowski 
przysmak?” 
W Antwerpii popularne są czeko-
ladki i ciasteczka o kształcie ręki – 

symbolu miasta. Nawiązują one do 
legendy o dzielnym Brabo, który 
obciął rękę olbrzymowi terroryzu-
jącemu żeglarzy przeprawiających 
się przez Scheldę. 

Jednak ta stara legenda stała 
się inspiracją do przekazu, że 
antwerpski smakołyk odnosi się 
do… odcinanych rąk podczas bel-
gijskiej kolonizacji w Kongo. 

Portal Africa Archives rozpo-
wszechnia w mediach społeczno-
ściowych fałszywą interpretację 
antwerpskiej legendy twierdząc, 
że „Belgowie odrąbywali ręce 
dziecku, jeśli nie wykonało limitu 
pracy, a obecnie sprzedają ciastka 
symbolizujące obcięte ręce. To jest 
absolutnie diaboliczne. Istnieje 
bezpośredni związek między przy-
smakiem z Antwerpii a odciętymi 
rękami podczas belgijskiego ludo-
bójstwa w Kongo”. 

„Nonsens i szaleństwo” – mó-
wi burmistrz Bart de Wever. 
„Legenda o odciętej ręce pochodzi 
z XIII wieku, a samo ciastko z 1934 
roku, kiedy został ogłoszony kon-
kurs na smakołyk – symbol mia-
sta. Spośród sześciu uczestników, 
którzy zgłosili swoje projekty, wy-
brano pomysł żydowskiego pieka-
rza z holenderskimi korzeniami”. 
Był nim Jos Hakker, pomysłodaw-
ca „Antwerpse Handjes”. 

vrt.be 

hln.be, © Facebook
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Flamandzki ser 
w kosmosie 
Flamandzkie rodzinne przedsię-
biorstwo otrzymało zaskakujące 
zamówienie – ser produkowany 
przez firmę zostanie wysłany w 
kosmos. 
Amerykańska astronautka 
Shannon Walker, która pracu-
je w Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej ISS, już po raz dru-
gi poprosiła o wysłanie jej sera 
produkowanego w Rumbeke 
(Flandria Zachodnia). 

„Na początku nie wiedzieliśmy, 
czy powinniśmy w to uwierzyć, 
ale później dowiedzieliśmy się, 
że astronauci z ISS przygotowują 
listę produktów, które chcieliby 
otrzymać. Jeden z naszych serów 
znalazł się na tej liście” – prze-
kazał Louis-Philippe Deweer z ‘t 
Groendal. 

Przedstawiciele NASA skontak-
towali się ze sklepem w Houston, 
gdzie Walker po raz pierwszy ku-
piła ser (specjalnie przygotowy-
wany przez fl amandzkie przedsię-
biorstwo na rynek amerykański). 

„Przesłaliśmy 1 kilogram sera, któ-
ry zostanie poddany testom bez-
pieczeństwa”– przekazał Deweer. 
Jeśli testy zostaną zakończone 
pomyślnie, ser zostanie wysłany 
w kosmos. 

niedziela.be 

Letnie szkoły 
Rząd flamandzki przeznaczy 10 
milionów euro dotacji dla szkół, 
które chcą ponownie prowadzić 
szkołę letnią jako jeden ze sposo-
bów na zmniejszenie zaległości w 
nauce. 
Zeszłego lata 7521 uczniów wzięło 
udział w letnich zajęciach w 226 

lokalizacjach we Flandrii. Główny 
nacisk położono na język nider-
landzki i matematykę. Większość 
uczniów pochodziła ze środowisk 
obcojęzycznych. 

Flandria ponownie udostępnia 
budżet na letnie szkoły. 10 mln 
euro powinno wystarczyć na do-
tarcie do 20 000 uczniów. Nabór 
projektów zostanie ogłoszony po 
świętach wielkanocnych. 

Według ministra Bena Weytsa let-
nie szkoły powinny działać nawet 
po kryzysie koronawiruso-
wym. 

hln.be 

Opracowała: 
Karolina Morawska

po kryzysie koronawiruso-

hln.be 

Karolina Morawska
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Bruksela, 19 kwietnia 2021 r.

30 kwietnia 2021 r. po dokładnie 1710 dniach dobiegnie końca moja misja Ambasadora 
Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii. Był to dla mnie wspaniały czas, pełen niezwykłych 
wyzwań, ale i satysfakcji z możliwości działania na rzecz Polski i rozwoju relacji polsko-belgijskich. 

Z tej okazji chciałbym podziękować całemu środowisku Polonii belgijskiej i Polakom miesz-
kającym w Królestwie Belgii za blisko pięć lat owocnej współpracy. Państwa zaangażowanie w 
krzewienie polskiej kultury, pielęgnację tradycji narodowych i polskiej historii budziły we mnie 
podziw i stanowiły inspirację do działania każdego dnia. 

Pragnę wyrazić moje głębokie uznanie dla roli jaką w tym procesie odgrywają szkoły polskie przy 
Ambasadzie RP w Brukseli, szkoła europejska oraz liczne placówki oświaty polonijnej rozsiane 
po całej Belgii. Państwa codzienna praca jest gwarancją utrzymania łączności z Ojczyzną przez 
kolejne pokolenia Polek i Polaków. 

W trakcie mojego pobytu w Belgii mieliśmy okazję współpracować przy wielu ważnych dla mnie 
osobiście projektach realizowanych przez Ambasadę. Chciałbym w tym miejscu podziękować za 
to, że mogłem zawsze liczyć na Państwa pomoc i zaangażowanie. Realizacja naszych celów byłaby 
niemożliwa bez silnej i świetnie zorganizowanej Polonii. 

W 2019 r. mieliśmy okazję wspólnie obchodzić szczególnie istotne rocznice - 100-lecia nawiązania 
stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Królestwem Belgii oraz 75-lecia 
wyzwolenia Flandrii przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. bryg. Stanisława 
Maczka. Najważniejszym punktem uświetnienia tych rocznic była wizyta Pary Prezydenckiej w 
Belgii oraz udział, wspólnie z  Jego Królewską Mością Filipem I w uroczystościach na Polskim 
Cmentarzu Wojskowym w Lommel. 

Te wyjątkowe obchody oraz pozostałe wizyty w miastach wyzwalanych przez 1 Dywizję Pancerną 
stanowiły dla mnie szczególny wyraz żywej pamięci o odwadze, bohaterstwie i ścisłych relacjach, 
jakie łączą Polaków i Belgów. Byłem zawsze bardzo zbudowany, gdy podróżując po Belgii spo-
tykałem się z wyrazami wdzięczności za poświęcenie polskich żołnierzy podczas Drugiej Wojny 
Światowej. 

Dlatego też szczególnie cieszy mnie, że  w przyszłym roku na ma-
pie polskich miejsc pamięci za granicą pojawi się kolejny ważny 
element – memoriał Generała Maczka w Roeselare. Belgia jest 
bowiem, ze względu na swą szczególną rolę na jednoczącym się 
kontynencie, domem dla wielu młodych Europejczyków. Ich pa-
mięć o przeszłości będzie miała ogromne znaczenie w budowaniu 
wspólnej Europy. Dlatego chciałbym, aby ta lekcja historii stała 
się udziałem jak największej rzeszy osób współcześnie tu żyjących.

Jestem przekonany, że osoba której przypadnie zaszczytna misja 
reprezentowania Polski i Polaków w Królestwie Belgii, będzie mogła 
liczyć na Państwa dalsze wsparcie, zaangażowanie i pomoc.

Artur Orzechowski

Polonia belgijska i Polacy  
zamieszkujący w Królestwie Belgii

Bruksela, dnia  
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Dzień Matki w Antwerpii  
Czy wiesz, że w Antwerpii Dzień Matki obchodzony jest dwa razy w roku? Pierwszy 
raz w maju, a drugi raz w sierpniu. To długoletnia tradycja, ale tylko w okolicach An-
twerpii a nie w całej Belgii. Czy mieszkańcy prowincji i miasta tak szczególnie cenią 
matki? Nie tylko. Wynika to z dwóch różnych tradycji. 

W roku 1913 z inicjatywy 
antwerpskiego artysty ma-
larza Fransa Van Kuycka 
zorganizowano pierwsze 
w Antwerpii uroczyste ob-
chody Dnia Matki w dniu 
15 sierpnia. Data nie zo-
stała wybrana przypadko-
wo. 15 sierpnia to święto 
kościelne Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny, 
która od roku 1124 jest też 
patronką Antwerpii. Tego 
dnia odbywają się procesje i 
w Antwerpii jest to naprawdę 
wielkie święto. 

Frans Van Kuyck był inicjatorem 
nowego święta – Dnia Matki, 
którego celem było pokazanie i 
docenienie roli matki nie tylko w 
rodzinie, ale też w społeczeństwie. 
Podkreślenie roli matki miało 
wzmocnić wartości rodzinne, gdyż 
jak twierdzono, uległy one zabu-
rzeniu przez zmiany, które zaszły 
w społeczeństwie pod koniec XIX 
wieku w wyniku przemian spo-
łecznych i cywilizacyjnych. 

Wspólnie z lokalnymi organizacja-
mi społecznymi Frans Van Kuyck 
przygotował scenariusz obchodów 
Dnia Matki, opublikowany też 
w lokalnej prasie. Do akcji dołą-
czyły szkoły, aby wszystkie dzieci 
zaangażować w przygotowania i 
obchody Dnia Matki. Powstał na-
wet komitet propagandowy, który 
koordynował wszystkie działania. 

Zachęcano dzieci, aby tego dnia 
coś wyjątkowego 
zrobiły dla swo-
ich mam, oczywi-
ście z pomocą oj-
ców. Domownicy 
mieli za zadanie 
zaskoczyć mat-
kę piękną de-
koracją domu, 
pr zy gotow ać 
o k a z j o n a l n e 
smakołyki, kwia-
ty, specjalne cia-
sta i prezenty – z 
reguły była to bi-
żuteria. 

W całej Belgii nato-
miast Dzień Matki 
jest obchodzony 
w drugą niedzielę 
maja. Nowe święto 
do Belgii przybyło 
z USA, bo to tam 
od 1905 roku jest 
obchodzony Dzień 
Matki. Zwyczaj 
tak szybko przyjął 
się w całym kra-
ju, że w roku 1914 
Kongres Stanów 
Zjednoczony ch 
uznał Dzień Matki 
za święto narodowe. 

Ustalono, że będzie ono obchodzo-
ne właśnie w drugą niedzielę ma-
ja. I tak już zostało. 

Nie ma konkretnego dnia, to świę-
to ruchome, nie jest powiązane 
z określonym dniem miesiąca. 
W ten oto sposób w Antwerpii i 
prowincji Dzień Matki jest obcho-
dzony dwa razy w roku, co jest 
oczywiście wykorzystane przez 
marketingowców. Specjalne pro-
mocje i pomysły na prezenty znaj-
dziemy w każdym sklepie w maju 
i w sierpniu. Nawet biura podróży 
przygotowują specjalne pakiety 
weekendowe lub wycieczki jed-
nodniowe z okazji Dnia Matki. 

W ubiegłym roku obchody Dnia 
Matki były trochę inne, oczywi-
ście z powodu koronawirusa. 
Większość kwiaciarni była za-
mknięta, otwarte były tylko nie-
które, a dokładniej te, które prowa-
dziły sprzedaż online. Można było 
jeszcze kupić bukiety kwiatów w 
supermarketach, albo zrobić bu-
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kiet z kwiatów ogrodowych, któ-
re akurat kwitną. Jeśli ktoś miał 
ogródek. 

Zamknięte były kawiarnie oraz 
restauracje, zatem tradycyjne, 
uroczyste rodzinne obiady czy 
spotkania przy kawie, które są 
tutaj bardzo popularną formą 
świętowania Dnia Matki, też nie 
mogły zostać zorganizowane. 
Zgodnie z tradycją mamy otrzy-
mują prezent, który można było 
kupić tylko w sklepach interne-
towych a te, jak zwykle przygo-
towały specjalną ofertę i różne 
ciekawe promocje. 

Wielu Belgów zasta-
nawiało się, jak w tej 
sytuacji zorganizo-
wać rodzinne obcho-
dy Dnia Matki, sko-
ro media cały czas 
przypominały, aby 
ograniczyć kontakty z 
innymi osobami i naj-
lepiej nie wychodzić 
z domu, jeśli nie ma 
takiej potrzeby. 
Podobna sytuacja 
jest w tym roku. 
Kawiarnie i restaura-

cje są kolejny miesiąc zamknięte, 
jednak jest nadzieja, bo jeśli utrzy-
ma się spadek liczby zachorowań, 
to nastąpi częściowe otwarcie sek-
tora gastronomicznego od 8 ma-

ja. A w niedzielę 9 maja przypada 
tegoroczny Dzień Matki w Belgii. 

W ostatnich dniach kwietnia 
w Belgii częściowo złagodzone 
zostały obostrzenia i ponownie 
można spotykać się w grupach 
do 10 osób, ale tylko na zewnątrz, 
czyli w ogrodzie lub na tarasie. Dla 
wielu rodzin to bardzo dobra wia-
domość, bo można zorganizować 
małe przyjęcie, jeśli będzie ładna 
pogoda. 

Na zdjęciach są fragmenty deko-
racji tortów okolicznościowych 
– czekoladowe serce, na którym 
jest narysowana mama z dziećmi 
oraz napis Leve Moeder (Kochana 
Mama). 
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Co z tą przemocą?
W idealnym świecie związki partnerskie lub małżeńskie trwają do końca życia, wol-
ne od kłótni, krzyków i nieporozumień. Ludzie szanują się i ufają sobie nawzajem, 
kochając się ponad wszystko. Nie istnieje zdrada, nie ma potrzeby kontrolowania 
drugiej osoby. 

Rzeczywistość jednak jest inna. 
Nie wszystko jest perfekcyjne, a 
do osiągnięcia ideału jest nam 
nieraz bardzo daleko. 

W związkach, gdzie kłótnie poja-
wiają się sporadycznie, mamy do 
czynienia z czymś zupełnie nor-
malnym: taka już nasza natura, że 
czasem dochodzi do konfliktów. 
Mówi się, że partnerzy, którzy się 
nie sprzeczają, tak naprawdę jesz-
cze się nie poznali. Jeśli po kłótni 
potrafimy dojść do porozumienia, 
oznacza to, że żyjemy w klasycz-
nym związku. 

Czasem jednak konfliktów jest tak 
wiele i zdarzają się one tak często, 
że wspólne życie staje się trudne 

lub niemożliwe. Niekiedy niepo-
rozumienia przekształcają się w 
awantury, a zdarza się, iż pojawia 
się przemoc. 

Gdy dochodzi do fizycznej lub 
psychicznej przemocy ze strony 
jednej osoby względem innej, sy-
tuacja staje się nie do zniesienia. 
Jeden z partnerów staje się opraw-
cą, drugi ofiarą. Jedna osoba wy-
maga od drugiej pewnego określo-
nego zachowania, a gdy ta się nie 
zastosuje, wymierzana jest kara. 

Istnieje wiele form przemocy w 
związku: jest przemoc fizyczna 
(najbardziej znana: bicie, kopa-
nie, popychanie…), ale również 
psychiczna, ekonomiczna i seksu-

alna. Formą przemocy psychicz-
nej jest szantaż, kontrola czy tzw. 
ciche dni; przemocy ekonomicz-
nej – zakaz podjęcia pracy lub za-
właszczenie karty bankowej; prze-
mocy seksualnej – gwałt (również 
w małżeństwie!) lub zachowania 
nieodpowiadające drugiej stronie. 

Przemoc domowa dzieje się za za-
mkniętymi drzwiami, a osoba jej 
doświadczająca często nie ma się 
do kogo zwrócić. Kontrolowana, 
zastraszona i odseparowana od 
rodziny lub przyjaciół, nawet nie 
szuka wyjścia. Wynika to głównie 
ze strachu, co się wydarzy potem. 

Najważniejsze jest zrozumienie, 
że dana relacja jest przemocowa. 
Kobiety, które znajdują się w tok-
sycznych związkach, bardzo czę-
sto nie zdają sobie z tego sprawy. 
Kiedy partner dopuszcza się prze-
mocy, osoba doświadczająca jej 
ma tendencję do usprawiedliwia-
nia jego zachowania, umniejsza-
nia, przekonywania samej siebie, 
że mogłoby być gorzej. 

Jednak nawet jednorazowa lub 
sporadyczna przemoc pozostaje 
przemocą. Pamiętajmy, że dzieci, 
które są jej świadkami, mogą takie 
zachowania powielać w przyszło-
ści we własnych relacjach i ro-
dzinach, szukając podświadomie 
schematu panującego w domu. 
Dlatego tak często zdarza się, że 
przemoc przechodzi z pokolenia 
na pokolenie. 

Najważniejszym zadaniem każde-
go rodzica jest zapewnienie swoim 
dzieciom bezpieczeństwa, misją 
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każdej matki i każde-
go ojca powinna być ochrona 
własnych dzieci. One, tak bardzo 
wrażliwe, wyczuwają, że w ich 
domu dzieje się coś niedobrego. 
Nawet jeśli rodzice starają się, 
by dzieci nie widziały przemocy, 
dzieci często słyszą, co się dzieje 
i obarczają się winą za zaistniałą 
sytuację. 

Niekiedy stają w obronie rodzica 
doświadczającego przemocy, nara-
żając swoje zdrowie lub życie. Role 
się odwracają i to dziecko chroni 
rodzica, choć tak nie powinno być! 
Dzieci takie w przyszłości mogą 

mieć poważne problemy psy-
chologiczne ze względu na 
przeżytą traumę. 

Pomoc jednak 
istnieje! 
Od zeszłego roku dzia-

ła w Belgii Centrum 
Antyprzemocowe Elles pour 

elles, którego celem jest pomaga-
nie Polkom, ofiarom przemocy 
domowej, mieszkającym w Belgii. 

Pomoc udzielana jest w języku 
polskim, a jej częścią jest telefon 
zaufania, obsługiwany przez psy-
cholożki i prawniczki, które radzą 
kobietom (lub mężczyznom) jak 
wyjść z kręgu przemocy, jak przy-
gotować się do separacji krok po 
kroku, jak żyć po rozstaniu, a tak-
że jakie są możliwości w przypad-
ku decyzji o pozostaniu w relacji i 
jak się usamodzielnić fi nansowo. 

Oferują wsparcie, słuchają, poma-
gają również w uzyskaniu infor-
macji o Domach Samotnej Matki 
na terenie Belgii, jeśli istnieje taka 
konieczność. 

Jeśli jesteś ofi arą przemocy (lub 
znasz osobę jej doświadczają-
cą) nie wahaj się, skontaktuj się 
z nami, a my Cię wysłuchamy. 
Jesteśmy po to, by Ci pomóc. 

Członkini Elles pour Elles

ZAPRASZAMY:
poniedziałek-sobota: 

10:00 - 19:00
niedziela: zamknięte

Dostawy dwa razy w tygodniu

POLSKI SKLEP 
SPOŻYWCZY

Van Breestraat 39, 2018 Antwerpia, gsm 0484 900 756

GARMAZERKA:
- pierogi: różne rodzaje 

- kotlety: schabowe, mielone, 

de volaille

- gołąbki

- kartacze

- codziennie zupa

- paszteciki

i wiele innych...

.

każdej matki i każde-
go ojca powinna być ochrona 

mieć poważne problemy psy-
chologiczne ze względu na 
przeżytą traumę. 

Pomoc jednak 
istnieje! 
Od zeszłego roku dzia-

ła w Belgii Centrum 
Antyprzemocowe Elles pour 
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 Przegląd prasy polskiej 
Poszerzone uprawnienia 
kierowców z prawem 
jazdy kategorii B 
Ministerstwo Infrastruktury pra-
cuje nad stosowną nowelizacją. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym oraz nie-
których innych ustaw jest na eta-
pie rozpatrzenia przez Rządowe 
Centrum Legislacji. 

Jakich zmian można się spodzie-
wać? Chodzi o  podwyższenie 
dopuszczalnej masy całkowitej, 
do jakiej prowadzenia uprawnia 
prawo jazdy kategorii B. Dziś 
ta masa wynosi 3,5 tony, po nowe-
lizacji ma wynosić 4,25 tony. 

Jednak żeby kierowca z prawem 
jazdy kategorii B mógł prowadzić 
samochód o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 4,25 tony, będzie mu-
siał posiadać te uprawnienia przez 
co najmniej dwa lata. 

wprost.pl 

Leki coraz droższe 
Analiza PEX PharmaSequence 
wykazała, że podwyżki cen leków 
w aptekach trwają nieprzerwanie 
od listopada 2020 r. Kiedy zsumuje 
się wszystkie podwyżki, to okaże 
się, że średnia cena leku w Polsce 
wynosi teraz 23,7 zł, czyli o  7,6 
proc. więcej niż przed rokiem. 
Drożyzna jest rynkową reakcją 
na pandemię i  trudną sytuację 
w całej branży lekowej. 

Podwyżki nie zrekompensują już 
strat, choć firmy będą 

próbować iść tą drogą. 

Zmniejszający się popyt na lekar-
stwa na to nie pozwoli. Widać to 
w  danych, bo  ciągu pierwszych 
dwóch miesięcy 2021 r. apteki 
sprzedały leków za nieco ponad 
5,8 mld zł. To spadek w porówna-
niu z zeszłym rokiem o 14 proc. 

money.pl 

Narodowy Spis 
Powszechny 
– podawanie 
nieprawdziwych danych 
jest przestępstwem 
Spis ruszył 1 kwietnia i po raz pierw-
szy w historii ankietę GUS trzeba 
wypełnić w internecie – samemu, 
bądź przy pomocy rachmistrza. 

Oprócz podania danych oso-
bowych, adresu a  także liczby 
osób zamieszkałych w domu czy 
mieszkaniu, wypełniający spis 
muszą odpowiedzieć na pytania 
dotyczące „relacji rodzinnych”, 
m.in. wskazać współmałżonka lub 
partnera, powierzchnię użytkową 
mieszkania i rodzaj ogrzewania. 

W części „kwestionariusz oso-
bowy” trzeba odpowiedzieć, czy 
dokonujący samospisu pozostaje 
w związku niesformalizowanym, 
podać narodowość, wykształce-
nie i wyznanie. Trzeba też będzie 
poinformować o zarobkach, a po-
siadacze fi rm – o aktywności eko-
nomicznej. 

Zgodnie z artykułem 48. Usta-wy o 
Narodowym Spisie Powszechnym 
ludności i mieszkań, „osoby fi zycz-
ne, przekazujące dane w ramach 
spisu powszechnego są obowią-
zane do udzielania dokładnych, 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi”. 

Za zamieszczanie w ankiecie fał-
szywych danych przewidywane są 
kary. Może to być grzywna, ograni-

czenie wolności albo pozbawienie 
wolności do lat 2. 

Kara grzywny grozi też za przesła-
nie ankiety po terminie – ostatnim 
dniem będzie 30 września. A po-
nieważ uczestnictwo w spisie jest 
obowiązkowe, 5 tysięcy złotych 
grzywny zapłacą ci, którzy odmó-
wią w nim udziału. 

interia.pl 

Wzrosły mandaty 
za spacer z psem
W kwietniu weszła w życie zmiana 
rozporządzenia rządu w sprawie 
grzywien „za niektóre wykrocze-
nia”. Dominują wśród nich nowe 
stawki kar za spacer z psem, jeśli 
nie zachowamy podczas niego od-
powiedniej ostrożności. 

„Niezachowanie zwykłych lub 
nakazanych środków ostrożno-
ści przy trzymaniu zwierzęcia 
grozi grzywną od 50 do 250 zł. 
Niezachowanie zwykłych lub 
nakazanych środków ostrożno-
ści przy trzymaniu zwierzęcia, 
które swoim zachowaniem stwa-
rza niebezpieczeństwo dla ży-
cia lub zdrowia człowieka, grozi 
grzywną w wysokości 500 zł”. 

Jednak są jeszcze „nakazane środ-
ki ostrożności” czyli takie, które 
wynikają z przepisów miejsca. 
Przykładem może być autobus 
miejski, gdzie przeważnie obo-
wiązuje właścicieli psów używanie 

Podwyżki nie zrekompensują już 
strat, choć firmy będą 

próbować iść tą drogą. 

Narodowym Spisie Powszechnym 
ludności i mieszkań, „osoby fi zycz-
ne, przekazujące dane w ramach 
spisu powszechnego są obowią-
zane do udzielania dokładnych, 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi”. 

Za zamieszczanie w ankiecie fał-
szywych danych przewidywane są 
kary. Może to być grzywna, ograni-
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zarówno smyczy, jak i kagańca. W 
tej sytuacji grzywna może być wy-
soka. 

Mandat może wynieść do 500 zło-
tych, kiedy zwierzę jest szczegól-
nie niebezpieczne. Niekoniecznie 
chodzi o listę ras uznanych za sta-
nowiące większe zagrożenie, ale o 
konkretne przypadki. 

Warto zwrócić też uwagę, że je-
śli pies wymknie się opiekunowi 
spod kontroli i wyrządzi faktyczne 
szkody, odpowiedzialność za nie 
może wiązać się z o wiele wyższą 
kwotą. 

polsatnews.pl 

Emerytury wzrosną 
Osoby, które złożą wnioski o eme-
ryturę po 1 kwietnia dostaną wyż-
sze świadczenia o około 6 procent. 

Na skutek dużej liczby zgonów 
z powodu COVID-19 średnia dłu-
gość dalszego życia 60-latków zma-
lała o 13,8 miesięcy, a 65-latków 
o 13,3 miesiąca – wynika z tabeli 
trwania życia opracowanej przez 
GUS na potrzeby ZUS. 

Pośrednim tego efektem jest 
nadzwyczajna pandemiczna pod-
wyżka świadczeń ustalanych dla 
emerytów składających wniosek 
o  przyznanie świadczenia od 1 
kwietnia. Kobieta (60) zyska śred-
nio o 5,6 proc., a mężczyzna (65) 
o 6,5 proc. wyższą emeryturę. 

Wynika to z  faktu, iż wysokość 
emerytury ustala się, dzieląc za-
pisane składki przez oczekiwaną 
długość życia. Im jest ona krótsza, 
tym wyższa emerytura. Pod wzglę-
dem oczekiwanej długości życia, 
w 2020 r. cofnęliśmy się o ok. 12 
lat do poziomów z 2008 roku. 

biznes.interia.pl 

Koszt roboczogodziny 
w Polsce jednym z 
najniższych w UE 
W 2020 roku godzinowe koszty 
pracy wahały się we wszystkich 
państwach członkowskich Unii 
Europejskiej od 6,5 do 45,8 eu-
ro.  Według danych Eurostatu 
średni koszt roboczogodziny w 
całej gospodarce oszacowano na 
28,5 euro w porównaniu do 27,7 
euro w 2019 roku. 

Najwyższe staw-
ki dla pracodaw-
ców wskazano 
w Luksemburgu 
(42,1 euro),  
Danii (45,8 euro), 
Belgii (41,1 euro). 
Jeśli chodzi o poziom kosztów 
roboczogodziny w przemyśle, wy-
niósł on średnio 28,8 euro w Unii 
Europejskiej. W budownictwie 
25,6 euro, a w usługach – 28,2 
euro. 

Biorąc pod uwagę składniki ro-
boczogodziny, w przypadku kosz-
tów pozapłacowych, jak składki na 
ubezpieczenia społeczne, średni 
ich udział wyniósł 24,5 euro w Unii 
Europejskiej. 

Najniższe koszty odnotowano w 
Bułgarii (6,5 euro), Rumunii (8,1 
euro), na Węgrzech (9,9 euro). 
Do tego grona można również za-
liczyć Polskę, w której koszt ten 
wynosi 11,0 euro. 

bankier.pl 

Opracowała: Katarzyna 
Frankowska

POMOC DOMOWA 
Region Waasland, 
Gent i Antwerpia

Szukamy
właśnie
Ciebie!  

Szukamy
łaśnie

!  

T  0484 57 78 49
aleksandra@vanosta.net

www.poetsdienst-vanosta.be

• Od dnia pierwszego stała umowa
• Możliwosc pracy na pełen etat lub pół etatu
• Możliwe godziny pracy w godzinach szkolnych
• Klienci w swoim regionie
• Wolny wybór urlopu
• Dobry pakiet wynagrodzeń z czekami
zywieniowymi, pieniadze wakacyjne, premia
koncoworoczna, dodatek za kilometry i 
wynagrodzenie za telefon
• Prawidłowo działający dział HR
• Ładna odzież robocza + dodatkowe
wynagrodzenie za odzież
• Solidne szkolenie przez naszych własnych 
szkoleniowcow
• Szacunek dla każdego pracownika
• Przede wszystkim codzienne podziękowania i 
uznanie od klientów i zespołu Van Osta :)

Mam do sprzedania tanio 
rower Venturelli dla dziew-
czynki, 24 cale. Nowy, nigdy 
nie używany z dwu letnią gwa-
rancją. Kolor kremowy. 
Kontakt po 18-tej: 
0486 932 572

Dodaj swoje 
ogłoszenie drobne 

antwerpiapopolsku@gmail.com



Zaufałam MaxiClean Dbamy o prawa
i obowiązki pracowników

Wspieramy,
uczymy, bawimy

Prowadzimy
Program „Siła Kobiet”

MaxiClean to firma ciesząca się
największym zaufaniem wśród Pań
w sektorze titres – services

Zapewniamy profesjonalną rozmowę o pracę

Zadzwoń i umów się na spotkanie już dziś 0485 031 370
Zapraszamy na dni otwarte w sobotę 22 maja w godzinach od 9:00 do 12:00 

Przeprowadzimy symulację wynagrodzenia uwzględniając indywidualną sytuację rodzinną oraz wszystkie 
bonusy, które oferujemy.  Zapewniamy pełne wsparcie przy zmianie biura i organizujemy wszelkie formal-
ności w imieniu Pań.

W każdy poniedziałek na naszym fb publikujemy cykl “Czy wiesz, że”.
Organizujemy webinary z ekspertami w zakresie praw pracowników. 
Odpowiadamy na pytania na temat Waszych praw pod numerem 
telefonu: 02 223 58 48.

W każdą sobotę organizujemy warsztaty dla dzieci. 
Podczas Dni Otwartych zapewniamy najlepszą 
opiekę dla najmłodszych.

Dlaczego dla MaxiClean Pani Amanda zdecydowała 
się dojeżdżać aż 83 km? Między innymi o tym
przeczytacie w naszym najnowszym wywiadzie.

Aneta Kubik – Opiekun w MaxiClean: Pani Amando, bardzo dziękuje-
my, że zgodziła się Pani na wywiad z nami. Pani historia jest wyjąt-
kowo, gdyż pokazuje, że mając odpowiednie wsparcie nie ma takich 
przeszkód, których nie można pokonać. Jak znalazła się Pani w Belgii?

Amanda Szyk - pracownik MaxiClean: Przyjechałam tutaj za chłopa-
kiem, za miłością i czasem mu to wypominam. (śmiech)

Dobrze się Pani tutaj czuje?

Tak, chociaż na początku bardzo tęskniłam za rodziną - za mamą, za 
bratankami i bratanicami, ale teraz czuję już, że tutaj jest mój drugi dom.

Pani Amando - jest Pani z nami już 3 miesiące, to chyba wystarcza-
jąco długo, żeby zadać to pytanie: czy warto było zmienić biuro?

Tak. Mimo, że wyszłam ze strefy swojego komfortu, bo na początku 
obawiam się zmian, to okazało się, że to była najlepsza decyzja w moim 
życiu. Dzięki temu jestem spokojniejsza, mogę codziennie wychodzić do 
pracy z uśmiechem i nie boję się o swoje jutro.

Jak długo pracowała Pani w poprzednim biurze zanim zdecydowa-
ła się Pani na zmianę?

Ponad rok.

Zmiany pracodawcy nie dokonujemy zwykle z dnia na dzień,
co skłoniło Panią w takim razie do podjęcia tej decyzji?

Chciałam zmienić swoje życie na lepsze, na uwadze miałam przede 
wszystkim, aby iść do pracy z uśmiechem, nie przejmować się żadnymi 
problemami z biurem i nie myśleć o tym, czy mogę iść na urlop czy nie.

Czy podczas tej zmiany i całego procesu przejścia z poprzedniego 
biura do nas mogła Pani liczyć na czyjeś wsparcie lub pomoc?

Tak, oczywiście. Przede wszystkim miałam zapewnione wsparcie psy-
chiczne od dziewczyn tutaj z biura MaxiClean, które dały mi taką „moc”, 
abym uwierzyła w swoje siły. Przychodząc tutaj do biura miałam tylko
6 swoich godzin, a one pomogły mi uwierzyć w siebie i w ciągu dosłow-
nie jednego dnia zdobyłam cały etat.

Belgia to nie jest duży kraj, a mimo to nie brakuje tutaj biur czeko-
wych. Dlaczego w takim razie zdecydowała się Pani dojeżdżać
83 kilometry do nas, zamiast wybrać biuro, które jest położone 
bliżej Pani miejsca zamieszkania?

W innych biurach taka pomoc nie jest gwarantowana oraz takie proste 
rzeczy jak maaltijdcheques (chèque repas/czeki żywnościowe – przyp. 
red.), czy choćby możliwość wzięcia urlopu bezpłatnego… takie normal-
ne rzeczy związane z pracą, o których w innych biurach się nie mówi. Jak 
również zaufanie do ludzi, którzy tu pracują, że mogą mi w każdej chwili 
pomóc… i takie poczucie, że jestem człowiekiem, a nie robotem do pracy.

Co doradziłaby Pani innym Paniom, które nie czują się dobrze
w swoim biurze, a mimo to zwlekają ze zmianą?

Ja rozumiem te obawy, ponieważ każdy boi się zmian. Ale odkładanie 
tego na później tak naprawdę tylko pogarsza sytuację, bo ten czas i tak 
upłynie, a my będziemy w tym samym punkcie.Nie ma sensu tkwić
w miejscu, w którym po prostu źle się czujemy. Umówienie się na rozmo-
wę, choćby telefoniczną, tak naprawdę do niczego nas nie zobowiązuje, 
a może okazać się tzw. strzałem w 10!

Często Panie obawiają się też, że zmiana pracodawcy wiąże się
z brakiem ciągłości w pracy, chociaż wiemy ze najczęściej tak nie 
jest i Pani przypadek to potwierdza, prawda?

Tak, ponieważ moja zmiana biura przebiegła bardzo płynnie, nie miałam 
żadnej przerwy pomiędzy kontraktami i mogłam dalej normalnie praco-
wać.

Słyszy się też, że niektóre biura stosują pewną nieuczciwą taktykę, 
która polega na zastraszaniu Pań, które chcą zabrać ze sobą swoich 
klientów. Czy u Pani również taka sytuacja miała miejsce?

W moim przypadku nie, ale dużo moich koleżanek opowiadało, że one 
same lub ich koleżanki dostawały pewien dokument do podpisania
w języku niderlandzkim, w którym to jest mowa o konsekwencjach 
prawnych w przypadku, jeżeli Pani zabierze tych klientów. 

Wiemy oczywiście, że jest to działanie bezprawne, choć niestety 
często stosowane przez biura, ale nawet w takim wypadku poma-
gamy Paniom i zapewniamy oczywiście swoje wsparcie, jeżeli jest 
taka potrzeba. Już 4 maja otwieramy nasz nowy oddział w Ware-
gem, czyli w Pani okolicach. Jak do tego doszło i co ma Pani
z tym wspólnego?

Przyjeżdżając tutaj do biura, z wieloma obawami, po prostu zapytałam 
Panie z biura, dlaczego nie otworzą oddziału w tej okolicy, ponieważ 
według mnie nie ma tam takiego biura, z taka chęcią pomocy pracowni-
kowi, dania takiego komfortu. Podsunęłam taki pomysł, a Panie w ciągu 
tygodnia zorganizowały miejsce, pracowników i dzięki temu wkrótce i my 
będziemy mieć biuro MaxiClean w Waregem.

Pracuje Pani z nami już 3 miesiące, jakie w takim razie dostrzega 
Pani różnice pomiędzy naszym a poprzednim biurem?

Przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, wzajemny szacunek.
I ten komfort psychiczny, że nie boję się zadzwonić do biura z jakimś pro-
blemem: czy to osobistym czy związanym z pracą. W biurze MaxiClean 
mówi się otwarcie o prawach pracowników i są one respektowane.

Tak, to prawda. Dbanie o prawa pracowników i uświadamianie, 
jakie pracownik ma prawa, ale również obowiązki, jest jednym 
z naszych priorytetów. To, co szczególnie nas cieszy to fakt, że 
korzysta na tym cały sektor, nie tylko nasi Pracownicy. W ostatnim 
czasie dzwonią do nas Panie z innych biur, które korzystają z tych 
informacji i często szukają u nas porady, kiedy mają jakiś problem 
ze swoim biurem. Czy będzie Pani z nami na otwarciu nowego 
oddziału MaxiClean w Waregem?

Tak, oczywiście będę!

W takim razie do zobaczenia już 4 maja w Waregem. 

Witamy nowe Panie piękną biżuterią Apart. 
Doceniamy Panie, które polecają nasze biuro. 
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Organizujemy webinary z ekspertami w zakresie praw pracowników. 
Odpowiadamy na pytania na temat Waszych praw pod numerem 
telefonu: 02 223 58 48.

W każdą sobotę organizujemy warsztaty dla dzieci. 
Podczas Dni Otwartych zapewniamy najlepszą 
opiekę dla najmłodszych.

Dlaczego dla MaxiClean Pani Amanda zdecydowała 
się dojeżdżać aż 83 km? Między innymi o tym
przeczytacie w naszym najnowszym wywiadzie.

Aneta Kubik – Opiekun w MaxiClean: Pani Amando, bardzo dziękuje-
my, że zgodziła się Pani na wywiad z nami. Pani historia jest wyjąt-
kowo, gdyż pokazuje, że mając odpowiednie wsparcie nie ma takich 
przeszkód, których nie można pokonać. Jak znalazła się Pani w Belgii?

Amanda Szyk - pracownik MaxiClean: Przyjechałam tutaj za chłopa-
kiem, za miłością i czasem mu to wypominam. (śmiech)

Dobrze się Pani tutaj czuje?

Tak, chociaż na początku bardzo tęskniłam za rodziną - za mamą, za 
bratankami i bratanicami, ale teraz czuję już, że tutaj jest mój drugi dom.

Pani Amando - jest Pani z nami już 3 miesiące, to chyba wystarcza-
jąco długo, żeby zadać to pytanie: czy warto było zmienić biuro?

Tak. Mimo, że wyszłam ze strefy swojego komfortu, bo na początku 
obawiam się zmian, to okazało się, że to była najlepsza decyzja w moim 
życiu. Dzięki temu jestem spokojniejsza, mogę codziennie wychodzić do 
pracy z uśmiechem i nie boję się o swoje jutro.

Jak długo pracowała Pani w poprzednim biurze zanim zdecydowa-
ła się Pani na zmianę?

Ponad rok.

Zmiany pracodawcy nie dokonujemy zwykle z dnia na dzień,
co skłoniło Panią w takim razie do podjęcia tej decyzji?

Chciałam zmienić swoje życie na lepsze, na uwadze miałam przede 
wszystkim, aby iść do pracy z uśmiechem, nie przejmować się żadnymi 
problemami z biurem i nie myśleć o tym, czy mogę iść na urlop czy nie.

Czy podczas tej zmiany i całego procesu przejścia z poprzedniego 
biura do nas mogła Pani liczyć na czyjeś wsparcie lub pomoc?

Tak, oczywiście. Przede wszystkim miałam zapewnione wsparcie psy-
chiczne od dziewczyn tutaj z biura MaxiClean, które dały mi taką „moc”, 
abym uwierzyła w swoje siły. Przychodząc tutaj do biura miałam tylko
6 swoich godzin, a one pomogły mi uwierzyć w siebie i w ciągu dosłow-
nie jednego dnia zdobyłam cały etat.

Belgia to nie jest duży kraj, a mimo to nie brakuje tutaj biur czeko-
wych. Dlaczego w takim razie zdecydowała się Pani dojeżdżać
83 kilometry do nas, zamiast wybrać biuro, które jest położone 
bliżej Pani miejsca zamieszkania?

W innych biurach taka pomoc nie jest gwarantowana oraz takie proste 
rzeczy jak maaltijdcheques (chèque repas/czeki żywnościowe – przyp. 
red.), czy choćby możliwość wzięcia urlopu bezpłatnego… takie normal-
ne rzeczy związane z pracą, o których w innych biurach się nie mówi. Jak 
również zaufanie do ludzi, którzy tu pracują, że mogą mi w każdej chwili 
pomóc… i takie poczucie, że jestem człowiekiem, a nie robotem do pracy.

Co doradziłaby Pani innym Paniom, które nie czują się dobrze
w swoim biurze, a mimo to zwlekają ze zmianą?

Ja rozumiem te obawy, ponieważ każdy boi się zmian. Ale odkładanie 
tego na później tak naprawdę tylko pogarsza sytuację, bo ten czas i tak 
upłynie, a my będziemy w tym samym punkcie.Nie ma sensu tkwić
w miejscu, w którym po prostu źle się czujemy. Umówienie się na rozmo-
wę, choćby telefoniczną, tak naprawdę do niczego nas nie zobowiązuje, 
a może okazać się tzw. strzałem w 10!

Często Panie obawiają się też, że zmiana pracodawcy wiąże się
z brakiem ciągłości w pracy, chociaż wiemy ze najczęściej tak nie 
jest i Pani przypadek to potwierdza, prawda?

Tak, ponieważ moja zmiana biura przebiegła bardzo płynnie, nie miałam 
żadnej przerwy pomiędzy kontraktami i mogłam dalej normalnie praco-
wać.

Słyszy się też, że niektóre biura stosują pewną nieuczciwą taktykę, 
która polega na zastraszaniu Pań, które chcą zabrać ze sobą swoich 
klientów. Czy u Pani również taka sytuacja miała miejsce?

W moim przypadku nie, ale dużo moich koleżanek opowiadało, że one 
same lub ich koleżanki dostawały pewien dokument do podpisania
w języku niderlandzkim, w którym to jest mowa o konsekwencjach 
prawnych w przypadku, jeżeli Pani zabierze tych klientów. 

Wiemy oczywiście, że jest to działanie bezprawne, choć niestety 
często stosowane przez biura, ale nawet w takim wypadku poma-
gamy Paniom i zapewniamy oczywiście swoje wsparcie, jeżeli jest 
taka potrzeba. Już 4 maja otwieramy nasz nowy oddział w Ware-
gem, czyli w Pani okolicach. Jak do tego doszło i co ma Pani
z tym wspólnego?

Przyjeżdżając tutaj do biura, z wieloma obawami, po prostu zapytałam 
Panie z biura, dlaczego nie otworzą oddziału w tej okolicy, ponieważ 
według mnie nie ma tam takiego biura, z taka chęcią pomocy pracowni-
kowi, dania takiego komfortu. Podsunęłam taki pomysł, a Panie w ciągu 
tygodnia zorganizowały miejsce, pracowników i dzięki temu wkrótce i my 
będziemy mieć biuro MaxiClean w Waregem.

Pracuje Pani z nami już 3 miesiące, jakie w takim razie dostrzega 
Pani różnice pomiędzy naszym a poprzednim biurem?

Przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, wzajemny szacunek.
I ten komfort psychiczny, że nie boję się zadzwonić do biura z jakimś pro-
blemem: czy to osobistym czy związanym z pracą. W biurze MaxiClean 
mówi się otwarcie o prawach pracowników i są one respektowane.

Tak, to prawda. Dbanie o prawa pracowników i uświadamianie, 
jakie pracownik ma prawa, ale również obowiązki, jest jednym 
z naszych priorytetów. To, co szczególnie nas cieszy to fakt, że 
korzysta na tym cały sektor, nie tylko nasi Pracownicy. W ostatnim 
czasie dzwonią do nas Panie z innych biur, które korzystają z tych 
informacji i często szukają u nas porady, kiedy mają jakiś problem 
ze swoim biurem. Czy będzie Pani z nami na otwarciu nowego 
oddziału MaxiClean w Waregem?

Tak, oczywiście będę!

W takim razie do zobaczenia już 4 maja w Waregem. 

Witamy nowe Panie piękną biżuterią Apart. 
Doceniamy Panie, które polecają nasze biuro. 
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 Z życia polskiej szkoły 
w Antwerpii 
Konkurs Recytatorski „Słowem – Polska”
Nasi uczniowie zawsze chętnie biorą udział w konkursach recytatorskich – bez różnicy czy są to szkolne, 
czy międzyszkolne zmagania. Tym razem swoje zdolności deklamacyjne prezentowali w I etapie, szkolnym, 
prestiżowego Konkursu Recytatorskiego „Słowem – Polska”, ogłoszonego przez Kancelarię Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i skierowanego wyłącznie do uczniów szkół polonijnych oraz polskich za granicą. 
Zadaniem uczestników było nagranie i dostarczenie poloniście jak najpiękniejszej recytacji wybranego 
wiersza jednego z czworga autorów: Ignacego Krasickiego, Cypriana Kamila Norwida, Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej lub Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

Szkolna Komisja Konkursowa z otrzymanych wystąpień wyłoniła zwycięzców – 6 uczniów, którzy będą 
reprezentowali szkołę w kolejnym, tym razem krajowym, etapie konkursu (2 osoby z każdej grupy wie-
kowej: 7-9 lat, 10-13 oraz 14+). Laureatom szkolnej części recytatorskich zmagań życzymy powodzenia w 
kolejnych etapach konkursu! 

Międzynarodowy Konkurs 
o „Żołnierzach Wyklętych” 

Nasi podopieczni tłumnie przystąpili również do udziału 
w „VIII Międzynarodowym Konkursie Historycznym o 
Żołnierzach Wyklętych”, skierowanym do uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce i poza jej 
granicami. Patronat Narodowy objął nad nim Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Zadaniem uczest-
ników tego konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, 
muzycznej, fi lmowej albo literackiej na jedno z zagadnień 
opracowanych dla ich grupy wiekowej. Zadania te, oczy-
wiście, dotyczyć mają tytułowych „Żołnierzy Wyklętych”. 
Otrzymaliśmy wiele pięknych laurek i rysunków najmłod-
szych podopiecznych, ogromną ilość ciekawych plakatów, 
znaczków i własnoręcznie zaprojektowanych banknotów. 
Nasz zachwyt wzbudziły piosenki poświęcone pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” oraz oryginalne filmy pokazują-
ce uczniowską interpretację historii – „Raport Witolda 
Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego, więźnia w niemiec-
kim obozie KL Auschwitz” i wariacje na temat dziejów 
„Żołnierzy wyklętych”. Prace zostały przesłane organiza-
torom, zaś my trzymamy kciuki za uczestników konkursu 
z naszej szkoły! 

Zapisy do szkoły 
Nadal trwają 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. Wstępne zgłoszenie dziecka odby-
wa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, 
zamieszczonego wraz z regulaminem rekrutacji (zapisów) na stronie in-
ternetowej szkoły www.antwerpia.orpeg.pl.
ZAPRASZAMY.
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 Dlaczego dziecko powinno 
chodzić boso? 
Każdy rodzic chce jak najlepiej zadbać o zdrowie swojego dziecka. Staramy się ubie-
rać je stosownie do pogody i zwracamy uwagę na każdy kaszel czy katar. Niewielu 
jednak wie, że jednym z elementów prawidłowego rozwoju jest… chodzenie boso! 

W polskich domach noszenie 
kapci to norma. Okazuje się, że 
zarówno dla naszych stóp, jak i dla 
stóp naszych dzieci nie jest to naj-
lepsze rozwiązanie. Fizjoterapeuci 
są w tej kwestii zgodni. Paweł 
Zawitkowski – jeden z najsławniej-
szych specjalistów dziecięcych w 
tej dziedzinie podkreśla, jak ważne 
jest to, by dziecko często chodziło 
bez kapci. 

– Najlepiej mechanizmy postawy, 
ruchu, poczucie podłoża, rów-
nowagę i wszystkie parametry 
ruchowe dzieci kształtują, kiedy 
chodzą na bosaka. Gdy stopa 
ma bezpośredni kontakt z podło-
żem, może w odpowiedni sposób 
czuć przenoszenie ciężaru ciała, 
fakturę, twardość lub miękkość 
powierzchni – tłumaczy Paweł 
Zawitkowski. 

Dziecko przez czucie podłoża po-
znaje świat. Kapcie – zwłaszcza 
takie z grubszą podeszwą – spra-
wiają, że dostęp do powierzchni, 
po której stąpa, jest ograniczony. 
Poza tym stopa nie znajduje się w 
naturalnej dla siebie pozycji, co 
także może wpływać negatywnie 
na zdrowy rozwój całej postawy 
ciała. 

Niektórzy rodzice niepokoją się, 
że chodzenie bez kapci zimą może 
powodować infekcje sezonowe lub 
inne choroby. Niesłusznie. Jeśli w 
domu panuje standardowa tempe-
ratura, to nie ma powodu do obaw. 

Należy też pamiętać, że dzieci są 
znacznie bardziej żywotne niż do-

rośli, a ich stopy znajdują się w 
nieustannym ruchu. 

Ćwiczenia dla 
dziecięcych stóp 
Część rodziców docenia wartość 
chodzenia boso i latem pozwala 
swoim dzieciom stąpać po trawie, 
piasku czy kamykach. To dosko-
nała okazja, by nasze pociechy 
doświadczyły różnego rodzaju 
podłoża i w ten sposób zapewniły 
stópkom odpowiedni trening. 

Co jednak zrobić, kiedy 
za oknem mróz i mi-
nusowa temperatura? 
Warto konkretne ćwi-
czenia przeprowadzać 
w domowych warun-
kach, na przykład 
tworząc specjalne 
ścieżki sensorycz-
ne. Wystarczy 
wrzucić do po-
dłużnego karto-
nu piasek, kamy-
ki, folię bąbelkową, 
groch, watę czy inne 
przedmioty. Można 
zorganizować dziec-
ku spacer po po-
duszkach lub mi-
lutkich kocykach, 
a także zachęcić je 
do wspinania się 
po równi pochyłej 
wykonanej z tego, 
co mamy w do-
mu. 

Pamiętajmy jed-
nak, by przy wykony-
waniu konkretnych 

ćwiczeń patrzeć na reakcje dziec-
ka. Nie zmuszajmy go do wyko-
nywania zadań, na które nie ma 
ochoty. 

Czy kapcie mogą 
zagrażać zdrowiu 
dziecka? 
Większość fi zjoterapeutów uwa-
ża, że dzieci w ogóle nie powinny 
chodzić w kapciach. Dlaczego? 
Badania wykazały bowiem, że ma-

luchy, które chodzą po domu 
bez obuwia, lepiej radzą 

sobie z utrzymywaniem 
równowagi, a także są 
dużo bardziej skoczne. 
Warto również podkre-

ślić, że noszenie kapci 
może powodować niepra-

widłowy rozwój łuku 
stopy, a tym samym 
powstawanie płasko-
stopia. 

Niektóre dzieci nie 
lubią jednak, kie-
dy ich stopy są 
zupełnie bose. 

Wó w c z a s 
dobr ym 
rozwiąza-

niem będą 
dobrze dopasowane i 
nieograniczające ruchów 
skarpetki. Pamiętajmy, że 
zdrowie i wygoda naszych 
dzieci są najważniejsze. 
Dajmy im to, czego po-
trzebują do prawidłowe-
go rozwoju – niczym nie-
skrępowane stopy. 

Maria Szpak
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Kiedy się złościsz na swoją złość 
Uczucie złości ma chyba najgorsze konotacje jeśli chodzi o wachlarz naszych emocji. 
Bo przecież mówi się, że „złość piękności szkodzi”, czy „nerwy w konserwy” i tym 
podobne. Wniosek z tego, że jawne wyrażanie i okazywanie złości jest wysoce niemi-
le widziane. Czy zatem złość sama w sobie jest zła? I dlaczego często się jej boimy i 
unikamy jak ognia? 

Zacznijmy od zastanowienia 
się, po co w ogóle człowie-
kowi potrzebne są emocje. 
Słuch, wzrok, węch, smak… 
wiadomo. Zmysł smaku tak 
kiedyś, jak i wcześniej chro-
nił człowieka przed zjedze-
niem popsutego jedzenia. 
Wartość innych naszych 
zmysłów jest także niepod-
ważalna. 

Człowiek jednak, jako isto-
ta społeczna żyje także w 
przestrzeni relacji i dlatego 
właśnie został wyposażony w 
emocje. Są one bezcennym wypo-
sażeniem biologicznym i pojawia-
ją się niezależnie od naszej woli. 

Strach informuje nas o zagroże-
niu, smutek o przeżywanej stracie, 
a radość o tym, że wszystko dobrze 
i szczęśliwie nam się układa. Złość 
natomiast jest informacją o naru-
szeniu naszych granic, o dziejącej 
się nam subiektywnie odczuwanej 
krzywdzie. 

Poza warstwą informacyjną złość 
posiada związaną z nią specy-
ficzną ścieżkę biologiczną i ten-
dencję do akcji, do działania, do 
stawiania granic i walki o swoją 
przestrzeń, wartości i potrzeby. 
Można powiedzieć, że złość jest 
naszym adwokatem, obrońcą i 
rzecznikiem naszych racji. Jak 
zatem konstruktywnie i tak, aby 
nie krzywdziła ona innych, wyko-
rzystać naszą złość? 

Dobrze wyrażona złość to komu-
nikat o tym, jak odbieramy zacho-

wanie drugiej osoby, w jakie na-
sze wartości to zachowanie godzi, 
jakie mamy oczekiwania i jakie 
będą konsekwencje, jeśli druga 
strona będzie kontynuować ranią-
ce nas zachowanie. Tak w każdym 
razie w teorii wygląda zdrowe za-
mienienie uczucia złości na słowa. 

A co robimy zazwyczaj? Karzemy 
kogoś milczeniem, strzelamy 
trzydniowego focha, żądamy, aby 
nasz partner sam się domyślił, o 
co nam chodzi, przy pierwszej lep-
szej sprzyjającej okazji bierzemy 
za nasze krzywdy odwet, ignoru-
jemy własną złość, staramy się 
ją stłumić alkoholem lub innymi 
używkami, czy przykrywamy trud-
ną dla nas sytuację bezradnością 
i łzami. 

Często wyrażamy złość niejasno 
i nie w tym momencie, gdy się 
pojawia, że nie wspomnę o tym, 
iż czasem wyrażamy ją nie do tej 
osoby, która jest źródłem naszej 
złości. Czy w tych wszystkich wy-

padkach uczucie złości 
spełnia swoją funkcję? 
Czy sprawi, że partner 
czy dziecko zmieni 
swoje postępowanie? 
Zdecydowanie nie. Nie 
informujemy bowiem 
drugiej strony w spo-
sób jasny i klarowny, że 
ta narusza nasze grani-
ce i że nam się dzieje 
krzywda. 

Weźmy pierwszy z 
brzegu przykład, kiedy 
zmęczona nadmiarem 

obowiązków żona ma poczucie, 
że tylko ona aranżuje wspólny 
czas z mężem i chciałaby, aby on 
wkładał w to więcej wysiłku. Od 
miesięcy jest na niego zła (a nawet 
wściekła), ale nie mówi mu o tym 
wprost. 

Tymczasem zbliża się kolejny 
weekend, a mąż nieświadom jej 
potrzeb znów nie zamówił opie-
kunki do dziecka, nic nie zorgani-
zował, co żona automatycznie od-
biera jako brak zainteresowania 
nią i lekceważenie. Trzy miesiące 
później są jej urodziny i mąż przy-
chodzi do domu z kwiatami, na co 
żona odpala grubą artylerię i mó-
wi: „no, Ty to się umiesz popisać 
jak chcesz, szkoda tylko, że na co 
dzień masz wszystko w czterech 
literach”. 

Hmm… w sumie to nic wielkiego 
się nie stało, ot, żona jak zwykle 
niezadowolona, pomyśli mąż. Czy 
jej uwaga coś zmieni? Poza tym, 
że popsuje dzień urodzin, to zupeł-

Andrea Piacquadio, pexels.com
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nie nic. No ale dlaczego mąż 
z wielkim prawdopodobień-
stwem nie weźmie sobie jej 
uwagi do serca? 

Bo żona, nie wyrażając złości 
wprost, tłumiąc ją w sobie 
miesiącami (jeśli nie lata-
mi, bo i tak bywa), nie daje 
szansy ani sobie, ani mężowi 
na zrozumienie jej potrzeb. 
Finalnie, skumulowana złość 
przejęła kontrolę i żona za-
mieniła ją na złośliwość w 
innej sytuacji niż ta, której 
złość faktycznie dotyczyła. 

W efekcie mąż, który zamiast 
otrzymać informację, że żona ma 
oczekiwania co do wspólnych 
weekendów, nadal nie wie, że jego 
brak propozycji spędzania czasu 
żonę rani. Poczuł się natomiast 
ukarany za wręczenie urodzino-
wego bukietu kwiatów niemiłą i 
podkopującą jego starania uwagą 
wystosowaną w jego kierunku. 

Unikanie wyrażania złości wprost 
często prowadzi do tzw. „biernej 
agresji”. Bierna agresja jest zaka-
muflowana i nie jest ona na pierw-
szy rzut oka widoczna. To są np. 
„ciche dni”, gdzie pozornie nic 
złego się nie dzieje, a tak napraw-
dę to jedna ze stron bierze odwet 
za coś, o czym nie mówi wprost. 

Warto pamiętać przy tej okazji o 
tym, iż niewypowiedziana złość 
odkłada się i kumuluje, aby przy 
jakiejś okazji wystrzelić jak lawa 
wulkaniczna i zalać wszystko, co 
jest w zasięgu wzroku. Gdy bo-
wiem nasze mechanizmy obronne 
są słabsze, skumulowana złość w 
taki lub inny sposób znajdzie swo-
je ujście. Wtedy odpłacimy drugiej 
stronie za całość i to nawet z na-
wiązką. Niech zapamięta. 

Pojawia się zatem pytanie – skoro 
jedyną zdrową drogą jest wyraże-

nie złości wprost, w sposób jasny 
i klarowny, to czemu tego nie robi-
my? I tu odpowiedzi jest całkiem 
sporo. 

Po pierwsze, nie wyrażamy zło-
ści wprost, ponieważ myślimy, iż 
unikając złości chronimy związek. 
Paradoksalnie prawda jest odwrot-
na, ponieważ nie mówiąc o tym, co 
nas złości, nie przekazujemy part-
nerowi prawdy o sobie, nie odsła-
niamy się ze swoimi oczekiwania-
mi, tłamsimy jakąś część siebie i 
związek się wyjaławia. Chroniąc 
drugą osobę przed naszą złością, 
budujemy mur, przez który nie da 
się nawzajem dotknąć. 

Po drugie, często unikamy złości, 
bo w wielu z nas nasza własna 
złość budzi lęk. Bywa, że dorosły 
człowiek, który 
miał agresyw-
nego rodzica, 
kiedy sam już 
jest rodzicem, 
obiecuje sobie, 
że nigdy nie bę-
dzie agresyw-
ny w stosun-
ku do swoich 
dzieci. 

Wyrzeka się 
złości i w efek-

cie wyrasta na czło-
wieka, który nie umie 
wejść w konflikt, bro-
nić swoich racji, sta-
wiać granic. Własna 
złość może budzić lęk 
również ze względu na 
jej siłę lub dlatego, że 
jest uczuciem konflik-
towym, czyli dotyczy 
osoby kochanej. 

Niestety jako dorośli 
często nie radzimy so-
bie z własną złością, bo 
gdy byliśmy dziećmi, 
nikt nam nie pokazał, 

jak ją zdrowo wyrażać, w efekcie 
czego przekazujemy tę nieumiejęt-
ność własnym dzieciom i tak od 
pokoleń, błędne koło złości toczy 
się dalej. Z dzieci, których nikt nie 
nauczył, jak się złościć, wyrastają 
dorośli, którzy tego nie potrafią. 

Dorośli, którzy nie potrafią się 
złościć, wychowują dzieci, których 
nie ma kto nauczyć, jak zdrowo 
wyrażać złość. Złość ma wiele 
twarzy, bardzo różnie wpływa na 
nasze życie. Zwykle niefortunnie. 
Bywa jednak pożyteczna, z jakie-
goś przecież powodu jest nam 
dane ją odczuwać i tylko od nas 
zależy, jak ją wykorzystamy. 

Aleksandra Szewczyk, 
psycholog

Polina Zimmerman, pexels.com
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Instytut Języka i Kultury Polskiej 
w Gandawie 
Ruszyły zapisy dzieci na sobotnie zajęcia lekcyjne w roku szkolnym 2021/2022  
w Instytucie Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie. 

Serdecznie zapraszamy 
do zapoznania się z 
ofertą edukacyjną 
Instytutu: 

• Program nauczania języka 
polskiego, historii, kultury, 

geografii Polski oraz wiedzy 
o współczesnej Polsce oparty 
jest na PODSTAWIE PROGRA-
MOWEJ DLA UCZNIÓW 
POLSKICH UCZĄCYCH SIĘ 
ZA GRANICĄ, zatwierdzonej 
przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 
• Regularne sobotnie zajęcia w 

małych grupach 
• Indywidualne podejście do każ-

dego ucznia 
• Rozwinięcie 4 głównych kom-

petencji językowych: słuchania, 
mówienia, czytania i pisania w 
języku polskim 

• Specjalnie dostosowany pro-
gram dla uczniów uczących się 
języka polskiego od podstaw 

• Rozbudzanie pasji czytelniczej 
• Warsztaty dziennikarskie dla 

najstarszych klas stymulu-
jące praktyczne wykorzysta-
nie umiejętności językowych 
uczniów 

• Pomoc psychologiczno-pedago-
giczna 

• Udział w konkursach, wydarze-
niach polonijnych i występach 
artystycznych 

• Odpowiednio dobrane pod-
ręczniki polskich wydawnictw 
szkolnych i pedagogicznych 

Zapraszamy również na 
cotygodniowe zajęcia 
dodatkowe: 

• Lekcje katechezy z przygoto-
waniem do Pierwszej Komunii 
Świętej 

• Język angielski, grupa wiekowa 
5-8 lat 

• Język angielski, grupa wiekowa 
9-13 lat 

• Język francuski, grupa wieko-
wa 9-13 lat 

Zapisu można dokonać poprzez 
wypełnienie formularza online 
na stronie: 
www.instytutgent.be/zapisy/
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Planszowy generał #3 
„Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej 
przez barana”.  
Napoleon Bonaparte 

Stajnia GMT Games nie posiada w 
swoim repertuarze jakiejś znacz-
nej ilości gier, traktujących o okre-
sie napoleońskim. Przeważnie są 
to produkcje o II wojnie świato-
wej, wojnie secesyjnej, widocznie 
amerykańscy wargamerzy nie-
zbyt lubią ten temat. Commands 
& Colors: Napoleonics, bo o nim 
będzie dzisiaj mowa, wypełnia w 
pewien sposób powstałą lukę. 

Jednocześnie to młodszy brat 
Commands & Colors: Ancient, a 
system tu stosowany znany był 
jeszcze w Memoire’44. Gra jest 
już dosyć wiekowa, pierwsza edy-
cja wyszła dziesięć lat temu (sam 
posiadam edycję trzecią), ale poza 
kilkoma ulepszeniami i kosme-
tycznymi niuansami w zasadach 
większość pozostała bez zmian, 
więc tytuł często ląduje u mnie 
na stole, a prostota zasad gwaran-
tuje przyciągnięcie do rozgrywki 
młodszych graczy lub osoby gene-

ralnie niegrające w tytuły 
wojenne. 
W sieci można również 
znaleźć polskie tłumacze-
nie instrukcji, co szalenie 
upraszcza sprawę osobom 
nieznającym języka an-
gielskiego. 

Po otwarciu pudełka 
ukażą się naszym oczom 
woreczki z drewniany-
mi bloczkami w trzech 
kolorach, utwardzana 
mapa (dosyć nudna ale o tym 
za moment), instrukcja, książka 
scenariuszy, kilka arkuszy z na-
klejkami, które należy umieścić 
na bloczkach, kafle terenu, dwie 
talie kart oraz kości. 

Plansza do gry to wielkie zielone 
pole z nałożoną siatką heksago-
nalną. Jest też podzielona liniami 
przerywanymi na trzy sektory: 
lewą flankę, centrum i prawą 
flankę. Każdy scenariusz (mamy 
ich do rozegrania aż 15) opisuje, 
gdzie mają się znaleźć kafle z la-

sem, wzgórzem, rzeką czy inną 
formacją terenu, co przełamuje 
pierwotną nudę planszy, więc za-
nim oddziały staną do walki, pole 
bitwy zdecydowanie nabiera kolo-
ru (przeważnie zielonego). 

Rozgrywkę napędzają karty, ma-
my też czynnik losowy – kości, na 
których również należy umieścić 
nalepki. Za pomocą kart wydaje-
my rozkazy naszym jednostkom. 
Na kartach rozkazów znajdziemy, 
w których sektorach możemy ak-
tywować jednostki, a karty spe-

Rozstawienie początkowe przykładowego scenariusza

Rzut na pole bitwy

Front pudełka
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cjalne dadzą nam jakiś bonus np. 
zwiększający mobilność. 

Jednostki biorące udział w grze 
to piechota, jazda, artyleria oraz 
dowódcy, gdzie (za wyjątkiem 
dowódców) w każdym rodzaju 
można wyszczególnić kolejne: np. 
wśród jazdy mamy bloczki lekkiej 
jazdy, ciężkiej, gwardyjskiej czy ki-
rasjerów; artylerię podzielimy na 
pieszą, konną itd. Dostajemy blocz-
ki w trzech kolorach: niebieskie 
– Francuzi, czerwone – Anglicy i 
brązowe – Portugalczycy. 

W każdym scenariuszu znajdzie-
my ilustrację przedstawiającą 
rozstawienie początkowe, liczbę 
kart na ręku obu graczy, warunki 

zwycięstwa, nazwiska dowódców, 
krótki historyczny opis bitwy oraz 
zasady specjalne. 
Generalnie mocnym punktem tej 
produkcji jest jej oprawa wizualna. 
Gra fenomenalnie prezentuje się 
na stole: gdy umieścimy na plan-
szy elementy terenu, rozstawimy 
bloczki, robi się wtedy bardzo 
klimatycznie, a po kilku turach 
wręcz czuć prochem strzelniczym, 
gracze będą planowali swoje po-
sunięcia, reagowali na manewry 
przeciwnika, gryźć palce podczas 
rzutów kośćmi. 

Nie jest to gra trudna, rozgrywki 
też nie trwają długo: myślę, że sce-
nariusz można rozegrać w około 
dwie godziny. Zdecydowanie pole-

cam początkującym, jak i niesie-
dzącym w grach wojennych. To 
tyle w tym odcinku. Dziękuję za 
uwagę i do przeczytania za mie-
siąc. 

Konrad Gołębiewski

Karty rozkazów Karty pomocy

Miejsce na 
Twoją 
reklamę



44 Antwerpia po polsku                                                                                                                 maj 2021

5 trendów na wiosnę-lato 2021, 
które warto poznać 
Z trendów wybieraj to, co jest dobre dla Ciebie i Twojej sylwetki. Na przykład klasyczne 
elementy, które możesz dodać do swojej szafy i które będą Ci służyć na co dzień. 

Marynarka oversize 
Inspirowana latami osiemdziesią-
tymi. Pamiętaj, taka marynarka 
powiększa sylwetkę. Podobają Ci 
się marynarki oversize? Wybierz 
maksymalnie o rozmiar większą, 
żeby nie przytłoczyć swojej syl-
wetki. Zwróć też uwagę na dobre 
dopasowanie w ramionach. Gdy 
masz luźniejszą górę, dla równo-
wagi wybierz bardziej dopasowa-
ny dół. Nigdy nie zapominaj o 
proporcjach sylwetki. 

Pastelowe kolory 
To kolejny trend, który co roku 
powraca jak bumerang i domi-
nuje w sezonie wiosenno-letnim. 
Pastele dobrze komponują się z 
bielą, mocnymi kolorami (w połą-
czeniach monochromatycznych) 
oraz z innymi pastelami. Pamiętaj, 
aby wybierać kolory, które podkre-
ślają Twoją urodę. 

W kolorze wielbłąda 
To klasyczny i uniwersalny ko-
lor, który sprawdzi się na wiele 
okazji. Kolor wielbłądzi (inaczej 
camelowy) to dobra baza w szafie 

jako kolor neutralny. Jest to kolor 
ciepły, więc najlepszy będzie dla 
typu kolorystycznego – wiosny i 
jesieni. Kolor wielbłądzi pięknie 
łączy się z dżinsem, bielą czy błę-
kitem. Przy ciemniejszej karnacji 
czy letniej opaleniźnie będzie wy-
glądał pięknie. 

Kwiaty 
Kwiaty dodadzą kobiecości i lek-
kości, ale uważaj na wielkość wzo-
ru: jeżeli jesteś szczupła i niska, 
wybierz mniejsze i drobniejsze 
kwiaty. U osób wyższych i tych 
o większych rozmiarach lepiej 
sprawdzi się większy kwiatowy 
wzór. Łącz motywy kwiatowe z jed-
nolitym tłem. Dobieraj wielkość 
kwiatów tak, aby nie zaburzać 
proporcji sylwetki. 

@cocobeautea

trendsurvivor.com styleoholic.com

belmodish
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Szerokie spodnie 
Idealne dla każdego typu sylwetki. 
Maskują szersze biodra i większe 
uda. Szczupłym kobietom doda-
dzą delikatności. Niższe osoby 
powinny wybierać modele z wy-
sokim stanem, które optycznie 
wydłużą nogi. 

Traktuj pojawiające się trendy w 
modzie z dystansem. Nie marnuj 
czasu i pieniędzy na te ulotne i 
niepasujące do Ciebie. 

@talisa_sutton

Anna Czechowicz
Doradca wizerunku

www.annaczechowicz.com
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 Jak skutecznie się zrelaksować? 
Cztery sposoby na pozbycie się stresu 
Stresujące sytuacje są obecne w życiu każdego człowieka. Praca, dzieci i życie w du-
żym mieście sprawiają, że każdy z nas narażony jest na napięcie. Dobrze więc znaleźć 
własny sposób, by się zrelaksować i odprężyć. Warto skorzystać ze sprawdzonych i 
rekomendowanych metod. 

Nie można jednak zapominać, 
że przewlekłego stresu nie da się 
zmniejszyć domowymi sposoba-
mi. Kiedy zauważamy u siebie ta-
kie objawy, powinniśmy udać się 
do lekarza. 

Jeśli jednak sytuacje stresowe 
występują od czasu do czasu, a 
my chcemy znaleźć sposób na 
rozładowanie nagromadzonego 
w organizmie napięcia, to warto 
skorzystać z poniższych sugestii. 

1. Oddychanie 
kwadratowe 
To prosty i szybki sposób na relak-
sację, który można zastosować w 
każdym miejscu i o każdym cza-
sie. Jeśli jesteśmy w domu, dobrze 
jest usiąść w wygodnej dla nas 
pozycji, np. prosto na kanapie 
lub w siadzie skrzyżnym na macie. 
Następnie postępujemy według 
krótkiej instrukcji: 

• wdychamy powietrze przez 5 
sekund 

• zatrzymujemy oddech przez ko-
lejne 5 sekund 

• wydychamy powietrze przez 5 
sekund 

• ponownie zatrzymujemy powie-
trze przez 5 sekund 

Cały proces powtarzamy 
dowolną ilość razy – to mo-
że trwać 5, 10 lub 20 minut 
w zależności od tego, jak 
bardzo jesteśmy spięci i 
zestresowani. Po jakimś 
czasie powinniśmy zacząć 
czuć, jak całe napięcie scho-
dzi z naszego ciała. 

2. Aromaterapia 
– kąpiel z dodatkiem 
olejków 
Niewiele osób wie, że aromaterapia 
może zdziałać cuda. Zastosowanie 
odpowiednich olejków sprawi, że 
poczujemy się zrelaksowani i dużo 
bardziej odprężeni. Można je doda-
wać do kąpieli, ale także rozpylić 
w powietrzu przy pomocy specjal-
nego dyfuzora czy użyć w trakcie 
robienia masażu. 

Konkretne olejki mają różne wła-
ściwości. Jeśli jednak szukamy 
takich, które zadziałają na nasz 
organizm odprężająco i sprawią, 
że poziom stresu się zmniejszy, 
to warto zainwestować w olejki: z 
drzewa sandałowego, bergamot-
ki czy olejek lawendowy. Bardzo 
uniwersalny jest też olejek euka-
liptusowy. 

Warto przeczytać na opakowaniu, 
w jaki sposób używać konkretne-
go produktu. Zazwyczaj jednak do 
dyfuzora (komin-

ka aromaterapeutycznego) doda-
jemy ok. 4-5 kropli rozcieńczonych 
wodą, do masażu 3-5 kropli zmie-
szanych z olejkiem bazowym, a do 
kąpieli 2-3 krople. 

3. Wizualizacja 
Do wykonania tego ćwiczenia po-
trzebujemy kilku minut wolnego 
czasu i cichego miejsca, w którym 
będziemy mogli je wykonać. Jeśli 
mamy ochotę, możemy włączyć so-
bie relaksującą muzykę. Siadamy 
w wygodny sposób, zamykamy 
oczy i wyobrażamy sobie, że jeste-
śmy w pięknym miejscu. 

To może być piaszczysta plaża 
i błękitny ocean lub pięknie za-
śnieżona okolica i ciepła, góralska 
chatka. Wybierzmy 
otoczenie, w któ-
rym mamy 
ochotę się 
znaleźć i 

że poziom stresu się zmniejszy, 
to warto zainwestować w olejki: z 
drzewa sandałowego, bergamot-
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oczami wyobraźni pobądźmy chwi-
lę w tym miejscu. Wizualizacja wy-
daje się banalnym ćwiczeniem, ale 
naprawdę może pomóc nam się 
zrelaksować i odprężyć. 

4. Zadbaj o sen 
Nie tylko konkretne aktywności 
mogą pozytywnie wpłynąć na na-
sze samopoczucie. Sposobem na 
pozbycie się stresu okazać się mo-
że także wprowadzenie do swojego 
życia rutynowych czynności, które 
sprawią, że będziemy bardziej od-
prężeni. 

Jedną z nich jest zadbanie o 
dobry sen. Powinien on trwać 
przynajmniej 7-8 godzin. Poza 
tym warto sprawdzić, czy pokój 
jest odpowiedni przewietrzony. 
Dobrze jest też kłaść się spać o 
tej samej porze – wówczas nasz 
organizm, tuż przed położeniem 
się będzie odczuwał zmęczenie. 
Zainwestowanie w elektroniczny 
budzik zamiast alarmu w smart-
fonie również może okazać się 
dobrym pomysłem. 

Telefon położony blisko naszej gło-
wy, a nawet w tym samym pokoju 
negatywnie wpływa na nasz sen. 
Poza tym jesteśmy przyzwyczaje-
ni, by odruchowo sięgać po niego 
zaraz po przebudzeniu, co nie jest 
dobrym nawykiem. Pamiętajmy – 
zdrowy sen to początek drogi do 
życia bez stresu. 

Maria Szpak
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 Podaruj komuś życie! 
To, co uważamy za codzienność, może być nam odebrane w ciągu sekundy a zdrowie 
nie jest na zawsze. Choroba nie ma wieku, płci, nie patrzy na grubość portfela ani 
narodowość. 

Dla mi-
lionów ludzi 
zmaganie się 
z chorobą i 

drżenie o zdro-
wie jest niestety co-

dziennością od lat. Oni od dawna 
wiedzą, co to jest ból, cierpienie, 
szpital i łzy. Oni wiedzą od lat, 
jak to jest modlić się, żeby prze-
żyć kolejną godzinę, błagać żeby 
nie bolało, chwytać każdy oddech 
z trudem. Oni wiedzą, jak to jest 
czekać na śmierć. Tysiące rodzi-
ców patrzy codziennie, jak gaśnie 
ich dziecko. Dzieci tracą rodziców, 
bo nie udało się wykonać przesz-
czepu szpiku czy przetoczyć krwi 
na czas. 

A w rzeczywistości tak niewiele 
potrzeba, żeby ocalić życie drugie-
mu człowiekowi. Każdy z nas ma 
tę moc! Nie bądź obojętny, zareje-
struj się w Bazie dawców szpików 
i / lub zostań Dawcą krwi. 

W Polsce co 40 minut ktoś dowia-
duje się, że ma nowotwór krwi. A 
tylko 30% chorych znajduje zgod-
nego dawcę wśród rodziny. Reszta 
liczy na naszą pomoc. Dzięki po-
zyskaniu sporej liczby dawców 
zwiększa się prawdopodobień-
stwo wykonania przeszczepu i 
uratowania komuś życia. Latem 

rośnie liczba wypadków 
komunikacyjnych, a 
co za tym idzie – zapo-
trzebowania na krew. 

Krew stanowi do 8% 
masy dorosłego czło-

wieka i ma objętość 
do 6 litrów. Składa się z 

krwinek czerwonych, bia-
łych, płytkowych oraz osocza 

krwi. Główne zadania krwi: 

• rozprowadzanie tlenu, hormo-
nów i składników odżywczych 
do wszystkich tkanek 

• oczyszczanie komórek z pro-
duktów spalania powstałych 
w procesie przemiany materii 
i wydalanie ich przez nerki, płu-
ca i skórę 

• pomaganie w regulacji tempe-
ratury ciała 

• udział w procesach krzepnię-
cia zabezpieczając tym samym 
przed krwotokiem 

• rozprowadzanie leków po orga-
nizmie. 

U zdrowego człowieka masa ca-
łego szpiku kostnego wynosi ok 
2.5 kg. 
Jakie choroby są powiązane ze 
szpikiem kostnym? Np. białacz-
ka, anemia spowodowana niedo-
borem wit. B12, kwasu foliowego 
czy żelaza, niedokrwistość apla-
styczna, trombocytopenia. Lista 
jest długa. 

Uszkodzony szpik kostny stanowi 
zagrożenie dla życia, ale można go 
odbudować poprzez przeszczep 
szpiku lub komórek macierzy-
stych z krwi obwodowej/pępowi-
nowej. 

Bądź inspiracją dla 
rodziny, sąsiadów 
i zostań Dawcą. 
Zostań Bohaterem! 
Jeśli masz 18-65 lat, czujesz się 
zdrowy i jest to Twoja świa-
doma decyzja, możesz zostać 
dawcą. Zgłoś się: w Polsce do 
RCKiK (Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa), 
Fundacji DKMS, Rode Kruis w 
Belgii, oraz bez względu na to 
gdzie mieszkasz do BMDW (Bone 
Marrow Donors Worldwide) z do-
kumentem potwierdzającym toż-
samość. 
Przed wyjściem z domu zjedz 
lekki posiłek i wypij 1,5 l wody.

Możesz też odwiedzić stronę na 
facebooku Krew Darem Życia – 
Belgia, aby zasięgnąć informacji, 
gdzie znajdują się punkty krwio-
dawstwa w Twojej okolicy. 

Zarejestruj się jako 
Dawca szpiku. Poczuj, 
czym jest radość z 
ratowania życia! 
Aby zostać dawcą szpiku wystar-
czy wypełnić formularz rejestra-
cyjny na stronie Fundacji DKMS 
(nie ma znaczenia czy mieszkasz 
w Polsce czy poza krajem), po 
czym czekać, aż do domu przyj-
dzie pakiet zawierający pałeczki 
do pobrania wymazu z jamy ustnej 
oraz deklarację do wypełnienia. 
Wszystko odsyłamy pocztą na ad-
res Fundacji. Procedura rejestracji 
trwa do 3 miesięcy. 

W trakcie donacji krwi używa-
ny jest sprzęt jednorazowy, więc 
nie ma możliwości zarażenia się 
żadną chorobą. Igły do pobrania 

nie jest na zawsze. Choroba nie ma wieku, płci, nie patrzy na grubość portfela ani 
narodowość. 

Dla mi-
lionów ludzi 
zmaganie się 
z chorobą i 

drżenie o zdro-
wie jest niestety co-

dziennością od lat. Oni od dawna 

rośnie liczba wypadków 
komunikacyjnych, a 
co za tym idzie – zapo-
trzebowania na krew. 

Krew stanowi do 8% 
masy dorosłego czło-

wieka i ma objętość 
do 6 litrów. Składa się z 

krwinek czerwonych, bia-
łych, płytkowych oraz osocza 

krwi. Główne zadania krwi: 

• rozprowadzanie tlenu, hormo-
nów i składników odżywczych 
do wszystkich tkanek 

• oczyszczanie komórek z pro-
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krwi ograniczają 
bolesność ukłucia 
do minimum, po-
nieważ są ostrzo-
ne i profilowane. 
Jednorazowo po-
bierane jest 450 ml 
krwi czyli niewiel-
ki procent tego, co 
masz. 

Nie musisz odda-
wać krwi systema-
tycznie. Już jednora-
zowy humanitarny uczynek może 
ocalić komuś życie. Polecam jed-
nak regularne wizyty w punkcie 
krwiodawstwa, bo zapotrzebowa-
nie na krew jest ogromne przez 
cały rok, a dzięki niej możesz ura-
tować życie choremu dziecku czy 
ofi erze wypadku. 

Nawet gdy zażywasz niektóre leki 
(antykoncepcyjne, witaminy czy 
leki hormonalne w okresie kli-
makterium), możesz być Dawcą. 
Pobranie krwi zajmuje około 10 
minut, więc brak czasu nie jest tu 
wymówką. Jeśli nie znasz własnej 
grupy krwi, zostanie ona oznaczo-
na na miejscu. Każda grupa krwi 
jest bezcenna. 

Istnieją jednak bezwzględne prze-
ciwwskazania do oddania krwi 
np.: cukrzyca, łuszczyca, używa-
nie środków psychoaktywnych, 
choroby zakaźne (HIV, żółtaczka) 
oraz czasowe, m.in: okres ciąży i 
6 miesięcy po porodzie, pobyt w 
zakładzie karnym i 6 miesięcy po 
jego opuszczeniu, okres miesiącz-
kowania i 3 dni po jego zakończe-
niu, przebyte infekcje i gorączka 
powyżej 38°C, przyjmowanie an-
tybiotyków. 

Zabieg operacyjny, tatuaż perma-
nentny, przekłucie uszu lub innej 
części ciała uniemożliwiają odda-
nie krwi na 6 miesięcy od dnia 
zabiegu. 

Honorowi dawcy otrzymują spe-
cjalne przywileje, które mogą być 
różne w poszczególnych krajach 
Europy, oraz zmieniać się w cza-
sie. Np.: 

Każdy, kto zarejestruje się i odda 
krew nieodpłatnie, zyskuje ty-
tuł „Honorowego Dawcy Krwi”. 
Ponadto: 

• dzień wolny od nauki/ pracy w 
dniu oddania krwi 

• zwrot kosztów przejazdu do 
najbliższej placówki publicznej 
służby zdrowia 

• po co najmniej trzykrotnym 
oddaniu krwi dostaniesz kartę 
identyfi kacyjną grupy krwi 

• ulgę podatkową – odliczenie 
wartości podanej krwi od do-
chodu 

• bezpłatne wyniki badań diagno-
stycznych – można je odebrać 
po 7 dniach od oddania krwi 

• posiłek regeneracyjny po odda-
niu krwi 

Możesz zostać także „Zasłużonym 
Honorowym Dawcą Krwi” po od-
daniu co najmniej 5 l krwi jeśli 
jesteś kobietą, a 6 l w przypadku 
mężczyzn. 

Jeśli podzieliłeś się szpikiem, 
dostaniesz legitymację „Dawcy 
Przeszczepu”, co uprawnia do 
korzystania poza kolejnością z 
ambulatoryjnej opieki zdrowot-

nej. Jeśli oddałeś szpik co 
najmniej 2x, otrzymasz od-
znakę „Zasłużonego Dawcy 
Przeszczepu” (jest ona wyda-
wana przez MZ i wręczana 
podczas uroczystego spotka-
nia). Będziesz miał prawo do 
bezpłatnego zaopatrywania 
się w leki, objęte wykazem le-
ków refundowanych oraz wy-
kazem leków, które można 
stosować w związku z odda-
waniem krwi. W niektórych 
miastach zyskasz prawo do 

bezpłatnego korzystania z komu-
nikacji miejskiej. Wszystkie korzy-
ści wynikające z oddania krwi lub 
szpiku uregulowane są prawnie! 

Nie można zmienić 
całego świata, ale 
można komuś zmienić 
świat. 
Zostań Dawcą i podaruj komuś 
życie! 

- Artykuł ma charakter informa-
cyjny i nie jest wykładnią prawa. 
- Przywileje dla Dawców w tym ar-
tykule są przykładowe. Aktualne 
przywileje dla Dawców można 
sprawdzić w urzędach właściwych 
dla miasta i / lub kraju Europy. 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa
AZ Rivierenland Rumst 
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Książka na dziś 
Zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki miało nietypową 
formę. Zazwyczaj ceremonii zaprzysiężenia towarzyszy około 20 tysięcy zaproszo-
nych gości, a na błoniach National Mall zbierają się tłumy Amerykanów. Tym razem 
jednak było zupełnie inaczej. 

W poruszającej scenerii dwustu ty-
sięcy flag Stanów Zjednoczonych, 
w obecności 26 tysięcy żołnierzy 
Gwardii Narodowej, 20 stycz-
nia 2021 przed Kapitolem w 
Waszyngtonie Joe Biden złożył 
przysięgę zostając 46 prezydentem 
USA. Prezydentem katolickim, 
który głośno mówi o swojej wierze, 
nosi w kieszeni różaniec zmarłego 
syna i odwołuje się do Biblii. 

Joe Biden, a właściwie Joseph 
Robinette Biden Jr. urodził się w 
1942 roku w Scranton w stanie 
Pensylwania jako syn Josepha 
Robinette’a Bidena Sr., sprzedaw-
cy samochodów oraz Catherine 
Eugenii Biden z domu Finnegan. 
Joe był jednym z piątki dzieci 
Bidenów. 

Po ukończeniu szkoły śred-
niej, rozpoczął studia. Wybrał 
University of Delaware (1961 r.). 

W 1968 roku, po ukończeniu 
Uniwersytetu Syracuse, z tytułem 
magistra prawa, Biden powrócił 
do Wilmington, gdzie pracował 
jako adwokat. 

W 1970 roku wygrał swoje pierw-
sze wybory do Rady Hrabstwa New 
Castle. Dwa lata później w wieku 
29 lat został jednym z najmłod-
szych członków Senatu Stanów 
Zjednoczonych. Funkcje senatora 
z ramienia Partii Demokratycznej 
pełnił przez kolejnych 36 lat w 
okręgu Delaware. 

W 1972 roku pierwsza żona i 
roczna córeczka Bidena zginęły, 
a synowie Joseph Beau (3 lata) i 
Robert (2 lata) zostali 
ranni, kiedy rodzinny 
chevrolet został zmiaż-
dżony przez przewożą-
cy kukurydzę ciągnik. 
Tragedia wydarzyła 
się 18 grudnia w cza-
sie wyprawy po świą-
teczną choinkę. Biden 
za kilka tygodni po raz 
pierwszy miał zostać 
zaprzysiężony jako se-
nator. 

W 1977 roku Joe po-
ślubił obecną żonę 
Jill Jacobs. Cztery lata 
później na świat przy-
szła ich jedyna córka 
– Ashley. 

Dwukrotnie – w roku 
1988 i w 2008, Biden 
startował w wyborach 
prezydenckich, lecz za 
każdym razem rezy-

gnował z prezydenckiego wyścigu 
na etapie prawyborów. 

Kiedy prezydentem został Barack 
Obama, Biden objął stanowisko 
wiceprezydenta. Po reelekcji pre-
zydenta Obamy ponownie został 
wiceprezydentem. W sumie spra-
wował ten urząd przez osiem lat 
(2009-2017). 

W tym czasie u jego starszego sy-
na zdiagnozowano glejaka mózgu. 
Beau (45 lat) odchodząc prosił oj-
ca o to, ażeby ten pozostał sobą i 
nie rezygnował w obliczu kolejnej 
tragedii ani z życia, ani ze zobowią-
zań wobec pełnionej przez niego 
służby publicznej. pl.wikipedia.org
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Beau miał do ojca jedną prośbę: 
„Obiecaj mi, tato. Daj słowo, że z to-
bą wszystko będzie w porządku”. I 
tata obiecał. W 2019 roku ponow-
nie ogłosił start w wyborach pre-
zydenckich i tym razem wygrał. 

Książka autorstwa Joe Bidena 
„Obiecaj mi tato. Rok z życia wi-
ceprezydenta USA” jest na rynku 
księgarskim pozycją wyjątkową. 
Jest to opowieść o rodzinie, przy-
jaźni i miłości, piękny, poruszający 
opis miłości ojca do syna, historia, 
którą napisało życie. To osobiste 
zwierzenia ojca, który musiał 
zmierzyć się z chorobą syna, wy-
konując jednocześnie obowiązki 
wiceprezydenta. 

To także biografia polityka. 
Spotykamy postaci z pierwszych 
stron gazet i wydarzenia, które 
zmieniły bieg współczesnej hi-

storii. Czytamy o konflikcie na 
Ukrainie, o spotkaniach z Putinem 
i Merkel, negocjacjach o pokój w 
Zatoce Perskiej. Jest sporo opisów 
amerykańskiej zakulisowej poli-
tyki. 

Biden opowiada o niezwykłych 
przyjacielskich relacjach łączą-
cych go z pierwszym czarnoskó-
rym prezydentem USA. To pre-
zydent Barack Obama pożyczył 
Bidenowi pieniądze na leczenie 
syna: „Mogę ci dać, ile będziesz 
potrzebował. Mam oszczędności. 
Zwrócisz, jak będziesz mógł”. 

Akcja książki rozpoczyna się w 
Święto Dziękczynienia 2014, na 
niecały rok przed śmiercią Beau. 
Ojciec i syn są świadomi tego, co 
spotka tego drugiego na końcu 
jego drogi. Opis ich wzajemnych 
relacji i rozmów chwyta za serce. 

W obliczu rodzinnej tragedii Joe 
Biden wypełniał obowiązki wi-
ceprezydenta. Nadal jeździł po 
świecie, spotykał się z głowami 
państw, troszczył się o relacje mię-
dzynarodowe i łagodził toczące się 
konflikty. 
Czuł się zobowiązany wobec 
prezydenta-przyjaciela oraz 
Amerykanów.

„Obiecaj mi, tato” to opowieść o 
bólu, stracie, ambicjach, miłości i 
wierze. Opowieść o tym, jak bardzo 
pomagają rodzina i przyjaźń oraz 
jak nadzieja i cel w życiu potrafią 
przeprowadzić człowieka przez 
nawet najgorsze doświadczenia. 

Warto ją przeczytać. 

Polecam, 
Agnieszka Buniowska 
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Słowo o byle czym 
W ramach nostalgii wspomniałem sobie jak to Bylejakość, jako byt spersonifikowa-
ny, pojawiała się, aby nękać mnie swoją złośliwością i wywoływać wątpliwości co do 
spraw mniej czy bardziej oczywistych, żywotnych, przebrzmiałych, a nawet tyczących 
całego naszego publicznego, zawieszonego w kosmosie domu. 

Kaloryfer i kundel 
Nagle zza kaloryfera dobiegł od-
głos bulgotania i szurania. Któżby 
łaził za grzejnikiem, pomyślałem 
i odłożyłem pióro (ręce precz 
od klawiatury). Odgłosy ustały. 
Wzruszyłem ramionami i posze-
dłem zrobić sobie kawy. Podczas 
jej zalewania wrzątek chlapnął mi 
na rękę, więc zakląłem subtelnie i 
oddałem się rozmyślaniom tyczą-
cym dyskomfortu, potem zła. O 
dobru będzie później. 

Jedna z definicji mówi, że zło to 
zadawanie komuś cierpienia i 
czerpanie z tego przyjemności. 
Dlatego jakiś skundlony arysto-
krata, który wygryzł nam pół łydki 
wraz z nogawką, nie jest zły, gdyż 
nie robi tego dla przyjemności, 
lecz z psiego obowiązku „ja tylko 
wykonywałem rozkazy”, bo jego 
pan kazał mu pilnować dóbr. Na 
Dzikim Zachodzie o aktach wła-
sności dóbr czasem decydowała 
kolejność dobywania colta, po-
parta celnością. Potem bywało, że 
decydowała kolejność wręczania 
banknotów pod stołem, poparta 
znajomością. Czasy przelewania 
walorów pominiemy ze względu 
na wgląd we względy. 

Mgła i ustrój 
Bylejakość nie raz po zadaniu 
mi dyskomfortu chichrała się i 
znikała za żebrami kaloryfera. 
Ale nie wypada mi stwierdzić, że 
Bylejakość jest zła. To tak, jak gdy-
by 50 lat temu w kraju obdarzonym 
komunizmem ktoś powiedział, że 
komunizm jest zły. To by było źle 
dla ktosia. Jeśli natomiast rzekł-
by to w kraju dotkniętym zgniłym 

kapitalizmem, to by było dobrze. 
Dla kogo dobrze? Ano dla niego, w 
dodatku mógłby liczyć na awans 
poprzez przyklejenie szefowi łaty 
„komunista” drogą przyjaznego 
klepnięcia. 

Filozofia i krowa 
Kali i krowa cięgiem istnieją w 
filozofii przetrwania niezależnie 
od czasu i miejsca akcji. Czy to w 
lecie, czy w zamiecie, na sawannie 
albo w wannie, to ‘to’, co jest dobre 
tu, nie musi być dobre tam – i v.v. 
Podobnie jeśli ‘to’ jest dobre dla 
mnie (ja), to to ‘to’ nie musi być 
dobre dla ciebie (ty) lub niego/
jej (on/ona/ono), chyba że ja, ty i 
on/ona/ono to my, wtedy dobro 
wszechogarnia ema-
nacją nas, was i ich, 
czyli WSZYSTKICH. 

Dlatego dobro bywa 
zagubione z powo-
du zanikania granic. 
Jeśli bowiem zanika-
ją podziały, to choć 
‘to’ kiedyś było dobre 
albo tu, albo tam, to 
teraz to ‘to’ jest do-
bre i tu, i tam, czyli 
WSZĘDZIE. A jeśli ‘to’ 
jest dobre WSZĘDZIE 
i dla WSZYSTKICH, to 
nikt nie będzie z tym 
dyskutować z powo-
du braku opozycji. 
Jeśli natomiast to ‘to’ 
jest złe, to jest to nie-
prawda. 

– No nie. Ty bredzisz! 
– Chwileczkę, odpo-
wiadam. Definicja 

prawdy już od starożytności ma 
masę uwarunkowań, dlatego jest 
niejednoznaczna, czyli podatna 
na domniemania. Wystarczy ma-
ła kwerenda (dawniej ‘śledztwo’) 
a okaże się, że trudno o krótką 
jednoznaczną definicję prawdy 
w źródłach, choć prawda bywa u 
źródeł. 

• „Prawda zachodzi wówczas, jeże-
li to, co jest w naszym intelekcie, 
jest zgodne z rzeczywistością”. – 
Św. Tomasz z Akwinu. 
Rzeczywistość wmówiona albo 
urojona też jest stanem faktycz-
nym w intelekcie, ale cudzym. 
Dlatego czasem zaleca się przy-
długawy kaftan. 
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• Prawda to faktyczny stan rze-
czy (fakt, prawda, rzeczywistość) 
– Zdrowy rozsądek. 
Trudno dworować sobie ze zdro-
wego rozsądku, bo siedzi w każ-
dym człowieku, chyba że ma nie-
równo pod sufitem (patrz: zryty 
beret). 

• „Kłamstwo powtórzone tysiąc 
razy staje się prawdą”. – Joseph 
Goebbels. 
Dlatego został uniewinniony w 
Norymberdze, bo nie można 
wsadzić do paki kogoś, kto 
mówi prawdę i osobiście ni-
kogo nie zneutralizował. 

• Może znajdę prawdę, porów-
nując kłamstwa. – Lew Trocki 
Był jednym z ojców założy-
cieli ZSSR, ale naraził się 
Stalinowi, za co dostał kilo-
fem w głowę od zamachow-
ca, który otrzymał za to order 
Bohatera ZSRR. Tak doniosła 
ówczesna gazeta… PRAWDA. 

• „Prawdą jest to, co ktoś po-
strzega jako prawdę bazując 
na wspomnieniach”. – Pewien 
analityk skutków drażnieniu 
ośrodków w mózgu. 

Wspomnienia mogą sięgać nawet 
dzieciństwa, bo czym skorupka za 
młodu. A po co nam wspomnie-
nia? – Żeby nasze postrzeganie 
miało się do czego odnieść i zna-
leźć odpowiedni wzorzec. Jeśli ta-
kowy znajdzie, to pasuje. Jeśli nie 
znajdzie, to albo wyryje w głowie 
nowy wzorzec (kij) i usunie stary 
(wąż), albo odrzuci postrzeżone 
wrażenie (kij z marchewką) jako 
bujdę na resorach, bo skorup-
ka nasiąkła i trąca. Jest i trzecia 
możliwość, kiedy postrzeganie 
nie może czegoś objąć pięcioma 
zmysłami (patrz: to się w pale nie 
mieści), gdyż istnieje poza ich za-
sięgiem, chociaż zwykły kundel 
czuje i słyszy więcej od nas. 

Manifestacja 
W tym momencie zza kaloryfera 
dobiegł narastający syk przecho-
dzący w sapanie. – Co ty sobie 
myślisz – usłyszałem bulgotliwy 
szept. – Ja czuję i słyszę więcej niż 
ty, czyli zrównujesz mnie ze zwy-
kłym kundlem. A na to pozwolić 
nie mogę ze względu na moje za-
sługi w rozwoju ludzkości! 

Przestałem się cieszyć z tej wi-
zyty. Z jednej strony ostatnio 

Bylejakości nie widziałem (bo 
nie wychodziłem z domu), z dru-
giej zaś strony do mnie przyszła 
(bo nie wychodziłem z domu). 
Wstałem więc z fotela i wyszepta-
łem: moje uszanowanie, szanow-
nej pani. 

– Ty mi tu nie kadź, tylko się wy-
tłumacz. Jesteś już na tyle rozgar-
nięty, żeby wiedzieć, że nie chodzi 
o postrzeganie, ale o kundla, oraz 
nie o to, co mówić, ale o to, czego 
nie mówić. No i żeby w jednym 
zdaniu użyć słowa ‘dom’ i słowa 
‘publiczny’ w odniesieniu do cia-
ła? 
– Nie rozumiem, wyszeptałem. 
– Czyżby? Chodzi o ciało niebie-
skie, jak to ująłeś „zawieszone w 

kosmosie”. 
– Czy chodzi o naszą… planetę? – 
Pff, bardziej chodzi mi o kundla. 

Żądza pieniądza 
– Łatwo ci mówić, odpowiadam 
Bylejakości. – My tu się rozwija-
my… uwijamy, nawijamy, no i co? 
– My, to znaczy kto? – No… my, 
ludzie. 
– U was są za duże podziały, żebyś 
mógł reprezentować wszystkich. 
– Podziały były i są, ale… mamy 

wspólne cele. 
– Wieloosobowe czy izo-
latki? Ach, wy, Ziemianie. 
Przed chwilą byłam u 
wysoko rozwiniętej cywi-
lizacji Pilumpa, ale Rada 
Międzygalaktyczna doszła 
do wniosku, że ja tam już 
nie mam nic do roboty, bo 
tylko na Ziemi jeszcze pa-
nuje tantalancja. 
– Przepraszam, a co to jest 
tantalancja? 
– No widzisz? Zrozumienie 
tego pojęcia jest poza wa-
szym zasięgiem, dlatego je-
steście uważani za ślepych 
ignorantów. 
– Ale nie wszyscy są tacy 
– próbuję ratować honor 

ludzkości. 

– To, co tu widzę, jest gorsze niż 
sama tantalancja bez ignorancji. 
– A w czym Pilumpianie są lepsi 
od nas? – spytałem. 
– W tym, że gardzą pieniędzmi, bo 
wszystko otrzymują w myśl zasady 
„każdemu według jego potrzeb”. 
Nie mogłem się posiąść ze zdzi-
wienia, więc usiadłem z wrażenia. 
– To świetnie, ale… to już u nas 
było, no i co? – Wiadro, odrzekła 
Bylejakość. 
– Jesteście ciągle zbyt owładnię-
ci tantalancją, żeby dobrowolnie 
chcieć. Dlatego ciągle jeszcze mu-
sicie musieć chcieć. 

Michał Nowacki



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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