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Drodzy Czytelnicy,
Po 10 latach istnienia „Antwerpii po polsku” nadszedł czas na zmiany.
Rosnące zainteresowanie naszą gazetą skłoniło nas do tego aby poszerzyć zakres
naszej działalności. Żeby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców od czerwca
„Antwerpia po polsku” zmienia nazwę na „Flandria po polsku”.
Z radością otwieramy kolejny rozdział w naszej działalności, pełni nowych pomysłów
i planów.
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Było sobie Moresnet…
Historia powstania Neutralnego Moresnet, małego państewka istniejącego zaledwie
przez 100 lat graniczącego z Holandią, Prusami, a od 1830 r. także i z Belgią, nie jest
powszechnie znana. Ale ma w swojej historii polski wątek. W 1908 roku proklamowano w nim Państwo Esperantystów, z językiem esperanto stworzonym przez polskiego
lekarza Ludwika Zamenhoffa.

Trochę historii
Klęska Napoleona w 1815 roku
postawiła przed zwycięską koalicją konieczność uporządkowania
Europy. Kongres wiedeński musiał pogodzić sprzeczne oczekiwania oraz interesy wielkich państw
i małych lokalnych społeczności.
Jednym z takich wyzwań były ziemie będące dzisiaj częścią belgijskiej gminy Kelmis. Spór toczyły
Prusy i Królestwo Niderlandów,
do którego należała wtedy Belgia.
Chodziło o bogate i bardzo pożądane przez obie strony złoża rudy
cynku usytuowane na terenie gminy Moresnet.
Specjalna komisja, powołana do
uregulowania granic prusko-holenderskich, podzieliła terytorium
gminy na trzy części: Moresnet
Pruski, Moresnet Niderlandzki i
mały kawałek tego terenu z miejscowością Kelmis oraz kopalnią
cynku, który uzyskał status neutralny. Władzę sprawował tam
burmistrz, a obowiązywał
Kodeks Napoleona.

nice sięgały aż do Vaalserbergu,
tworząc tym samym punkt (czwór
styk), w którym spotykały się terytoria czterech krajów (Moresnet,
Holandii, Belgii i Niemiec).
Niezależne państewko graniczyło na wschodzie z Niemcami
(Prusy), na północy z Holandią
(Niderlandy), a na południu i zachodzie z Belgią. Miało swoją flagę, hymn, wydawało nawet własne
znaczki pocztowe. Obowiązywały
tam aż cztery oficjalne języki: niemiecki, francuski, niderlandzki i
esperanto.
W 1816 roku mieszkało tam zaledwie 256 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 74.5 osoby na km2.
Otwarcie kopalni i związany z tym
boom gospodarczy wpłynęły na
wzrost liczby ludności.
W 1830 roku mieszkało tam już
około 500 osób, w 1858 roku aż
2572, a gęstość zaludnienia była 10 razy większa. Z tej liczby

około 700 osób to potomkowie
oryginalnej populacji, głównie
dzieci pierwszych mieszkańców,
poza nimi było 850 Belgów, 800
Prusaków, 200 Holendrów i około
20 imigrantów.
W 1907 roku mieszkańców było prawie 3800, a w 1914 roku
już ponad 4600. Do Neutralnego
Moresnet zjeżdżało wielu pozbawionych środków do życia ludzi,
którzy mieli nadzieję na znalezienie pracy w kopalni. Ukrywali
się tam również przestępcy, którzy
uciekli wymiarowi sprawiedliwości w swoich krajach.

Jedyne takie państewko
Życie w tym minipaństewku koncentrowało się wokół kopalni.
Zarząd przedsiębiorstwa prowadził bardzo prospołeczną politykę.
Zarobki były wysokie, ceny o wiele
niższe niż w sąsiednich krajach,
a import nie był opodatkowany.
Władze kopalni utworzyły kasę
oszczędnościową, aby
gromadzić oszczędności
swoich pracowników.

Po odzyskaniu przez Belgię
niepodległości i oderwania
się tego kraju od Królestwa
Niderlandów, holenderski
Moresnet stał się częścią
utworzonego wkrótce
Królestwa Belgii.
Neutralne Moresnet – terytorium w kształcie nierównoramiennego trójkąta
– stanowiło niezależne państewko. Na północy jego gra-

nl.wikipedia.org, door Tibor

Specjalny fundusz zapomogowy, finansowany
zarówno przez kopalnię,
jak i przez pracowników,
zapewniał opiekę medyczną i farmaceutyczną pracownikom i ich
rodzinom, zasiłki emerytalne i dla bezrobotnych,
pomoc przy porodzie i
pogrzebie oraz czasową
pomoc dla wdów i sierot.
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poszukiwaniu przestępcy,
musiała najpierw udać się
do burmistrza z prośbą o
pozwolenie na zaaresztowanie. Takie procedury
trwały na ogół w nieskończoność. W świetle prawa
Moresnet nie był państwem i nie podpisywał z
innymi krajami traktatów
ekstradycyjnych.

pl.wikipedia.org, autor: Arjan de Weerd
Holandia
Belgia, prowincja Liège
Neutralny Moresnet
Prusy, Nadrenia

Można też było brać pożyczki z
małą ratą kredytu i niskim oprocentowaniem na przykład na budowę domu.
Wolno było produkować alkohol
na własne potrzeby, ale produkcja była tak duża, że przekraczała
możliwości konsumpcji w licznych kawiarniach i barach usytuowanych na terenie państewka.
Znaczne ilości alkoholu przekraczały granicę nielegalnie, głównie
w kierunku Holandii.

Neutralny Moresnet nie
miał prawa do własnej armii, co nie oznacza, że nie
było poboru do wojska.
Mężczyźni, którzy ukończyli dwudziesty rok życia
musieli złożyć w ratuszu
oświadczenie na temat tego, czy służbę wojskową
chcą odbyć w Prusach, czy
Holandii. Woleli Holandię
(później Belgię), ponieważ
służba wojskowa w Prusach
trwała znacznej dłużej.
Rozważano też wprowadzenie
alternatywnego systemu, w wyniku którego jednego roku można
byłoby odbyć służbę wojskową
w Prusach, a następnego roku w
Belgii. Tego planu nie wprowadzono jednak w życie. Groziło to tym,
że członkowie jednej rodziny mu-

sieliby służyć w wojsku w różnych
krajach.
Największym problemem mieszkańców Neutralnego Moresnet
był status bezpaństwowca i związane z tym konsekwencje.

Państwo Esperanto
Ważną rolę w historii Moresnet
odegrał urodzony w Prusach
Wilhelm Molly, główny lekarz
kopalni, doradca burmistrza i
miłośnik esperanta. Uważał, że
państewko powinno stać się krajem uznawanym przez międzynarodową społeczność.
Jego zasługą było wprowadzenie do obiegu znaczków pocztowych. Nie były one jednak akceptowane zagranicą, ponieważ
Moresnet nie było członkiem
Międzynarodowego Związku
Pocztowego.
Neutralne państewko stało się
ojczyzną esperanto, języka stworzonego przez polskiego lekarza
Ludwika Zamenhoffa.
Uroczyste proklamowanie Wolnego Esperanckiego Państwa
„Amikejo” (amikejo – miejsce
wielkiej przyjaźni) nastąpiło w

Ze względu na swój neutralny
charakter i duży napływ nowych
pracowników Moresnet pretendował do miana europejskiego Las
Vegas. Mieściło się tu wiele luksusowych barów, było nawet kasyno.
Rozkwitł hazard i prostytucja.
Rosła liczba przestępstw, ale z
przestępcami nie miano co zrobić,
bo nie było sądu i więzienia. Jeżeli
policja któregoś z sąsiednich krajów przybywała do Moresnet w

kartka pocztowa z około 1900 r., autor nieznany, en.wikipedia.org
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1908 roku. W czasie ceremonii orkiestra górnicza odegrała
„Marsz Amikejo”, który miał stać
się hymnem Moresnet. Po tym wydarzeniu prasa międzynarodowa
obwieściła utworzenie Państwa
Esperanto.
Pod koniec trwania neutralnego
terytorium język esperanto został
nawet wprowadzony do miejscowych szkół. Szacuje się, że nawet
4% populacji posługiwało się tym
językiem.

Zmierzch Moresnet
Tymczasem powoli historia
Neutralnego Moresnet dobiegała końca. Złoża rudy cynku były
na wyczerpaniu, a Prusy robiły
wszystko, aby doprowadzić do
przejęcia kontroli nad tym regionem.

czerwiec 2021

Mieszkańcy neutralnego dotąd
państewka, świadomi nieuchronności końca tej neutralności, woleli zostać częścią Belgii niż Prus.
Zresztą wkrótce neutralność się
skończyła. Wybuchła I wojna światowa, a wraz z nią nadeszła niemiecka okupacja, która była jawnym naruszeniem art. 17 Traktatu
o granicach z Akwizgranu.
Traktat gwarantował, że Neutralny
Moresnet nigdy nie może być okupowany przez jedno z państw nadzorczych.
Kiedy w sierpniu 1914 roku na ulicach pojawili się pruscy żandarmi,
wzywając poborowych do stawienia się w swoich jednostkach, a
kilka dni później niemieccy żołnierze wkroczyli do Liège, gwałcąc neutralność sąsiedniej Belgii,
mieszkańcy Neutralnego
Moresnet wiedzieli już, że
nadszedł koniec ich minipaństwa.
Ci, którzy nie byli obywatelami niemieckimi, musieli codziennie meldować się w administracji
wojskowej i otrzymali zakaz opuszczania miejsca
zamieszkania. Nakazano
im zwrot posiadanej broni.
Armia belgijska zajęła to
terytorium 22 grudnia
1918 roku, a 10 stycznia
1920 roku, na mocy pokojowego traktatu wersalskiego kończącego I
wojnę światową, ustalono,
że zostaje on przyznany
Belgii.

Trójstyk granic Niemiec, Belgii i Niderlandów
Vaalserberg obecnie
pl.wikipedia.org, autor: Ahoerstemeier
- praca własna

Neutralny Moresnet
przeszedł do historii. W
ciągu 15 dni od uprawomocnienia się traktatu
powstała Komisja w celu

wyznaczenia nowej linii granicznej. Wszyscy mieszkańcy stawali
się automatycznie obywatelami
Królestwa Belgii z wyjątkiem tych,
którzy osiedlili się tu po 1 sierpnia 1914 r. Ci zaś, którzy wybrali
obywatelstwo niemieckie, musieli
teren ten opuścić.
W czasie II wojny światowej
Moresnet został zaanektowany
przez III Rzeszę, ale w 1944 r.
powrócił do Belgii. Obecnie ten
region jest częścią niemieckojęzycznej gminy Kelmis.

Teraz…
Historię Neutralnego Moresnet
pokazują pamiątki niewielkiego
muzeum Neu-Moresnet. Tuż za
budynkiem muzeum znajduje się
wejście do dawnej kopalni rudy
cynku.
Wciąż istnieją znaki graniczne.
Z 60 zachowało się 50. Po oddzieleniu się Belgii od Niderlandów
i wbiciu w okolicy miejscowości
Vaals (Vaels) czwartego słupka
granicznego, region ten nazywano
do 1919 roku „punktem, w którym
zbiegają się cztery kraje”.
Z czasem stał się on także atrakcją
turystyczną, a w jego okolicy wybudowano wieżę widokową, z której można było patrzeć na cztery
kraje: Niemcy, Belgię, Niderlandy
i oczywiście Neutralny Moresnet.
Dziś to miejsce jest nadal wielką
atrakcją turystyczną z wieżami
widokowymi, ale odrestaurowane
słupki graniczne nie wspominają
o historii zapomnianego neutralnego państewka.
Anna Janicka
Źródła:
fr.wikipedia.org, rcin.org.pl,
historiasiedzieje.wordpress.com,
holandiabeztajemnic.pl

www.niedziela.be
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Portal Polaków w Belgii

poradnik emigranta
co-gdzie-kiedy
praca w Belgii
katalog firm
wiadomości
ogłoszenia
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Przegląd prasy belgijskiej
Flandria: bez obowiązku
głosowania w wyborach
lokalnych
Reforma zatwierdzona przez rząd
flamandzki zmienia sposób głosowania, co oznacza, że w kolejnych
wyborach lokalnych uczestnictwo nie będzie już obowiązkowe.

Plan zakłada powołanie przy federalnym ministerstwie gospodarki
specjalnej komisji monitorującej
inwestycje zagraniczne. W jej
skład wejdą stali przedstawiciele
siedmiu resortów: gospodarki,
finansów, spraw zagranicznych,
mobilności, obrony, energii i zdrowia.
Każdorazowo będzie też do niej
dołączać dwóch przedstawicieli z
regionu, w którym planowana jest
inwestycja.
Dostarczaniem danych niezbędnych do oceny ryzyka zajmą się
belgijski wywiad i kontrwywiad.

Do tej pory głosowanie w wyborach do rad gmin i prowincji
(gemeenteraadsverkiezingen,
provincieraadsverkiezingen) było
obowiązkowe. Każdy uprawniony
do głosowania musiał oddać swój
głos w lokalu wyborczym.
W świetle prawa nieprzystąpienie do głosowania było przestępstwem, ale w praktyce osoby, które nie wzięły udziału w wyborach,
zazwyczaj nie były pociągane do
odpowiedzialności.
Reforma zmienia także sposób wybierania burmistrzów. Od 2024 r.
będą oni wybierani bezpośrednio
przez głosujących. Automatycznie
wygra kandydat z największą liczbą głosów, startujący z listy, na
którą zagłosowało najwięcej osób.
vrt.be

Kontrola inwestycji
zagranicznych
Belgia wprowadzi procedury prześwietlania inwestycji zagranicznych pod kątem bezpieczeństwa
państwa.

„Celem jest ochrona naszej infrastruktury, w tym tej związanej z
energią, transportem, zdrowiem,
komunikacją i obronnością.
Zagraniczni inwestorzy, którzy
chcą uzyskać wpływ na spółkę
poprzez uzyskanie ponad 25 proc.
akcji, będą musieli zarejestrować
się w komisji” – zapowiedział
minister sprawiedliwości Van
Quickenborne, dodając, że obce
inwestycje są coraz częściej przykrywką dla działalności zagrażającej bezpieczeństwu Belgii.
PAP

Kościół sprzedany za
1 euro i zmieniony w
szkołę cyrkową
Z powodu braku
wiernych kościół
pod wezwaniem
Św. Franciszka Ksawerego w Brukseli
został sprzedany za
1 euro. Odkupiły
go władze dzielnicy
Anderlecht – w której
40 proc. mieszkańców to muzułmanie.
Władze chcą zmienić

kościół w ośrodek kultury ze szkołą cyrkową i nauką tańca. Drzwi
do świątyni zamknięto 6 lat temu.
W Belgii coraz więcej kościołów
spotyka los podobny, jak świątynię z Anderlecht. Tylko w 2019
roku zdesakralizowano i zamieniono na hotele, restauracje czy
ośrodki kultury 40 świątyń.
gva.be

Belgowie odchodzą
z Kościoła
W proteście przeciwko wydanemu
przez Stolicę Apostolską zakazowi
błogosławienia par osób tej samej
płci, wielu Belgów odchodzi od
Kościoła.
Już w połowie marca biskup
Antwerpii ostro skrytykował watykański zakaz błogosławienia
homoseksualnych związków partnerskich. Po skandalach ostatnich
lat „sprawą kluczową jest odzyskanie zaufania wiernych, dlatego my,
belgijscy biskupi, mówimy: «dość!»
– powiedział wtedy hierarcha.
Oświadczył, że wstydzi się za
swój Kościół. Jego stanowisko
podzieliła również Konferencja
Episkopatu Belgii.
Biskup Antwerpii Johan Bonny
powiedział, że około 2 tys. osób
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zwróciło się z prośbą o usunięcie
wpisu o ich chrzcie z rejestrów flamandzkich diecezji. Parafie jego
diecezji opuściło około 700, głównie młodych i heteroseksualnych
katolików.
hln.be

jach, skąd pochodzi najwięcej
uchodźców. Specjalne broszury
mają uświadomić potencjalnym
chętnym, że nie ma sensu wybierać się nielegalnie do Australii,
bo nigdy nie uda się im pozostać
tam legalnie.

Australijski model
azylowy

Theo Francken (N-VA) podkreśla,
że „uchodźcy do Australii dostać
się mogą tylko morzem, do UE
mają też drogę lądową. Rząd w
Australii jest jeden, a w UE mamy ich 28. Problemem są wspólne
deklaracje, a co dopiero wspólne
prawo przeciwko nielegalnemu
napływowi imigrantów. Dlatego
nie chodzi o skopiowanie modelu
australijskiego, ale o jego interpretację na poziomie europejskim”.
knack.be

Partia N-VA prowadzi kampanię
społeczną, dla uzyskania jak największego poparcia do wprowadzenia w Belgii australijskiego
modelu azylowego. Chodzi o to,
aby każdy, kto przybywa do UE
nielegalnie, z automatu nie otrzymywał prawa pobytu.
W Australii, zgodnie z prawem,
nielegalni imigranci nigdy nie
otrzymają prawa do osiedlenia
się w tym kraju. Każdy złapany
na próbie dostania się na kontynent nie otrzyma prawa pobytu.
Jedyne co ich czeka, to pobyt na
strzeżonych wyspach lub powrót
do kraju, z którego rozpoczęli podróż do Australii.
Z drugiej strony Australia prowadzi akcje informacyjne w kra-

Belgia mistrzem Europy
w opodatkowaniu
samochodów
W 2019 roku państwo belgijskie zebrało nie mniej niż 21,4 mld
euro podatków od pojazdów,
co po raz kolejny plasuje
Belgię na podium w opodatkowaniu samochodów.
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Belgijski kierowca oddaje państwu średnio 3187 euro rocznie,
jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie podatki (VAT od sprzedaży, rejestracji, podatek drogowy, podatki paliwowe, itd.), co daje łączne
wpływy podatkowe do budżetu w
wysokości 21,4 miliardów euro.
Druga jest Austria z 2678 euro
rocznie, a następnie Finlandia
(2523 euro). Dla porównania:
Niemcy (1963 euro), Francja
(1911 euro), Grecja (1528 euro), a
Hiszpania zaledwie 1068 euro.
Zestawienie przygotowało
Europejskie Stowarzyszenie
Producentów Samochodów
(ACEA) na podstawie badania dotyczącego średniego opodatkowania pojazdów, przeprowadzonego
w trzynastu europejskich krajach.
knack.be
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Refundacja okularów
i soczewek
Od 1 czerwca 2021 roku większa
grupa pacjentów kwalifikuje się
do refundacji okularów i soczewek.
Dotychczas okulary i soczewki były refundowane w przypadku wad
od 8,25 dioptrii wzwyż, niezależnie
od wieku pacjentów. Teraz progi
zostaną obniżone do 7,75 dioptrii
w przypadku dorosłych i 7,5 w
przypadku dzieci i młodzieży do
18 roku życia oraz seniorów powyżej 65 roku życia.
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Ekspert ds. dyskryminacji Dominique De Meyst jest zdania, że w
świetle prawa „przepustki” naruszą przepisy antydyskryminacyjne. I dodaje, że istnieją „mniej
inwazyjne” sposoby przywracania
ludziom wolności bez dyskryminowania pewnych grup.
De Meyst uważa, że zawsze będą
istniały konstytucyjne zastrzeżenia do takiego systemu. „Z prawnego punktu widzenia właściwsze
byłoby wprowadzenie obowiązku
szczepień. I tak będą potrzebne
zmiany w prawie”.
vrt.be

Postępująca imigracja
Zgodnie z szacunkami na zmianie
skorzysta około 23 500 osób, zaś
łączny koszt obniżenia progu refundacji to ok. 1,6 mln euro.
niedziela.be

Czy Flandria
wprowadzi paszporty
szczepionkowe?
Rząd flamandzki rozważa wprowadzenie paszportów szczepionkowych dla osób zaszczepionych
lub tych z negatywnym wynikiem
testu.
„Dokumenty byłyby przepustką
do kina, teatru, pubu, czy kawiarni. W sytuacji, w której każdy może
dostać szczepionkę, powinniśmy
zwrócić wolności, które odebrano
ludziom” – powiedział flamandzki
minister zdrowia Wouter Beke.
11 lipca, w Święto Wspólnoty
Flamandzkiej mają być gotowe
specjalne „korona przepustki”,
które mogłyby mieć formę aplikacji na smartfony – podaje telewizja VRT. Do tego czasu wszystkie
osoby powyżej 18 roku życia w
Belgii otrzymają pierwszą dawkę
szczepionki.

W ciągu ostatniej dekady Belgia
stała się krajem masowej imigracji. Już jedna trzecia populacji tego
kraju jest obcego pochodzenia, a
statystyka ta rośnie w coraz szybszym tempie.
Według belgijskiego urzędu statystycznego w 2020 roku najpopularniejsze imiona w kilkunastu
regionach Brukseli to Mohamed
i Ahmed.
W samej Brukseli autochtoniczni
Belgowie stanowią mniejszość. 80
proc. ludności jest obcego pochodzenia. Najwięcej przybyszów jest
z Maroka, wśród których 99 proc.
to muzułmanie.
W całej Belgii jedna trzecia populacji nie ma już nic wspólnego z
Flamandami czy Walonami.
nczas.com

„Odmowa dostępu
do towarów lub
usług osobom
niezaszczepionym
to dyskryminacja”
Belgijska organizacja pozarządowa Ośrodek Równych Szans i
Sprzeciwu wobec Rasizmu (Unia)
przygotowała dla rządu eksper-

tyzę prawną z której wynika, że
obecny stan kampanii szczepień
i fakt, że nie są one obowiązkowe,
powoduje różnice wśród ludności.
„Niektórzy dostawcy towarów i
usług mogą mieć pokusę wprowadzenia własnych środków w celu
zwalczania rozprzestrzeniania
się wirusa. W przypadku braku
przepisów, określających wyraźny wymóg szczepienia, odmowa
skorzystania z usługi lub towaru
mogłaby zostać uznana za dyskryminację” – podsumowuje Unia.
Organizacja wymienia potencjalne sytuacje, w których może dochodzić do rozróżniania ludzi ze
względu na zaszczepienie bądź
nie i w konsekwencji do dyskryminacji: przyjmowanie do domów
opieki, wynajem mieszkań, dostęp
do siłowni i zajęć fitness.
„Bez przepisów ustanawiających
obowiązek szczepień usługodawca nie może sam wprowadzać
takiego obowiązku ani monitorować stanu szczepień klienta lub
pacjenta” – ocenia Unia.
wnp.pl

Dofinansowanie dla
bpost na dystrybucję
gazet
Posłowie z N-VA złożyli projekt
ustawy o zniesieniu dotacji na
dystrybucję gazet i czasopism za
pośrednictwem bpost.
Rząd federalny wpłaca rocznie
około 170 mln euro do bpost. W
ten sposób firma rekrutuje pracowników i finansuje dystrybucję
drukowanych czasopism i gazet.
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„Ta dotacja jest bezsensowna”,
„Gazety nie są już jedynym źródłem informacji” – mówią Michael
Freilich i Theo Francken z N-VA.
Przedstawiają oni projekt zlikwidowania dotacji.

obowiązywał do końca 2022 roku
i będziemy go realizować”.
hln.be

Większy kary dla
kolejowych wandali
Pomimo znacznego spadku liczby pasażerów pociągów w roku
2020 liczba przypadków wandalizmu w pociągach i na stacjach utrzymała się na tym samym
wysokim poziomie, co w 2019 r.

„Pomoc państwa – w postaci milionów euro to dużo pieniędzy –
można uznać ją za niezgodną z
prawem, ponieważ każda umowa
zawierana przez rząd z bpost zawsze jest dostosowana do potrzeb
poczty, a nie rządu”.
Komentarz ze strony bpost jest lakoniczny: „obecny kontrakt będzie

W 2020 roku odnotowano 248
przypadków wandalizmu w pocią-
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gach. To zaledwie o pięć mniej niż
w roku 2019. Liczba przypadków
zniszczeń na stacjach również spadła tylko nieznacznie z 554 (2019)
do 536 (2020).
Bardzo wysokie są również koszty
napraw. W 2020 r. wyniosły 1,225
mln euro, czyli więcej niż w 2019
roku (1,153 mln euro).
Vlaams Belang chce zwiększania
nakładów na środki bezpieczeństwa i surowsze kary dla przestępców. Dla wandali powinny być bardzo wysokie kary grzywny, a dla
kolejowych recydywistów nawet
zakaz korzystania ze wszystkich
środkach transportu publicznego.
hln.be
Opracowała:
Karolina Morawska

„Kiedy zawsze dajemy dzieciom to, czego chcą,
wtedy nie dostają one tego,
czego naprawdę potrzebują: swoich rodziców”. (Jesper Juul)
Karl Dickens mawiał, że „dorośli to też dzieci, tylko trochę większe”,
dlatego 1 czerwca jest świętem nas wszystkich.
Dzieciom małym i dużym z okazji Dnia Dziecka życzymy uśmiechu,
radości, kreatywności, spełnienia marzeń, bezwarunkowej miłości
bliskich oraz nieustannej pogody ducha.
Redakcja
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Kuchnia flamandzka dla każdego
Flandria słynie z przepięknych średniowiecznych miast, malarstwa, architektury i
wspaniałych restauracji. To raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia
flamandzka jest bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować.
stępnych w każdym sklepie spożywczym.

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•

Do białej zasmażki
• 50 g masła
• 70 g mąki

fr.wikipedia.org, autor: Heipedia

Vol-au-vent
(Królewska przystawka)
Jest to danie kuchni francuskiej,
ciastko – pasztecik wykonane z
ciasta francuskiego, upieczonego na kształt okrągłej pustej w
środku formy, wypełnionej po
upieczeniu gorącym nadzieniem.
Za twórcę Vol-au-vent uznaje się
Marie-Antoine Carême, francuskiego piekarza i szefa kuchni z
XVIII wieku, który pewnego dnia
wpadł na pomysł, by pokroić ciasto francuskie w małe krążki i je
upiec.
Po spróbowaniu wypieku podobno kucharz krzyknął ,,elle vole au

4 ciastka francuskie (bouchée)
250 g pieczarek
600 g filetu z kurczaka
6 dl bulionu drobiowego
sok z ½ cytryny
2 łyżki masła
pieprz i sól
drobno posiekana pietruszka

vent” („leci na wietrze”). Ciasto ponoć wyrosło tak lekkie, że miało
się wrażenie, jakby chciało odlecieć z wiatrem. Stąd jego nazwa.
Belgowie serwują ciasteczka
najczęściej z nadzieniem (mięso
kurczaka z pieczarkami), oraz
kuleczkami z mięsa mielonego
(innego niż kurczak dla zróżnicowania smaku), w kremowym
sosie. Podawane są na ciepło jako przystawka lub danie główne,
serwowane z frytkami.
Przygotowanie ciasteczek wymaga wprawy, więc większość osób
korzysta z gotowych wyrobów do-

Mięso na klopsiki
• 250 g mięsa mielonego np. cielęciny
• 1 żółtko
• 2 łyżki bułki tartej
Dodatki:
• 1 żółtko
• 1 dl śmietanki

Przygotowanie:
• Mięso z kurczaka kroimy w
kostkę. Następnie gotujemy je
w bulionie drobiowym na średnim ogniu około 20 minut. Gdy
mięso jest już miękkie wyjmujemy je z bulionu.
• Do mięsa mielonego dodajemy
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żółtko, bułkę tartą, i wyrabiamy
gładką masę, z której formujemy małe kuleczki. Gotujemy
je w bulionie, aż wypłyną na
powierzchnię. Po ugotowaniu
wyjmujemy kuleczki z bulionu.
• Pieczarki myjemy i kroimy w
ćwiartki. Na patelnię wrzucamy
masło, gdy się rozpuści, dodajemy pieczarki oraz sok z cytryny.
Dusimy około 5 do 10 min.
•
Aby
przygotować zasmażkę,
Poolse
rozpuszczamy masło, dodajeliteratuur
my mąkę i intensywnie mieszamy. Podsmażamy mąkę przez
kilka minut, uważając, aby
półczesne?
się nie przypaliła. Następnie
Biblioteka
z polską
stopniowo wlewamy bulion
do zasmażki i ciągle mieszając
ever thrillers
doprowadzamy sos do wrzenia.
er 2020 met
Doprawiamy solą i pieprzem.
• Żółtko ubijamy w miseczce i
mieszamy ze śmietaną.
• Połowę sosu łączymy ze śmietaną ubitą z żółtkiem. Do reszty
sosu dodajemy przygotowane
wcześniej składniki: kurczaka,
pieczarki oraz mięsne kuleczki.
• Sos podgrzewamy, tuż przed
podaniem dodajemy mieszankę sosu, śmietany i żółtka. Nie
gotujemy.
• W nagrzanym piekarniku podgrzewamy ciasteczka. Jeżeli
korzystamy z gotowych produktów, stosujemy się do instrukcji
na opakowaniu.
• Ciasteczka napełniamy porcją
sosu i dekorujemy pokrojoną
natką pietruszki.

tura

Biblioteka Couwelaar

LITERATURA POLSKA
z

vanaf

01 10
2020

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

Smacznego!
Agnieszka Wojtysiak

bib
couwelaar

pl.wikipedia.org

Więcej informacji:
Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne
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Historie ukryte
w belgijskich zamkach
Belgia słynie z malowniczych krajobrazów, przepięknej architektury, wspaniałego
malarstwa, czekolady, frytek, piwa i… zamków. O malowniczo położonych francuskich zamkach nad Loarą słyszał każdy, ale mało kto wie, że to w Belgii – niewielkim
kraju położonym w sercu Europy – przypada najwięcej na świecie zamków na kilometr kwadratowy.
Zapraszam do odwiedzenia najbardziej znanych w Belgii zamków, pełnych wyjątkowych historii.

Pałac Królewski w Brukseli (Koninklijk Paleis van Brussel,
Palais Royal de Bruxelles) – część I
wiekach ich następcy: dynastia
burgundzka oraz Habsburgowie.
W XVI wieku, w okresie panowania cesarza habsburskiego Karola
V, zamek Coudenberg został gruntownie przebudowany. Powstały
nowe kondygnacje, powiększono
okna i wzniesiono galerię przyozdobioną rzeźbami i kolumnami.
nl.wikipedia.org, Sally V
W centrum Brukseli, przy wejściu do Parku Brukselskiego,
stoi ogromny, majestatyczny Pałac
Królewski z zachwycającą fasadą
w stylu neoklasycznym.
Naprzeciwko znajduje się Park
Królewski (Koninklijk Park,
Parc Royal), znany też jako
Warandepark z symetrycznie
wytyczonymi alejkami i zadbaną
zielenią.
Koninklijk Paleis to oficjalna siedziba Króla Belgów, miejsce pracy
króla Filipa i królowej Matyldy.
Pełni funkcje reprezentacyjne. To
tutaj udzielane są audiencje, przyjmowani są goście, głowy państw,
ambasadorowie i politycy. Król i
królowa organizują tu spotkania,
wydają obiady, bankiety, świą-

teczne koncerty czy noworoczne
przyjęcia.
Pałac mieści także biura rodziny
królewskiej, dwór królewski oraz
oficjalne apartamenty, w których
zatrzymują się przybywający do
Belgii najwyżsi dostojnicy i głowy
państw.

Trochę historii
Początki pałacu sięgają średniowiecza, kiedy na wzgórzu
Coudenberg wzniesiono ufortyfikowany zamek – twierdzę obronną wchodzącą w skład systemu
fortyfikacji miejskich Brukseli.
Jej właścicielami byli książęta
Brabancji, którzy rezydowali też
w pobliskim Leuven oraz w zamku Tervuren, a w późniejszych

W lutym 1731 roku zamek doszczętnie spłonął. Jedna z hipotez
głosi, że winną pożaru była namiestniczka Niderlandów Maria
Elżbieta, siostra Karola VI, która
zasnęła przy zapalonej świecy.
Pałacowi pracownicy bezskutecznie starali się ugasić ogień. Kiedy
na miejsce pożaru przybyła straż
pożarna, dworska etykieta wygrała z rozsądkiem. Strażacy długo
nie odważyli się naruszyć obowiązujących na dworze królewskim
zasad i wejść do prywatnej posiadłości Marii Elżbiety. Ją samą od
śmierci ocalił pewien odważny
grenadier, który wyłamał drzwi
do jej sypialni.
Jest jeszcze jedna opowieść o pożarze pałacu. W tym przypadku winni mieliby być kucharze, którzy
ponoć tak byli zajęci przygotowywaniem deseru, że nie zauważyli
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ognia. Zapasy wody zamarzły i nie
było czym gasić płomieni.
Zniszczenia były ogromne. Z pałacu pozostały ruiny, z którymi
nic nie zrobiono przez kolejne
lata. Prace budowlane rozpoczęły się dopiero w 1775 roku za czasów gubernatora Niderlandów
– księcia Karola Aleksandra
Lotaryńskiego. Powoli na ruinach
Zamku Coudenberg powstawał
Pałac Królewski.
W roku 1814, po zjednoczeniu
Niderlandów i Belgii w jedno
Królestwo, stało się jasne, że król
Wilhelm I – holenderski monarcha rządzący zarówno Belgią, jak
i Niderlandami – przez pewną
część roku będzie przebywał w
Brukseli. Dlatego nakazał budowę
nowego pałacu w Brukseli, jako
jednej z dwóch głównych siedzib
monarchy, obok tej w Hadze.
Pałac Królewski został zbudowany dla Wilhelma przez słynnego architekta Tilmana-François
Suys. Powstał w wyniku połączenia sąsiednich budynków.
Wilhelm I przebywał w pałacu tylko do 1830 roku. Po wybuchu rewolucji belgijskiej musiał
opuścić Brukselę.

słynny architekt Alphonse Balat.
Inni znani artyści pracujący przy
przebudowie pałacu to architekt
Henri Maquet i rzeźbiarz Thomas
Vinçotte.

Obecnie ta wspaniała rezydencja
królewska wykorzystywana jest
do organizacji oficjalnych przyjęć, uroczystych bankietów, imprez politycznych czy królewskich
ślubów.

Powstały wspaniałe pałacowe
przestrzenie takie jak: słynna Sala
Tronowa, Schody Paradne oraz
Wielka Galeria. Balat zaprojektował też budynek szklanej oranżerii składającej się z kilku galerii,
kopuł i baszt.

O tym, że król w danym momencie znajduje się w pałacu świadczy
znajdująca się bezpośrednio naprzeciw głównego wejścia warta
honorowa i wciągnięta na maszt
flaga.

Pałac prawie dwukrotnie zwiększył swoją powierzchnię i zyskał
wygląd znany nam obecnie. W
planach Balata była też zmiana
fasady budynku, jednakże z powodu przedwczesnej śmierci architekt nie zdążył zrealizować tego
projektu.

Od 21 lipca 1965 roku – święta
państwowego upamiętniającego
pierwszą koronację króla Belgów,
Leopolda I – Pałac Królewski jest
corocznie otwierany dla szerokiej
publiczności. Zwiedzanie jest możliwe do początku września. Wstęp
jest bezpłatny.

Fasada zyskała nowy wygląd dopiero w 1904 roku za sprawą architekta Henry’ego Mace. Znaczącą
zmianą było też utworzenie przedniego ogrodu oddzielającego budynek od placu.

Zwiedzający mogą zobaczyć wyszukane wnętrza z marmurowymi
podłogami czy kryształowe żyrandole. Oczarowują gromadzone na
przestrzeni kilku wieków królewskie kolekcje składające się z drogocennych mebli, przedmiotów
sztuki, królewskich portretów,
unikatowych serwisów ze srebra,
porcelany i kryształu.

Kolejne zmiany, które nastąpiły w architekturze Pałacu
Królewskiego w latach 1930-34
nie były już tak znaczne.

Turyści mogą także
zobaczyć plafon autorstwa Jana Fabre,
składający się z 1,4
miliona pancerzyków
tajskich skarabeuszy,
złote donice autorstwa
Patricka Corillona,
oraz dwa rzeczywistej
wielkości portrety króla i królowej.

Po odzyskaniu przez Belgię
niepodległości pałac stał
się własnością pierwszego króla Belgów Leopolda
I Koburga, który nie dokonał w nim istotnych zmian.
Natomiast jego syn
Leopold II uznał, że rezydencja jest zbyt skromna
jak przystało na władcę
Królestwa i zdecydował
o jego rozbudowie. Prace
trwały aż do śmierci monarchy w 1909 roku.
Autorem projektu był
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Agnieszka
Buniowska

Pałac Królewski w 2013 roku, nl.wikipedia.org,
Martin Falbisoner

Źródła:
castles. today,
monarchie.be,
wikipedia.org
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Kamienie szczęścia
– klein geluk (geluksteen)
Jeśli wybierasz się na spacer w Antwerpii albo innej miejscowości we Flandrii, to
dokładnie się rozglądaj, bo możesz znaleźć jeden z wielu pomalowanych kamieni, a
to oznacza, że właśnie spotkałeś na swojej drodze „małe szczęście”.
Małe kolorowe kamienie, na których oprócz rysunku znajduje się
napis: klein geluk (małe szczęście)
lub geluksteen (szczęśliwy kamień) oraz logo facebooka można
znaleźć wszędzie: na przystanku,
na ławce, na cokole pomnika.
Jeśli chcesz, możesz ten kamień
zabrać ze sobą albo dołączyć do
zabawy, a zasady są proste. Należy
zrobić zdjęcie znalezionego ka-

mienia i opublikować je w grupie
Klein Geluk (geluksteen) na fecebooku. Koniecznie trzeba napisać,
gdzie kamień został znaleziony, a
potem najlepiej jest położyć kamień w innym miejscu, aby ktoś
inny go znalazł.
Kolejna osoba, która go znajdzie, może przeniesie go w
inne miejsce i w ten sposób
kolorowe kamienie mogą podróżować po całym świecie.
Grupa Klein Geluk (geluksteen)
na facebooku istnieje od listopada 2019 roku i obecnie należy
do niej prawie dwa tysiące osób.

Jest to grupa publiczna
i każdy może do niej
dołączyć. Członkowie
grupy publikują zdjęcia
kamieni, które znaleźli,
oraz zdjęcia kamieni,
które sami pomalowali
i będzie można je znaleźć.
Wiele osób wymienia
się też doświadczeniem,
jak i czym malować kamienie, aby rysunki
były trwałe. Można znaleźć
informacje, jakie farby są
najlepsze, ile warstw lakieru zabezpieczy rysunek na
kamieniu przed deszczem i
inne informacje bardzo przydatne dla tych, którzy chcą
sami zrobić małe kolorowe
kamienie szczęścia.
Ja mój mały kamień szczęścia znalazłam koło domu.
Leżał obok żeliwnej pompy ulicznej, która już od lat nie jest używana. Przyniosłam do domu, zrobiłam zdjęcie i opublikowałam je
w grupie.

Kamień poleżał kilka dni w domu,
bo bardzo się spodobał córce, a
potem razem położyłyśmy go w
innym miejscu – niech ktoś inny
go znajdzie.
Zabawa stała się tak bardzo popularna w okolicach Antwerpii,
że nawet lokalny dziennik Gazet
van Antwerpen opisał to zjawisko.
Artykuł w gazecie sprawił, że kolejne osoby dołączyły do zabawy
oraz do grupy na facebooku –
oczywiście jest jeszcze więcej kolorowych kamieni.
Iwona Maculewicz

U nas pracujesz z uśmiechem!
Lubisz wykonywać prace domowe?
Cechuje Cię sumienność i staranność?
Dołącz do nas!
Pracuj w zaufanej i stabilnej firmie.
Już od 11 lat oferujemy:
✓ Korzystne warunki pracy
✓ Grafik według Twoich potrzeb
✓ Wzajemny szacunek i zaufanie
✓ Dobre samopoczucie
✓ Pomoc i domową atmosferę
✓ Dbałość o to co ważne
✓ Pogawędkę przy kawie i uśmiech
Mieszkasz w regionie Gent

CZY WIESZ ŻE:
• Czeki elektroniczne rejestrujemy za Ciebie.
Zrelaksuj się po pracy.
• Czeki papierowe oddajesz wtedy, kiedy Tobie najlepiej pasuje.
• Twój grafik jest zawsze dostępny przez aplikację.
• Każdemu dajemy szansę.
Przyjmujemy również osoby bez własnych klientów.
PONADTO ZAPEWNIAMY:
• Kompetentną i uśmiechniętą obsługę w języku polskim.
• Drobne tłumaczenia (przysięgłe) za darmo.
• Poprawne i wierzytelne informacje.
• Pomoc administracyjną.
Miło będzie Ciebie poznać !
Jolanta, Katelijn, Sylwia i Manuela

– Wetteren – Merelbeke - De Pinte - Deinze - Nazareth - Gavere - Waregem….

Zadzwoń, przekonaj się
i pracuj od jutra z uśmiechem!

Dowiedz się szczegółów

0465 08 86 07
www.polishathome.be

Biuro:
Sint-Denijslaan 3 bus 202, 9000 Gent
0478 78 77 77 • 09 292 75 21
info@polishathome.be

Dla stabilnych firm budowlanych poszukuję
doświadczonych fachowców. Oferuję:
Opcje stałego kontraktu
w belgijskiej firmie po
okresie wprowadzającym
Wysokie wynagrodzenie
(€14.75/h - €18.38/h)
Dodatkowe świadczenia
branży budowlanej.
Docenienie Twoich
umiejętności.

Skontaktuj się ze mną:
patrycja.pompala@go4jobs.be
09 395 10 90
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Przegląd prasy polskiej
Polscy lekarze chcą
masowo uciekać
za granicę
Według oficjalnych danych w
kraju brakuje 20-50 tys. lekarzy.
W pierwszym kwartale tego roku lekarze w okręgowych izbach
lekarskich pobrali prawie 200 zaświadczeń potrzebnych do otrzymania zatrudnienia za granicą.
„Nigdy w historii nie było takiej
liczby w ciągu kwartału” – mówi
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
prof. Andrzej Matyja i przyznaje,
że „nie dziwi go, że coraz więcej lekarzy myśli o opuszczeniu kraju”.
Profesor podkreśla, że polski system ochrony zdrowia jest niewydolny i jeśli rząd szybko nie zareaguje i nie zwiększy nakładów
na służbę zdrowia, dojdzie do katastrofy.
Po zakończeniu pandemii polskich pacjentów nie będzie miał
kto leczyć. Pomocy będą wymagać
liczni pacjenci, cierpiący na choroby inne niż Covid-19, których leczenie jest obecnie zaniedbywane.
„Należy odbudować system zdrowia umożliwiający korzystanie
ze świadczeń zdrowotnych przez
wszystkich przewlekle chorych”
– zaznacza profesor.

Prezes NRL skrytykował propozycje nowych regulacji płac dla lekarzy. „To żenujące, że lekarzom
specjalistom proponuje się podwyżkę 19 zł brutto – ocenia. Takie
propozycje rządu nie zachęcą ich
do pracy w ojczyźnie”.
PAP

Wymiana danych z
innymi krajami – ZUS w
czołówce UE
Polski Zakład Ubezpieczeń
Społecznych jest w ścisłej czołówce europejskiej, jeżeli chodzi
o elektroniczną wymianę danych
z innymi ubezpieczycielami.
Ze względu na pandemię wzrosła rola elektronicznej wymiany
informacji także pomiędzy instytucjami w państwach UE. W
Unii stosowany jest system elektronicznej wymiany informacji
i dokumentów EESSI. Korzysta
z niego ZUS obsługujący osoby,
które mieszkają za granicą, a w
przeszłości pracowały w Polsce
oraz tych mieszkańców naszego
kraju, którzy pracowali i płacili
składki za granicą.
Pod koniec 2020 roku ZUS co miesiąc wypłacał ponad 239 tys. emerytur i rent osobom, które oprócz
aktywności zawodowej w Polsce
pracowały kiedyś za granicą.
Aż 73 tysiące
świadczeń trafiało na rachunki bankowe w
innych krajach,
z tego niemal
50 tysięcy
do odbiorców

mieszkających w krajach UE i
Wielkiej Brytanii.
Dotychczas jednostki ZUS wysłały poprzez system EESSI elektronicznie ponad 112 tys. wniosków i
innych dokumentów do instytucji
w całej Europie, a otrzymały z nich
65 tys. wniosków i formularzy.
Liczby te stale się zwiększają wraz
z podłączaniem do tego systemu
kolejnych państw członkowskich
UE/EFTA.
PAP

Powstanie program
„Babcia plus”?
Rząd przygląda się świadczeniom
prorodzinnym, które zostały wprowadzone na Węgrzech. Chodzi o
dodatek, który otrzymuje rodzic
podczas pierwszych trzech lat od
urodzenia dziecka. Przysługuje
on w sytuacji, gdy rodzic przez
pół roku nie będzie pracować. W
sytuacji, gdy dziecko ukończy rok,
a rodzic wróci do pracy, świadczenie to może zacząć pobierać babcia lub dziadek.

Ministerstwo rodziny zastanawia
się nad wprowadzeniem takich zasiłków dla babć i dziadków, którzy
opiekują się wnukami, odciążając
tym samym rodziców maluchów.
Pomysł, określony już jako program „Babcia plus” miałby być
wzorowany na dotychczasowym
500 plus.
Dziadkowie, chcący zająć się wnukiem, muszą zrezygnować z pracy
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zarobkowej, chyba że odbywa się
ona w domu. Wysokość świadczenia ma być w dużej mierze uzależniona od pensji rodzica i w teorii
nie powinna przekraczać około
3000 zł miesięcznie.
dziecko.pl

Obowiązkowe
identyfikatory na
mundurach policjantów
zabezpieczających
demonstracje
Trwają prace nad przepisami, które będą to regulować. Powodem są
problemy z ustalaniem tożsamości
zamaskowanych funkcjonariuszy,
którzy powinni odpowiadać za łamanie przepisów podczas interwencji.
Jak mają wyglądać identyfikatory?
Są dwie opcje. Po pierwsze, chodzi
o tradycyjną tabliczkę czy taśmę z
nazwiskiem funkcjonariusza.

Po drugie, zapadła decyzja, że
zamiast takich identyfikatorów
policjanci mogą mieć oznaczenia
cyfrowe, czyli zamiast nazwiska
będą mieli numer.
To rozwiązanie ma pomóc w
identyfikowaniu funkcjonariuszy
przekraczających uprawnienia
podczas zabezpieczania imprez.
rmf24.pl

E – papierosy
z banderolami
W maju weszły w życie nowe przepisy dotyczące wyrobów tytoniowych. Od tej pory wszystkie przeznaczone do sprzedaży wyroby
nowatorskie, tzw. podgrzewacze
tytoniu oraz płyny do papierosów
elektronicznych muszą być oznaczone banderolami.
To krok w kierunku ukrócenia
szarej strefy na rynku tytoniowym,
a tym samym zapewnienia konsu-
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mentom bezpieczeństwa. Teraz
bez najmniejszych kłopotów można będzie odróżnić wyroby legalne
od tych, które pochodzą z przemytu lub zostały podrobione.
wydarzenia.interia.pl

Ubezpieczenie
zdrowotne dla każdego
W Ministerstwie Rozwoju przygotowywana jest reforma, w myśl
której prawo do ubezpieczenia
zdrowotnego będzie miała każda
osoba bez pracy czy emerytury.
„Jeżeli ktoś straci pracę lub nie
ma zatrudnienia czy emerytury,
będzie składał wniosek do ZUS
o ubezpieczenie zdrowotne elektronicznie, np. poprzez PUE ZUS.
Dla osób wykluczonych cyfrowo
będzie możliwość złożenia wniosku osobiście w oddziale” – powiedziała wiceminister rozwoju, pracy
i technologii Iwona Michałek.
Aktualnie prawo do ubezpieczenia
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zdrowotnego mają osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako
bezrobotne. Osoba bezrobotna
podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem,
że nie jest objęta ubezpieczeniem
z innego tytułu.

Status osoby bezrobotnej obowiązuje od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy i od tego
momentu osoba bezrobotna zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.
Ubezpieczenie to obowiązuje jeszcze przez 30 dni od momentu utraty statusu osoby bezrobotnej. Poza
tym prawo do opieki medycznej
mają w Polsce osoby pracujące
lub prowadzące działalność, zarejestrowane w ośrodku pomocy
społecznej lub dopisane do ubezpieczenia członka rodziny.
Jak mówi Iwona Michałek, planowane jest oddzielenie statusu
osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wskazała,
w resorcie powstał „wstępny projekt, który wymaga konsultacji, w
szczególności z ZUS”. W jego myśl
ubezpieczenie zdrowotne będzie
przysługiwało każdemu niezależnie od faktu posiadania pracy czy
emerytury.
pit.pl

Punkty karne
– droższe OC
Rząd planuje żeby kierowcy, łamiący przepisy drogowe, płacili
więcej za polisy. Ceny ubezpieczeń
OC mogą poszybować w górę.
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Wysokość OC może być powiązana już nie tylko z ilością szkód, jakie powodują
kierowcy, ale też z posiadanymi przez nich punktami
karnymi. MSWiA, które
pracuje nad zmianami,
nie ujawnia na razie szczegółów. Ubezpieczyciele
mają zyskać dostęp
do danych kierowców.
Proponowane zmiany mają wielu zwolenników. Polska Izba
Ubezpieczeń od lat postulowała
powiązanie stawek OC z punktami karnymi na wzór amerykański,
gdzie wysokość OC zależy od tego,
czy kierowca dostawał mandaty.
„Taka zmiana będzie mieć ogromne prewencyjne znaczenie” – uważa Łukasz Kulisiewicz, ekspert
PIU. Jego zdaniem kierowcy,
którzy wiedzieliby, że mandaty
i punkty karne mogą podnieść
ich składkę za OC, jeździliby bezpieczniej. W dodatku musieliby
odczekać jakiś czas, by znów płacić mniej za OC.
rmf24.pl

Na Podlasiu powstanie
jeden z najważniejszych
węzłów
komunikacyjnych
Europy
Węzeł Łukowisko, łączący autostradę A2 i Via Carpatię, ma być
wg ministra
infrastruktury Andrzeja
Adamczyka
„jednym z najważniejszych
węzłów komunikacyjnych
Europy”.
Autostrada
A2 w okolicy
Międzyrzeca
Podlaskiego
będzie się krzy-

żowała ze szlakiem Via Carpatia.
Tu powstanie Węzeł Łukowisko.
– Budowa obu szlaków, zarówno
Via Carpatii, jak i autostrady A2,
pomoże przyciągnąć inwestorów
we wschodnie rejony Polski – mówił minister. – To jest informacja
ważna dla tych, którzy zamierzają inwestować i tworzyć miejsca
pracy we wschodnich regionach
kraju. Robimy wszystko, aby ten
dostęp komunikacyjny ułatwić.
– Rozwija się system dróg, który jest swoistym silnikiem rozwoju gospodarczego i do takich
inwestycji należy autostrada A2.
Do Siedlec dojedziemy w 2023 roku, a do Białej Podlaskiej w 2024
roku – zapowiedział minister
Adamczyk.
auto.wprost.pl
Opracowała:
Katarzyna Frankowska

www.auto.wprost.pl, GDDKiA, Krzysztof Nalewajko
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Z życia polskiej szkoły
w Antwerpii
Uczniowie Szkoły Polskiej w Antwerpii na uroczystości
odsłonięcia pomnika ku czci polskich żołnierzy
Antwerpia Schoonselhof
W sobotę 08 maja 2021 r. nasi
uczniowie wzięli udział w niezwykłej uroczystości, mającej miejsce na Cmentarzu Wojennym
Schoonselhof w Antwerpii. Było
nią odsłonięcie płyty pamiątko-

wej ku czci żołnierzy I Dywizji
Pancernej, dowodzonej przez
generała Stanisława Maczka,
walczących w 1944 roku o wyzwolenie Antwerpii. Uroczystość
odbyła się w ograniczonym gronie

ze względu na przepisy sanitarne,
ale z pewnością dla naszej szkoły,
której patronem jest wspomniany generał Maczek, oraz naszych
uczniów będzie to miejsce troski
i stałych odwiedzin.

POLIN. 19 kwietnia przypadała
bowiem 78. rocznica wybuchu
powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego

zrywu Żydów podczas II wojny
światowej. Symbolem pamięci
o tym wydarzeniu stał się właśnie żonkil. Dlaczego ten kwiat?

Akcja Żonkile 2021
W tym roku nasza szkoła po
raz pierwszy włączyła się w akcję Żonkile organizowaną przez
Muzeum Historii Żydów Polskich
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Ostatni przywódca zrywu w getcie,
Marek Edelman, w każdą jego
rocznicę składał bowiem bukiet
żółtych żonkili pod Pomnikiem
Bohaterów Getta.
Aby upamiętnić wspomniane powstanie, Muzeum POLIN przygo-

towało materiał edukacyjny dla
szkół, opracowany odpowiednio
dla klas 1-3 SP, 4-6, 7-8 i LO oraz
szablon żonkila, który własnoręcznie mogli wykonać uczniowie podczas zajęć. Uatrakcyjnieniem lekcji były niewątpliwie także filmy
dobrane do grup wiekowych oraz

tematyki zajęć. Naszym podopiecznym zajęcia bardzo się podobały
i chętnie w nich uczestniczyli. Z
zaciekawieniem słuchali historii
związanej z gettem oraz oglądali
proponowane ekranizacje. Z pewnością w akcji „Żonkile” weźmiemy udział również za rok.

Zapisy do szkoły zakończone
Przypominamy, że z dniem 30 maja zakończyły się 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.

Na wszystkich nowych pierwszoklasistów czekamy
w przyszłym roku szkolnym!
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Myślisz już o wakacjach?
Zadzwoń już dziś i wróć z urlopu do MaxiClean
- zorganizujemy wszystko za Ciebie
ZMIENIŁAM BIURO NA MAXICLEAN!
- załatwili za mnie wszystkie formalności związane ze zmianą biura
- moi Klienci są zadowoleni, że jesteśmy w biurze, które szanuje moją
pracę i mamy jasną i uczciwą umowę – bez żadnych ukrytych
„kruczków” i kosztów
- na rozmowie zrobili mi symulację, ile dokładnie będę zarabiać ze
wszystkimi bonusami, które oferują
- w sierpniu dzieciaki wysyłam na staż organizowany przez MaxiClean,
a w każdy weekend będą chodzić na zajęcia do Strefy Dobrego Czasu
- pomogli mi również załatwić rodzinne
Jesteś wyjątkowo
zrelaksowana
w te wakacje.

- i na dobry początek współpracy dostałam
piękny prezent z Apartu

Co się stało?

A Ty? Też chcesz spokojnie spędzić wakacje?
Zadzwoń do nas już dziś: 0485 031 370
Sprawdź nas na naszym fanpage
https://www.facebook.com/MaxiClean.be

MaxiClean

FIRMA PRZYJAZNA DZIECIOM
ZAPISZ SWOJE DZIECI NA NAJLEPSZE ZAJĘCIA W BRUKSELI: 0483 207 253
Miejsce: Rue Georges Simpson 34, 1083 Ganshoren

DOBRE
PRZEDSZKOLE

PÓŁKOLONIE
DLA DZIECI

W każdą środę
9:30 – 11:30
i 13:00 – 15:00

01 – 16 lipca
i 16- 30 sierpnia
8:30 – 17:00

STREFA
TWÓRCZEGO
ROZWOJU
W każdą sobotę
10:00 – 14:00
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Sprzątanie. Co lubię, a czego
nienawidzę w tej pracy?
Jedni mówią sprzątaczka, inni pomoc domowa. To drugie jakby lepiej brzmi, ale i tak
na to samo wychodzi.
Pracuję w tym zawodzie szósty
rok, czy nawet już siódmy i ciągle
jestem zadowolona. Ba, teraz jestem chyba bardziej zadowolona,
niż na początku, bo dziś jestem dobra w tym, co robię i raczej łatwo
mi to przychodzi.
Dziś postanowiłam opowiedzieć,
co najbardziej mi się w mojej
pracy podoba, co lubię, czego nie
lubię, nie znoszę i nienawidzę.
Oczywiście to jest moja bardzo subiektywna opinia, z lektury wypowiedzi sprzątaczek na Facebooku
i rozmów z koleżankami po fachu
wiem, że rzeczy, których ja nie
znoszę, dla innych są fajne i odwrotnie.

Czego nie lubię w tej
pracy?

1

Niektórych zachowań klientów. Niektórzy klienci przyczepiają się jakichś śmiesznych
drobiazgów, jak kurz na
haczyku i jest to lekko
irytujące. Ale o wiele
bardziej niepokoją
mnie ludzie, którzy nigdy nie mają żadnych

uwag – ani pozytywnych, ani negatywnych, bo zwyczajnie nie wiem,
czy są zadowoleni, czy nie.
Lubię wiedzieć, co robię źle, aby
móc to ewentualnie poprawić, co
czasem wcale nie jest trudne, a wynika tylko z tego, że mój pogląd
na słowo „posprzątane” jest inny
niż klienta.
Nie lubię ludzi, którzy patrzą mi
na ręce i komentują moje poczynania na każdym kroku, bo to
mnie stresuje. „Za mało produktu dałaś, za dużo produktu dałaś”
(ja stosuję się zwykle do zaleceń
producenta produktu, ale klient
czasem wie lepiej), „nie z tej strony
miotły stoisz”…

2

Nie lubię sprzątać zaniedbanych domów, gdzie np. klamki
odpadają, pościel jest podarta. Co z tego, że posprzątam, umyję okna, zmienię
pościel, jak wszystko
nadal wygląda jak ukradzione bezdomnym, tyle
że czyste. To drażni moje
poczucie estetyki.

3

Nie lubię też domów zagraconych, gdzie panuje totalny
bałagan i chaos – wszędzie leżą
zabawki, ubrania, sprzęty. Na
zbieranie czy przestawianie tego
wszystkiego marnuję mnóstwo
czasu, w którym mogłabym zająć
się prawdziwym sprzątaniem i faktycznie cały ten dom posprzątać, a
nie tylko w małej części.
Z takich domów nigdy nie wychodzę usatysfakcjonowana – mimo
że klient i tak jest zadowolony – bo
jeszcze mnóstwo rzeczy widzę do
zrobienia.

4

Nie znoszę domów, w których
podczas sprzątania ganiają
dzieci i zwierzęta albo dorośli łażą
w tę i we w tę. Sprzątasz kuchnię,
a ci przychodzą jeść, potrzebujesz
nabrać wody, a ktoś się kąpie, zabierasz się za odkurzanie, a tu
goście jacyś przychodzą na kawę.
Nie cierpię pracować podczas wakacji i ferii oraz lockdownów, gdy
wszyscy są w domu.

5

Wkurza mnie zbieranie brudnych majtek i usmarkanych
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chusteczek z podłogi, bo dla mnie
to totalny brak szacunku dla drugiego człowieka oraz wyraz zwyczajnego prostactwa.

6

Irytuje mnie brak należytych
materiałów do sprzątania albo
kupowanie przez klientów najtańszych produktów i materiałów.
Wolę, jak ktoś ma dwie dobre
ścierki i jeden produkt do wszystkiego, ale dobry, niż gdy ma 50 byle jakich ścierek i 30 byle jakich
produktów.
Ludzie, którzy sami sobie kiedykolwiek dom sprzątali, potrafią
znaleźć tanie, ale porządne produkty i takie zazwyczaj mają.

7

Nienawidzę większości produktów w spray‘u, a w szczególności do prysznica. Każdy wie,
że są diabelnie szkodliwe i ja po
kilku latach już to wyraźnie czuję.
Przy myciu prysznica niektórymi
produktami kicham, smarkam,
oczy mi łzawią, mam problemy z
oddychaniem. Na szczęście jest
kilka dobrych marek no i zwykły
ocet, których mogę spokojnie używać.

8

Nienawidzę zapachu chloru
(tutejszy javel, bleekwater) i
cieszę się, że wreszcie został oficjalnie zakazany w naszej pracy!

9

Jest też lista zwyczajnych zajęć,
które każda pomoc domowa
wykonuje, a których ja nie lubię,
nie znoszę albo nawet nienawidzę.
Na pierwszym miejscu jest prasowanie. Sama wolę chodzić w zmiętych ubraniach, niźli stanąć do
żelazka. U klientów nie godzę się
w ogóle na prasowanie (informuję
zwykle już na pierwszej wizycie).
Kolejne – to roboty sezonowe jak
mycie lodówki, piekarnika itp.
Robię, bo muszę, ale bez entuzja-

zmu. Mycie kabiny prysznicowej.
Sama czynność jest w porządku,
tylko że często jestem do połowy
mokra, bo zwykle trzeba wejść
do środka, żeby wszędzie sięgnąć
i potem spłukać, a buty i rękawy
wtedy mam często pełne wody.
Zdarza się też wihajster od prysznica pomylić i puścić wodę z góry
prosto na głowę. Okropność.

10

Nie lubię sprzątać małych,
ciasnych mieszkań, gdzie
w pokojach nie idzie się wyrobić
z odkurzaczem czy mopem, bo jest
tak ciasno.

Co lubię

1

Lubię to, że sama ustalam, ile
i w jakich godzinach chcę pracować. W każdy dzień zaczynam
i kończę o innej godzinie, bo tak
mi pasuje. Mogę dowolnie sobie
dobierać nowych klientów i rezygnować ze starych, gdy tylko poczuję taką potrzebę.

2

Lubię to, że pracuję codziennie
w innym miejscu, w różnych
warunkach, u innych ludzi i że
mam takie urozmaicenie.

3

Bardzo mi pasuje sprzątanie
pustych domów, gdy mogę sobie całkowicie dowolnie planować
robotę. A że poszczególne czynności wykonuję dziś rutynowo, mogę się oddawać rozmyślaniom na
dowolne tematy.

4

Praca u klientów, którzy są w
domu też jest fajna, bo zawsze
można kilka słów zamienić, czegoś
nowego się o życiu dowiedzieć, posłuchać miejscowych plotek.

5

W tej pracy fajne jest to, że
mogę podglądać i testować
różne rzeczy – odkurzacze, ścierki, produkty, ale też oglądam i testuję różne podłogi, szafki, krany,
lodówki. Podglądam różne rozwią-
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zania dla domu – widzę,
co jest dobre, a co się
słabo sprawdza.
Podglądam też, co ludzie jedzą, czym się myją, w czym
piorą, co noszą, jak dekorują domy itd. itp. Dla ludzi myślących
i ciekawych wszystkiego, to jest
fantastyczna sprawa.

6

Kocham to, że po zakończeniu
pracy zamykam drzwi i więcej
ani jednej myśli tej robocie nie
muszę poświęcać, tylko zajmować
się swoim życiem.

7

Moje ulubione czynności i zadania to: mycie okien i składanie prania. No po prostu uwielbiam te zajęcia.

8

Lubię, że ta praca jest tak różnorodna, że u każdego klienta robię praktycznie co innego i
w zupełnie inny sposób, że każdy
ma inne życzenia i oczekiwania,
że czynności mniej fajne mogę
mieszać ciągle z czynnościami
lubianymi.

9

Lubię być chwalona przez
klientów, a dosyć często się
to nawet zdarza, co oznacza, że
jestem dobra w tym co robię, a to
daje mi wiele satysfakcji.

10

Lubię oglądać efekty swojej
pracy. Lubię kończyć sprzątanie widząc wyraźną różnicę pomiędzy mieszkaniem, do którego przyszłam rano i tym samym
mieszkaniem po 4 godzinach mojej pracy.
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej
ziemi znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach
“Flandrii po polsku“.
Magdalena B-P
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Instytut Języka i Kultury Polskiej
w Gandawie
W niedzielę 2 maja obchodziliśmy
Dzień Polonii i Polaków za granicą.
Święto to ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej z inicjatywy Senatu RP
w 2002 roku. Stanowi ono dowód
uznania wielowiekowego dorobku
oraz wkładu Polonii i Polaków
za granicą w odzyskanie przez
Polskę niepodległości. Jest też
formą podziękowania za udzielaną przez nich pomoc krajowi w
najtrudniejszych momentach w
jego historii.
Obchodom tym towarzyszy ustanowione przez Parlament święto Dnia Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej jako jednego z głównych
symboli państwowych.
Dzień Polonii i Polaków mieszkających za granicą celebrowany jest
na całym świecie.
A jak świętowali uczniowie
Instytutu Języka i Kultury Polskiej
w Gandawie?
• wspólnie ze swoimi polonijnymi
kolegami
• wyjątkowo – na ludowo
• pięknie i kolorowo
Kim jest Polonia, rola tożsamości
narodowej, polska tradycja i kul-

tura to główne tematy poruszane
na majowych zajęciach lekcyjnych
w Instytucie.
Głównym wydarzeniem dnia był
występ artystyczny wszystkich
uczniów oraz zmierzenie się z
trudnym językiem ludowych piosenek, dialektami i starymi, lecz
ciągle aktualnymi życiowymi mądrościami:

„Pytaj dla kukułki, łona Wam łodpowie,
Że ten najbogatszy, co ma dobrze
w głowie!”

Rozpoczęły się zapisy do
Instytutu Języka i Kultury
Polskiej im. Polskich
Lotników w Gandawie do
następujących grup:
Przedszkole, zerówka,
klasy 1-5, klasa VIP (12+)
Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza online na stronie:
www.instytutgent.be/zapisy/
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Co zrobić, gdy dziecko nie chce
jeść? 4 sposoby na niejadka
Każdy rodzic niejadka wie, jak wielkim problemem może stać się zachęcanie dziecka
do zjedzenia obiadu czy kolacji. Bieganie za maluchem z łyżeczką zupy i podtykanie
mu kotlecików pod nos wcale nie pomaga. Jak więc skutecznie zachęcić dziecko, by
zjadło z nami posiłek? Jest na to kilka sposobów.
Budowanie zdrowej relacji z jedzeniem jest dla najmłodszych
bardzo ważne. Zmuszanie dziecka
do jedzenia na siłę czy używanie
przemocy słownej, np. „Nie odejdziesz od stołu, jeśli wszystkiego
nie zjesz” wcale nie sprawi, że syn
czy córka będą chętniej jedli.
Wielu rodziców boryka się jednak z problemem niechęci dzieci
do jedzenia pożywnych obiadów
czy kolacji. Takie zachowanie w
codziennym życiu, kiedy wszyscy
spieszą się do pracy, szkoły czy
przedszkola może budzić dodatkowy stres i niechciane emocje.
Bardzo ważne jest to, by posiłek
stał się dla dziecka rytuałem. Jako
rodzice powinniśmy zadbać, by
maluch całkowicie skupił się na
wykonywanej przez niego czynności. Oglądanie bajek w czasie
obiadu nie jest dobrym pomysłem.
Postarajmy się także, by w miarę
możliwości godziny posiłków były
stałe. Nie nakładajmy dziecku zbyt
dużych porcji.
Jeśli nasz maluch, mimo zastosowania powyższych reguł, wciąż
nie chce jeść, zastosujmy jeden z
poniższych sposobów.

1. Co na talerzu
jest żółte?
To prosta zabawa dla młodszych
dzieci, która może zachęcić je do
jedzenia. Jeśli na talerzu mamy
ziemniaki, sałatkę z pomidorów i
ogórków, a także kawałek kurczaka, może zapytać malucha: „Co na

talerzu jest żółte, a co czerwone?”.
Kiedy dziecko odpowie, możemy
wówczas powiedzieć: „A teraz
czerwone pomidorki idą do buzi”.
To prosta zabawa, która zachęca
dziecko do jedzenia, a jednocześnie pozwala poznać im kolory.
Jeśli nasza córka lub syn uczą się
innych języków, możemy zapytać
również po niemiecku czy po francusku. To doskonały trening jego
umiejętności i ciekawy rytuał, który może towarzyszyć maluchowi
przy każdym posiłku.

2. Niech dziecko stanie
się kucharzem
W zależności od wieku dziecka
możemy zaangażować je w przygotowywanie posiłków. Kanapki,
na których będą znajdowały się
ogórkowe oczy i buzia z pomidora
z pewnością zachęcą malucha do
tego, by je zjeść.
Warto też sprawić, żeby samo
przygotowywanie posiłków stało
się zabawą. Powiedz dziecku, że
jest szefem kuchni i ma przyrządzić posiłek w restauracji. Rodzice
niech staną się jego pomocnikami. Przejęcie inicjatywy przez malucha może sprawić, że bardziej
doceni przygotowywany posiłek, nawet wówczas, gdy
będą to zwykłe kanapki. Na
koniec zachęć dziecko do
skosztowania przygotowywanych przez niego pyszności, mówiąc: „Dlaczego, by
nie spróbować tego, co przygotowaliśmy?”.

3. Zachęć dziecko, by
bawiło się jedzeniem
Sami od najmłodszych lat słyszeliśmy, że nie powinniśmy bawić
się jedzeniem. Tymczasem jest
to sposób, który może zachęcić
dziecko do tego, by chętniej jadło
obiad czy kolację. Oczywiście nie
powinniśmy pozwalać na to, by
maluch rozrzucał pokarm po całym pokoju. Dlaczego by jednak
nie pozwolić dziecku na uruchomienie jego wyobraźni? Kawałki
ryby mogą stać się pociągami, a
ryż towarem, który trzeba dowieźć
na miejsce.
W zależności od zainteresowań
dziecka można wymyślić zabawę,
która sprawi, że pokarm szybko
i skutecznie „wjedzie do tunelu”,
czyli buzi malucha.

4. Daj dziecku wybór
Jako rodzice nie jesteśmy w stanie
przygotowywać dla najmłodszych
czterech różnych wersji obiadu,
ale możemy zwrócić uwagę na
to, co lubi jeść. Pokażmy mu, że
ma wybór. Pytajmy czy woli kanapkę z serem, czy z dżemem.
Przygotowując obiad, możemy
pozwolić, by maluch sam wybrał
dodatki, np. ogórki kiszone
czy sałatkę.
Maria Szpak
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Polska szkoła im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Leuven
przy Centrum Kultury i Języka
Polskiego – DASKALIA
• to społeczna inicjatywa
• to współpraca z aktywnymi rodzicami
• to kreatywni uczniowie
• to doświadczeni nauczyciele i
specjaliści
• to zaangażowani partnerzy

• to Polska Biblioteka
• to kuźnia młodych talentów!
Z roku na rok jest nas coraz więcej.
Jesteśmy bezpieczną szkołą, którą
współtworzą nauczyciele, rodzice
i uczniowie. Znakomita kadra

pedagogiczna zapewnia autorski
program wychowawczy stworzony na podstawie podręczników
z nową podstawą programową
dla szkolnictwa polonijnego, oraz
wysoki poziom edukacji. Dzięki
zajęciom w naszej szkole dzieci
poznają dziedzictwo historyczne
i kulturę własnego narodu. Ta nauka stanowi nieocenioną wartość
w kreowaniu sposobu myślenia i
życia młodego człowieka, ponieważ by w pełni pokochać swój kraj
trzeba go najpierw poznać i zrozumieć. Pielęgnujemy tym samym
pamięć o przeszłości, podtrzymujemy więzi z „krajem nad Wisłą”
oraz obchodzimy święta ważne
dla wszystkich Polaków na całym
świecie.
Wspólnie przeżywamy coroczne
tradycje świąteczne i państwowe,
co wpływa korzystnie nie tylko na
kształtowanie właściwych postaw
narodowych, ale również wprowadzają w życie dziecka doświadczenie obietnicy i nadziei. Dlatego też
na wspólnych uroczystościach
śpiewamy podniosłe pieśni i recytujemy wiersze oraz zapoznajemy
naszych uczniów z dziełami literatury i kultury polskiej. Głównym
celem tych wszystkich działań
jaki nam przyświeca, jest kształtowanie szacunku do własnego
państwa oraz poczucia tożsamości
narodowej.
Jednak przede wszystkim rozwijamy pasje i zainteresowania
naszych wychowanków w inspirującej atmosferze szkoły wykorzy-
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stując program edukacyjny, który
zapewnia możliwości pełnego rozwoju każdemu dziecku.
Dzięki temu uczniowie naszej szkoły nieustannie odnoszą sukcesy w
licznych konkursach, takich jak:
Dyktando Polonijne w Beneluksie,

Być Polakiem, Konkurs recytatorski, Niepodległa, Mam talent,
Palmy wielkanocne, Ulubiona modlitwa Jana Pawła II, LEMistoria i
wiele innych.
A wszystko po to, aby dzieci były
uśmiechnięte, rodzice zadowoleni,

37

a nauczyciele usatysfakcjonowani.
Czyli totalne zadowolenie!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły oraz do zapoznania
się ze wszystkimi informacjami o
nas na naszej stronie internetowej
www.daskalia.eu
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Prawda zaczyna się we dwoje
Jak wiele wysiłku wkładamy czasem w to, aby znaleźć miłość i tę jedyną lub jedynego, to tylko my sami wiemy. Ile nieprzespanych nocy, przeróżnych zabiegów, zaangażowania i miłosnych intryg. I to niezależnie od tego w jakim jesteśmy wieku, jakiej
płci czy rasy.
Miłość. Cały świat od wieków
kręci się wokół miłości (no, może poza władzą i pieniędzmi wokół których świat się także kręci).
Potrzeba doświadczenia prawdziwej i głębokiej miłości, jak pokazują badania, zajmuje jedno z najwyższych miejsc na liście naszych
życiowych priorytetów. A mimo to
wciąż tak mało o tym czym jest miłość wiemy i tak trudno ją zbadać,
zmierzyć, czy choćby zdefiniować.
Naukowe badania nad istotą miłości przypominają trochę zgłębianie natury prądu powietrza
na podstawie tego, co udało nam
się zamknąć w słoiku. Wszyscy się
starają, lecz nikt do końca nie wie,
jak ogarnąć temat.
I może właśnie to w miłości jest
najpiękniejsze i fascynujące zarazem. To, że jest nieuchwytna,
różnorodna, nieprzewidywalna i
szalenie trudna do zdefiniowania.

Jeden ze znakomitych polskich
badaczy miłości, profesor psychologii społecznej Bogdan Wojciszke
– autor i współautor wielu książek, w tym słynnej książki pt.
„Psychologia miłości” – mówi, iż
najważniejszym jej składnikiem
jest intymność, na którą składają
się między innymi poczucie bliskości, przyjaźń i wzajemny szacunek.
Człowiek jak dotąd niespecjalnie
umie opisać miłość w sposób naukowy i konkretny, ale za to gdy
widzi parę kochających się ludzi
– czy to w filmie, czy na ulicy, to
nie ma wątpliwości, że patrzy na
dwoje zakochanych.
Opisując miłość, doświadczając jej
odnosimy się często do różnych
metafor jak tej o dwóch połówkach
jabłka, czyli idealnym uzupełnianiu się, komplementarności, czy
też związku jako wspólnej drogi,
gdzie kroczymy obok siebie, ale
za to w jednym kierunku.
Co ciekawe, badania naukowe na
temat tego jak
postrzegamy miłość wykazały,
że ludzie, którzy myślą o
miłości właśnie w kategoriach
drogi, a nie dwóch
połówek jabłka, łatwiej przechodzą
przez konflikty w
związku. Kłótnia nie
obniżała ich satysfakcji z tego, że są razem.

Te badania pokazują nam coś bardzo ważnego, a mianowicie że to,
w jaki sposób postrzegamy miłość,
jak ją rozumiemy, wpływa na to,
jak będziemy ją przeżywać. Jeśli
będziemy myśleć o niej w kategorii dwóch dopełniających się połówek, to nawet mały kryzys będzie
budził w nas wątpliwości typu: „a
może jednak my wcale do siebie
nie pasujemy aż tak jak mi się na
początku wydawało?”, czy „to chyba nie jest to”.
Jeśli natomiast myślimy o miłości
jak o wspólnej drodze, to konflikt
przyjmiemy z większym spokojem
i zrozumieniem. I nie będzie on
wcale oznaczał końca związku, a
sygnał dotyczący naszego różnienia się w poglądach wskaże problem, który trzeba nam będzie
wspólnie rozwiązać.
Ktoś zaraz powie: „no dobrze, a co
z miłością pełną pasji i dramatycznych zwrotów akcji, zawirowań?”.
Otóż bywają i takie miłości pełne
intensywnych doznań, zerwań,
przepłakanych nocy i ekstatycznych powrotów do siebie. Bywają.
Pytanie tylko czy są dojrzałe i satysfakcjonujące? Nie. Dlaczego?
Bo taka szaleńcza i wiecznie rwąca się miłość przypomina raczej
uzależnienie adrenalinowe od
drugiej osoby, a nie oparty na wzajemnym zrozumieniu i szacunku
związek dwójki dorosłych ludzi.
Niesłychanie ważnym elementem wspomnianej przeze mnie
intymności (jako najważniejszego składnika w miłości) – czyli

Flandria po polsku

czerwiec 2021

przypomnijmy dla
porządku: poczucia
bliskości, przyjaźni i
wzajemnego szacunku – jest zasada domniemania dobrych
intencji, gdzie wątpliwości rozstrzygamy
na korzyść partnera,
a nie przeciwko niemu.
Kiedy na przykład
nasz mąż przychodzi
kilka dni z rzędu późno z pracy, to jego zachowanie
może być rozumiane na wiele
sposobów. Jeśli jednak stosujemy zasadę domniemania dobrych
intencji, to nie będziemy drążyć,
analizować, przeprowadzać testowania wariografem czy prowadzić
wieloetapowego dochodzenia w
tej sprawie, tylko przyjmiemy, że
skoro mówi, że siedzi w pracy, to
tak właśnie jest. Takie podejście
naprawdę ułatwia życie i nam, i
naszym partnerom.
A co z zazdrością i podejrzliwością? Ciągła podejrzliwość i zazdrość to znak, że po pierwsze, w
naszym związku brakuje intymności. A po drugie, trzeba pamiętać,
że nasze myśli często stają się samospełniającymi się przepowiedniami.
Kiedy zatem będziemy podejrzewać naszego partnera, że kłamie,
i zaczniemy go kontrolować oraz
sprawdzać, to prędzej czy później
go na jakimś kłamstwie przyłapiemy. Bo przecież każdemu z nas
zdarza się, choćby sporadycznie i
w dobrej wierze, skłamać. Dopóki
w naszym związku nie mamy jak
to nazywam „prokuratorskiego
nastawienia”, to nie wykrywamy
drobiazgów i jesteśmy spokojni.
Gdy jednak detektywistyczne spojrzenie w oczach powoduje, że nasz
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również wtedy, kiedy niekoniecznie pokrywa się
to z tym, co byłoby lepsze
dla nas.

partner pod jego naporem truchleje, to sami prosimy się o kłopoty.
Zaczynają się awantury, ciągła niepewność, kontrola i brak zaufania.
Jeśli nasza miłość łączy się z podejrzliwością, zazdrością, z poczuciem zagrożenia, to powinniśmy
przyjrzeć się przede wszystkim sobie, bo takie uczucia są przejawem
niskiej samooceny, wewnętrznego
przekonania, że nie jestem wystarczająco dobry czy dobra dla
swojego partnera i że wystarczy
chwila mojej nieuwagi, a związek
się rozpadnie.
To bardzo męczące i destrukcyjne uczucie dla obojga partnerów.
Potrafi zniszczyć nawet najlepiej
rokującą relację.
Jednym z równie ważnych składników miłości jest empatia, czyli zdolność
rozumienia
punktu widzenia dr ugiej
strony, zdolność wejścia
w jej sytuację.
I umiejętność
zwracania
uwagi na to,
co będzie dobre dla naszego partnera
czy partnerki,

O tym, jak bardzo ważna
jest empatia i duża doza
wyrozumiałości, najlepiej
wiedzą wszystkie te kobiety, które żyją w związkach
z narcystycznymi mężczyznami, którzy całkowicie
skupieni na sobie nie
umieją skupić się na emocjach i potrzebach drugiego człowieka.
Czy miłość czyni człowieka lepszym? Nie mam co do tego wątpliwości. Czyni go nie tylko lepszym,
ale wrażliwszym na innych, bardziej empatycznym, wyrozumiałym i serdecznym. Dobry związek
daje nam szczęście i poczucie, że
nasze życie ma głęboki sens. A
poczucie sensu naszego życia
jest ważne, ponieważ zmniejsza
lęk przed przemijaniem, którego
wszyscy doświadczamy.
Poza tym jest wiele badań, wskazujących, że bycie w dobrym, dojrzałym intymnym związku ma wielki
wpływ na nasze zdrowie. Tak psychiczne, jak i fizyczne.
Aleksandra Szewczyk,
psycholog
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23 czerwca – Ogólnopolski Dzień
Świadomości Raka Prostaty
„Twój najwierniejszy lekarz to twoja wiedza. Czuwa nad Twoim zdrowiem przez całe
Twoje życie”.
Czy wiesz, czym jest prostata i jakie jest jej zadanie w organizmie
mężczyzny? Czy jego dłuższe i
częstsze wizyty w toalecie powinny
zaniepokoić?
Rak prostaty (rak stercza, rak gruczołu krokowego, gruczolakorak)
plasuje się na drugim miejscu po
raku płuc jako najczęściej rozpoznawalny nowotwór u mężczyzn.
Prostata to mięśniowo-gruczołowy nieparzysty narząd wielkości
orzecha włoskiego i część układu
płciowego u mężczyzn. Znajduje
się między pęcherzem moczowym
a odbytnicą. Wytwarza wchodzącą
w skład nasienia mleczną wydzielinę, która przedostaje się do cewki
moczowej, co zwiększa ruchliwość
oraz żywotność plemników.
W Polsce zachorowania na raka
gruczołu krokowego wzrosły dwukrotnie w ciągu ostatnich 10 lat.
Corocznie diagnozuje się go u ok.
16 tys. pacjentów. Dotyczy ok. 30%
50-latków i 80% 80-latków.
Problemy z prostatą dotyczą coraz
to młodszych mężczyzn, nawet w
wieku 35 lat. Błędnie uważa się, że
problemy te zaczynają się dopiero
w momencie pojawienia się pierwszych objawów. Rak gruczołu krokowego zwykle przez długi czas
rozwija się w sposób bezobjawowy. Charakterystyczną cechą raka
prostaty jest tworzenie przerzutów
do kości, rzadziej są to przerzuty
do płuc, mózgu i wątroby.
Noworodek rodzi się z prostatą
wielkości groszku. W okolicach

30-tki osiąga rozmiar prawidłowy
i mierzy ok. 2,5 cm wysokości, 4
cm szerokości, 3 cm grubości oraz
waży od 15 do 20 g. Jest to okres
stabilizacji (oznacza to, iż stercz
nie wzrasta już tak intensywnie).
Do ponownego wzrostu dochodzi
w okolicach 45. roku życia. Jest to
efekt spadku poziomu męskich
hormonów płciowych.

Diagnostyka

Wskazania do
rozpoczęcia diagnostyki:

Oznaczenie poziomu
PSA wykonuje się
w celu:

• ból podbrzusza lub krocza
• zaburzenia funkcji seksualnych
• skromne ilości oddawanego
moczu (pomimo wrażenia pełnego pęcherza)
• niekontrolowany wypływ moczu (w niewielkich ilościach)
po zakończeniu mikcji
• częstomocz (częste oddawanie
moczu także w nocy)
• uczucie ciągłego parcia na pęcherz
• przerywany/ osłabiony strumień moczu
• skąpomocz
• duży wysiłek podczas oddawania moczu
• odczucie niecałkowitego
opróżnienia pęcherza
• problemy z rozpoczęciem oddawania moczu
• krwiomocz – czerwonawe zabarwienie moczu
• dolegliwości bólowe
i pieczenie podczas
opróżniania pęcherza
• całkowite zatrzymanie
moczu w pęcherzu.

Podstawą diagnostyki chorób prostaty jest badanie krwi – stężenia
białka PSA (Prostate Specific
Antygen). Jest to glikoproteina
znajdująca się w tkankach gruczołu krokowego. Masaż prostaty
lub badanie per rektum w ciągu 48
h przed badaniem krwi może spowodować podwyższone wyniki.

• wczesnego rozpoznania raka
prostaty (łagodnego lub złośliwego) i oceny stanu zdrowia
mężczyzn należących do grupy
ryzyka,
• ustalenia schematu leczenia
chemioterapeutycznego / radiologicznego,
• oceny progresji guza.
Krew pobierana jest jak podczas
standardowego badania krwi. Im
wyższy poziom PSA, tym większe
ryzyko występowania raka prostaty.
Lekarz może też wykonać
badanie per rectum,
DRE i ocenić prostatę
oraz przyległe organy. Badanie pozwala
stwierdzić, czy gruczoł jest powiększony.
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z limfadenektomią (wycięcie
prostaty i regionalnych węzłów
chłonnych).
• Terapia protonowa (to zastosowanie energii protonów metodą
skumulowanej wiązki, dzięki
czemu można chronić okoliczne tkanki przed ich szkodliwym
działaniem).
• HIFU – nowoczesna metoda
nieinwazyjnego miejscowego
leczenia nowotworów prostaty (High-Intensity Focused
Ultrasound) wykorzystująca ultradźwięki.

BADANIA OBRAZOWE
➤ USG przezodbytnicze (TRUS)
– jest najczęściej stosowaną metodą, która pozwala zobrazować
anatomię gruczołu krokowego
i określić obszary ew. zmian.
Pokazuje zmiany w czasie
rzeczywistym i jest badaniem
ogólnodostępnym. Metoda ma
ograniczoną skuteczność przy
ocenie szerzenia się raka poza
stercz i nie ma ważnej roli w rozpoznaniu obecności rozsiewu.
➤ Multiparametryczny rezonans
magnetyczny – wykazuje wysoką skuteczność w wykrywaniu
ognisk nowotworowych w obrębie stercza, pozwala na uwidocznienie podejrzanej zmiany
i wykonanie biopsji celowanej.
➤ Tomografia komputerowa
jest bardzo przydatna w ocenie
zaawansowania raka stercza.
Umożliwia rozpoznawanie przerzutów do narządów klatki piersiowej, kości, miednicy, jamy
brzusznej i węzłów chłonnych.
➤ Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) – wykorzystywana
w ocenie zaawansowania raka
gruczołu krokowego.
BIOPSJE
Umożliwiają pobranie z tkanek
materiału, który jest następnie
poddawany ocenie morfologicznej
przy użyciu mikroskopu.
• Biopcja saturacyjna polega na
pobraniu przynajmniej 20 rdzeni tkankowych z całego obszaru
gruczołu krokowego.
• Biopsja pod kontrolą rezonansu magnetycznego.
• Ponowna biopsja stercza zalecana jest w przypadku mężczyzn z ujemnym wynikiem
biopsji stercza i klinicznym podejrzeniem raka (nieprawidłowy wynik badania per rectum,
zaburzone wartości PSA, nieprawidłowy wynik rezonansu
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magnetycznego).
• Biopsja mapująca stercza
pod kontrolą ultrasonografii
przezdodbytniczej jest standardową metodą diagnostyczną.
Polega na wykonaniu nakłuć
igłą biopsyjną w obszary stercza i we wszystkie wyczuwalne
zmiany w badaniu bezpośrednim lub uwidocznione radiologicznie.

Podaruj sobie długie życie i regularnie korzystaj z badań profilaktycznych. Nie daj się zaskoczyć
chorobie. Rak stercza to nie wyrok!

LECZENIE RAKA
• Dokładna okresowa kontrola.
• Brachyterapia (radioterapia
miejscowa), w której źródło promieniowania jest umieszczane
w bardzo bliskim sąsiedztwie
lub bezpośrednio w obrębie
zmian nowotworowych.
• Teleterapia (radioterapia zewnętrzna – EBRT, polega na
podawaniu promieniowania ze
źródła położonego w odległości
od leczonego.
• Radioterapia + ADT (hormonalne leczenie antyandrogenowe
Androgen Deprivation Therapy
– ma na celu zmniejszenie poziomu tersosteronu).
• Prostatektomia – radykalne
wycięcie prostaty (najoptymalniejszy sposób leczenia).
• Radykalne wycięcie prostaty

Ewelina Szermińska,
magister pielęgniarstwa
AZ Rivierenland Rumst
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10 najlepszych tkanin na lato
Poznaj 10 najlepszych tkanin, dzięki którym Twoja skóra odetchnie latem i będziesz
cieszyć się wspaniałym wypoczynkiem na świeżym powietrzu nawet w najcieplejsze
letnie miesiące.
Oto najlepsze letnie tkaniny – przyjazne, oddychające i wygodne.

6. Wiskoza
Wiskoza znana jest jako sztuczny
jedwab. Jest oddychającą tkaniną.
Wchłania wilgoć, dzięki czemu
ciało jest suche i chłodne przez
cały dzień. Zapobiega pojawianiu
się plam z potu.

7. Modal i Rayon
Modal i rayon to włókna celulozowe. Doskonale odprowadzą wilgoć
z ciała i zapewnią uczucie świeżości i chłodu. Gładkie i miękkie z
natury doskonale sprawdzą się w
cieplejszych temperaturach.
Od lewej zdjęcie Massimo Dutti, Club Monaco, Ralph Lauren

1. Len
To Twój przyjaciel numer 1 na
upalne dni. Jest bardzo lekki i
luźno tkany, dzięki czemu umożliwia dobrą cyrkulację powietrza.
Szybko wysycha, zapewniając
chłód. Co ważne len nie przykleja
się do ciała. Len belgijski uchodzi
za najlepszy na świecie.

2. Bawełna
Bawełna to kolejny dobry wybór
na upały. Jest miękka, lekka, pochłania wilgoć i pozwala skórze
oddychać. Wybierz tą dobrej jakości z luźnym splotem – np. oxford,
popelina, pika czy twill – wtedy
zapewni Ci upragniony chłód w
najcieplejsze dni.

3. Jedwab
Delikatny, chłodny w dotyku i
przyjazny dla alergików. Jest przewiewny i odporny na rozciąganie.
Niestety jedwab pod wpływem
promieni słonecznych szybko się
niszczy i traci kolor. Dlatego jest

najlepszym wyborem na letnie
wieczory. Pamiętaj, żeby wybrać
ten o niskiej gramaturze.

4. Wełna

8. Chambray
Wykonany jest z gęsto tkanej
bawełny. Jest przewiewny, więc
wchłania pot podobnie jak bawełna. Chambray to lżejsza wersja
dżinsu. Ma większą liczbę nici,

Wełna na lato? Jak najbardziej! Szczególnie cool
wool, czyli tak zwana
wełna tropik. Wełna ma
właściwości termoregulacyjne, czyli zimą grzeje, a
latem chłodzi. Ma również
otwarty splot włókien, dzięki czemu jest przewiewna,
oddychająca i nadaje się
świetnie na upały.

5. Lyocell/Tencel
Ta tkanina ma o 50% większą absorpcję wilgoci niż
bawełna. Podobna w dotyku do sztucznego jedwabiu. Lyocell jest bardziej
miękki niż bawełna, dzięki czemu nie podrażni nawet najbardziej wrażliwej Przewiewne lniane spodnie z bawełnianą koszulką
o niskiej gramaturze to idealne połączenie na
skóry.
letnie miesiące. Źródło: seeannajane.com
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co oznacza, że jest to materiał o
drobniejszym splocie i bardziej
oddychający.

9. Cupro
Cupro jest wytwarzany przez
obróbkę celulozy bawełnianej.
Układa się jak jedwab, ale oddycha i pierze się łatwo jak bawełna.
Cupro jest komfortowy w noszeniu i reguluję temperaturę ciała.

10. Seersucker
Cienki, lekko pomarszczony materiał, który jest wyjątkowo lekki.
Nie przylega do ciała, dzięki czemu skóra mniej się poci. Nie wymaga prasowania i jest przyjemny
w dotyku.
Pozbądź się ze swojej szafy poliestru, poliamidu, akrylu i innych
syntetycznych tkanin, a Twoja skóra podziękuje Ci za to. Pamiętaj,
że jasne ubrania nie pochłaniają
światła słonecznego tak, jak ciemne kolory. Dlatego na lato wybierz
jasne i nieco luźniejsze ubrania.
Lekkie i oddychające tkaniny zapewnią Ci chłód w ciepłe dni.
Czy wiesz, że…
Wełna, len i bawełna po raz pierwszy zostały wyprodukowane w średniowieczu w Belgii.

Anna Czechowicz
Doradca wizerunku
www.annaczechowicz.com

Miejsce na
twoją reklamę

43

44

Flandria po polsku

czerwiec 2021

46

Flandria po polsku

czerwiec 2021

Jak olejować włosy?
O tych zasadach warto wiedzieć
Włosy bez odpowiedniej pielęgnacji są przesuszone, rozdwojone i zniszczone. Nie
wystarczy jedynie używanie odpowiedniego szamponu i odżywki. Oprócz tych codziennych i standardowych zabiegów powinniśmy także dbać o powłokę włosa, zabezpieczać ją. Najlepiej jest postawić na sprawdzone i naturalne produkty. Jednym ze
skutecznych zabiegów, który samodzielnie można wykonać w domu, jest olejowanie
włosów.
Nakładanie na pasma naturalnych olejków to zabieg,
który pozwala wzmocnić
włosy na całej długości. Okaże się idealny dla wszystkich kobiet, które borykają
się z problemem zniszczonych i przesuszonych kosmyków, ale także dla tych,
które chcą zadbać o kondycję swoich włosów.

Skąd wiedzieć, który
olejek wybrać?

Bardzo ważne jest to, by
dobrać do swoich włosów
odpowiedni olejek. Wbrew
pozorom, to wcale nie jest
takie trudne. Wystarczy dowiedzieć się, jaki mamy rodzaj włosów.
Włosy niskoporowate najczęściej są proste. Poza tym
ich struktura jest gładka, a
pasma po zmoczeniu w zimnej wodzie wciąż łatwo dają
się rozczesywać. Takie
włosy są mało podatne na modelowanie.
Zakręcone bardzo
często szybko się
prostują i wracają do
swojego standardowego stanu.
Dla takich włosów
idealne będą
oleje kokosowy lub palmowy. Poza

nimi sprawdzą się także
masła, np. shea, kakaowe,
mango czy inne masła egzotyczne.
Z kolei włosy średnioporowate to takie, które oscylują między niskoporowatymi
a wysokoporowatymi. Najczęściej łatwo dają się układać i nie są bardzo trudne w
pielęgnacji. Można jednak
bardzo łatwo pogorszyć ich
stan, nieumiejętnie je pielęgnując. Dla włosów średnioporowatych odpowiednie
będą oleje jednonienasycone, czyli na przykład: macadamia, rycynowy, arganowy,
z moreli, słonecznikowy, z
orzeszków ziemnych, migdałowy, z orzechów laskowych lub oliwa z oliwek.
Włosy wysokoporowate
charakteryzują się tym, że
są bardziej podatne na
zniszczenia i wrażliwe. To najczęściej
włosy kręcone lub
falowane, które
szybko się plączą,
gdy się je zmoczy.
Poza tym zazwyczaj są kruche i
łamliwe. Jeżeli
chodzi o plusy, to nadają się
do stylizacji.

Kiedy okaże się, że mamy
właśnie taki typ włosów, to
powinniśmy zdecydować
się na oleje wielonienasycone: z pestek dyni, sojowy,
kukurydziany, z orzechów
włoskich, z czarnuszki, lniany, z wiesiołka czy z nasion
maku.
Czasami trudno jest ocenić
porowatość jedynie na podstawie opisu. Jeśli wciąż
mamy wątpliwości, warto
jest wykonać w internecie
test porowatości.

Olejowanie włosów –
jak i kiedy powinniśmy
wykonywać ten zabieg?

Jeśli chcemy, żeby olejowanie włosów rzeczywiście
przyniosło efekty, powinniśmy wykonać je minimum
raz w tygodniu. Zasadniczo
zabieg ten można robić kilka razy w tygodniu (np. 2-3
razy).
Olejować włosy można na
różne sposoby. Warto dostosować metodę do własnych
potrzeb.
Olejowanie na sucho to najpopularniejszy i prawdopodobnie najszybszy sposób.
Wylewamy na ręce niewielką ilość wybranego wcześniej oleju i nakładamy go
na pasma, starając się omi-
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jać włosy tuż przy nasadzie.
Pozostawiamy go na co najmniej 40 minut, a następnie
spłukujemy i wykonujemy
naszą codzienną pielęgnację. Jeśli zazwyczaj myjemy
włosy rano, to możemy pozostawić olej na noc, pamiętając jednak o tym, by na
poduszce rozłożyć świeży
ręcznik.
Kolejnym sposobem jest
olejowanie w misce. Do wnętrza wlewamy ciepłą wodę, a
następnie dodajemy odrobinę oleju. Na koniec zanurzamy włosy w przygotowanej
mieszance. Olej sam szybko osiada na włosach. Po
upłynięciu przynajmniej 30
minut płuczemy włosy i myjemy je.
Jeszcze innym sposobem
jest olejowanie wilgotnych
włosów. Zaczynamy od spryskania je, np. hydrolatem,
wodą połączoną z gliceryną
lub miodem czy ziołowym
naparem. Na tak zwilżone
włosy nakładamy wybrany
olej, który pozostawiamy na
pasmach nie krócej niż 30
minut. Plusem olejowania
mokrych czy wilgotnych
włosów jest to, że produkty
dużo lepiej się wchłaniają.
Jednocześnie jest to zabieg
bardziej czasochłonny.
Olejowanie to prosta i naturalna metoda na zdrowe
włosy. Warto jednak dostosować olej do konkretnego
rodzaju włosów, a samą procedurę wykonać dokładnie
i według zaleceń. Wówczas
szybko może się okazać, że
nasze włosy nabiorą blasku
i mocy.
Maria Szpak

Miejsce na twoją
reklamę
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Książka na dziś
„Drzewo migdałowe” to poruszająca historia Palestyńczyka Ahmada Habida i jego
rodziny na tle zbrojnego konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Historia doskonale opowiedziana i wciągająca od pierwszych stron.
Wydarzenia rozgrywające się
na kartach książki obejmują
okres ponad pięćdziesięciu
lat. Opowieść rozpoczyna się
w 1955 roku. Ahmad ma wtedy 12 lat. Jego malutka siostra ginie na polu minowym,
ojciec trafia do więzienia, a
izraelskie wojsko konfiskuje
ich dom.

runki bliskowschodnie. Ma
też wykształcenie dotyczące
praw człowieka w zakresie
międzynarodowym.
Mieszkała we Francji,
Hiszpanii, Egipcie i Wielkiej
Brytanii. Siedem lat spędziła
w Izraelu, gdzie była naocznym świadkiem rozgrywającego się konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Obecnie
wraz z rodziną mieszka w
Nowym Jorku.

Chłopiec zostaje głową rodziny, to on musi zadbać o
matkę i rodzeństwo. Rzuca
szkołę i wraz z młodszym
bratem podejmuje się pracy na budowie. Dorasta w
środowisku przesiąkniętym
strachem przed utratą domu,
pracy albo życia. Nie wie, co
przyniesie jutro.
Rodzina kilkakrotnie traci
dom, żyje w przeciekającym
namiocie bez bieżącej wody
i prądu. Wciąż jest zagrożona atakami i podejrzeniami ze strony
Izraelczyków. Ich beztroskie kiedyś życie zmienia się w koszmar.
Ahmad wie, że nie jest w stanie
wygrać z logiką okrutnej wojny,
ale musi się zaopiekować rodziną i odnaleźć lepszą przyszłość
dla siebie.
Jest wybitnie uzdolniony, obdarowany wyjątkowym umysłem, zdolnym przełamać wszelkie naukowe
granice, matematyka i fizyka nie
mają dla niego żadnych tajemnic.
Były nauczyciel namawia Ahmada
do wzięcia udziału w konkursie
matematycznym, aby uzyskał
stypendium na Uniwersytecie
Hebrajskim w Herccijji. Ubogi

Skąd wziął się tytuł powieści?
Przez wieki uważano drzewo
migdałowe za symbol czujności. W języku hebrajskim nosi nazwę „saked”, co oznacza
„czuwający”. Orzech był również symbolem cierpliwości
i dążenia do celu.
Palestyńczyk staje do konkursu razem a młodymi Żydami.
Zdobywa stypendium i miejsce
na uniwersytecie.
Czy chłopcu uda się zawalczyć
o swoje marzenia, o lepszą przyszłość dla siebie i rodziny? Czy
uda mu się pokonać niechęć i
wrogość zarówno wśród studentów, jak i wykładowców?
„Drzewo migdałowe” to debiutancka powieść Michelle
Cohen Corasanti, Amerykanki z
żydowsko-polskimi korzeniami.
Ukończyła studia licencjackie
na Uniwersytecie Hebrajskim w
Jerozolimie oraz zdobyła tytuł magistra na Uniwersytecie Harvarda.
Na obu uczelniach studiowała kie-

Tytułowe drzewo migdałowe jest jedyną pewną przystanią
w życiu Ahmada, świadkiem najważniejszych rzeczy dziejących się
w jego życiu.
Chociaż wszystko wokół jest niszczone i równane z ziemią, drzewo
pozostaje nienaruszone. Jest dla
Ahmada symbolem bezpiecznego miejsca, w którym można się
ukryć przed wszechobecnym
złem.
„Drzewo migdałowe” to wzruszająca i ważna książka, to opowieść
o miłości, sile przebaczenia, honorze oraz radzeniu sobie z nienawiścią.
Serdecznie polecam
Agnieszka Buniowska

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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Słowo o byle czym
Niektóre wywody rozłażą się z powodu braku sprecyzowania użytych przez autora
pojęć, a także z powodu domniemania, że odbiorca ma tak samo poukładane jak autor (i jak twórca źródła, z którego czerpał autor).

Wywody do wody
Wszystkie wywody mają swoje powody, a ich autorzy dowody mają,
albo nie (źródło bywa zarośnięte
byle czym).
Element wody nie występuje tu
przypadkowo (źródło, czerpanie),
gdyż woda czasem służy do rozwodnienia tekstu (lanie wody) w
celu zagmatwania wywodu tak,
że odbiorca nie przyzna się, że
go nie rozumie, jeśli nie rozumie,
bo to popelina jest. Umożliwia to
osobie wywodzącej przemycanie
luk w rozumowaniu, chyba że
odbiorca przestanie się ślizgać i
się zagłębi (pomiędzy podejrzane
elipsy). Przedrostki natomiast są
nieprzypadkowe (por: szpak drapał bociana).
• Wy-wody – próby wy-wleczenia
z wody meritum.
Próby te mają cele jawne (suche
fakty) lub ukryte (wolna inter-

pretacja lub ssanie z palca) tak,
że między wierszami musi być
drugie dno, bo pierwsze dno
jest niedostatecznie denne.
• Po-wody – próby ślizgania się
po wodzie.
Czyli puszczanie kaczek dziennikarskich kamlotami i biada
temu, kto wynurzy łeb, co grozi zachłyśnięciem się poprzez
zanurzenie w wynurzeniach
autora.
• Do-wody – próby wejścia do wody suchą stopą bez kaloszy.
A to po to, aby wrzucić dowody do wody tak, aby nigdy nie
wypłynęły. Owijanie w bawełnę
nie działa, więc do obciążenia
potrzeba obciążenia.

Przykłady precyzowania
Eufemizm – wymyślony dla unikania nazywania rzeczy po imieniu. Np. jeśli głupiemu się powie,
że jest mądry inaczej, to
on skupi się na słowie
‘mądry’, a słowo ‘inaczej’ potraktuje jako
nieistotną dekorację.
Jeśli natomiast mądremu się powie, że jest
niemądry, to rdzeń pozostaje, a ‘nie’ uzna za
rozkoszne chlapnięcie.
Dwuznaczność – kiedy osoba wywodząca
mówi, że „to jest nasze”, można się upewnić, kogo reprezentuje
osoba wywodząca i czy
w owym zbiorze jest
uwzględniona osoba
odbierająca wywód. W

celu upewnienia się można powtórzyć „tak, to jest nasze”. W razie
wątpliwości można się upewnić:
„przepraszam, czy to jest nasze,
czy wasze?”. Analogicznie jest ze
słowem ”my”. Nie wiadomo bowiem, czy ‘my’ to znaczy oni i ja,
czy tylko oni.
W przypadku słowa pisanego
rzecz się komplikuje, trudno bowiem dyskutować z tekstem pisanym. Powodem jest fakt, że wyraz
jest ciągiem znaków w piśmie, a
słowo jest ciągiem dźwięków w
mowie.
Stąd tytuł „Słowo o byle czym”,
gdyż próbuję tekstowi nadać cechy rozmowy poprzez wprowadzanie dwóch lub więcej punktów widzenia, czyli zamieszania.
Strony mamony – Czasem piszący uporczywie widzi tylko jedną
stronę monety (orzeł lub reszka) z
pominięciem otoku, który stanowi
trzecią płaszczyznę, niewidoczną
z powodu patrzenia na świat z góry. Wtedy można zwizualizować tę
osobę jako łabędzia, by poddać go
próbie na dwojakość, czyli rzucić
kawałek lukru.
• Jeśli zeżre on, to jest łabędź
(orzeł),
• jeśli ona, to łabędzica (reszka).
• Jeśli żadne z dwojga nie zeżre,
to piszący patrzy z góry.
Z kolei:
• jeśli zajście zajdzie w stawie, to
znaczy, że na wodzie.
• Jeśli na łące, to znaczy, że na
lądzie.
• Jeśli zajdzie w szuwarach, to
znaczy że na granicy obu środowisk, dlatego tam siedzi i się
wstydzi, bo król jest nagi.
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Wywody miewają jeszcze inne
cechy wody: ob-wody, prze-wody,
pod-wody, od-wody, za-wody, roz-wody, ale tutaj je pomińmy na
rzecz czasu.
Wszyscy żyjemy w czasoprzestrzeni, dlatego cokolwiek osoba
wywodząca wywodzi, trudno jej
pominąć element czasu, który
obiektywnie idzie jednostajnie
naprzód, lecz subiektywnie może
galopować, stanąć w miejscu, a
nawet można się w nim poruszać.
„Cofanie się do tyłu” może oznaczać stanie w miejscu z powodu
nałożenia się dwóch wektorów.

Człowiek i czas

zapraszam więc na spacer po osi
czasu.
• Przeszłość – to, co już się stało.
Przeszłość nie jest niezmienna. Często uczymy się nowych
rzeczy, które zmieniają nasze
rozumienie tego, co znaczyły
przeszłe wydarzenia. Wtedy
powstaje nowy obraz tego, jak
rzeczy naprawdę do siebie pasują. Przeszłość może więc być
czymś więcej, niż tylko zapisem
tego, co było. Ponowna ocena
znaczenia przeszłych wydarzeń
może doprowadzić do zmiany
rozumienia tego, co się dzieje
teraz lub stanie się w przyszłości.

Obecność czasu w życiu, a także
obecność życia w czasie wcale
na jedno nie wychodzi i jest
oczywista do czasu, kiedy
przyjdzie czas, aby sprecyzować, kto kogo drapał
(czyli zamiast „a potem
była zmiana” rzec „a było to tak”).
Prawie wszystko, co się
dzieje w życiu i co się
pisze, w jakiś sposób
odnosi się do czasu, albo z czasem flirtuje (co by
było, żeby gdyby). Dlatego
osoba pisząca może wpaść
w czeluści niejasności z powodu nierozumienia lub niedoprecyzowania materii, w której się porusza. Wtedy odbiorca
zaczyna szukać drugiego dna, bo
od pierwszego nie mógł się odbić
z powodu braku tchu, gdyż czytał
z zapartym tchem.
Zagubienie się w czasie może też
być spowodowane mądrością narodu (co było a nie jest, nie pisze
się w rejestr), bo przysłowia są mądrością narodów, więc przeszłość
jest zwykłym zawracaniem głowy,
choć kogucików na druciku żal.
W celu ułatwienia wywodzenia

• Teraźniejszość – obecna sytuacja i jej okoliczności. ‘Teraz’
odnosi się do sposobu, w jaki
rzeczy są, a nie do sposobu, w
jaki rzeczy idą. Teraźniejszość
to osąd lub wgląd w sytuację
i jej okoliczności tu i teraz.
Skupienie się na ‘teraz’ nie
obejmuje tego, co i jak doprowadziło do obecnej sytuacji, ani
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dokąd ta sytuacja zaprowadzi.
Określa sytuację istniejącą w tej
chwili.
• Progres – (postęp) to sposób,
w jaki rzeczy idą, jak odbywa
się zmiana, w jakim kierunku
i jak szybko. Nie jest tak ważne, gdzie rzeczy były, są lub
będą, ale raczej to, jak odbywa
się walka między inercją (bezwładnością) a zmianą w ciągu
życia osoby (tyczy przemiany
bohatera wywodu) lub trwania
danego procesu.
• Przyszłość – To, co się stanie
lub co będzie. Człowiek teraz nie
funkcjonuje w przyszłości, jednak przyszły stan rzeczy zwykle
nas interesuje. Ktoś skupiony
na przyszłości może próbować
odkryć, co będzie, lub może starać się osiągnąć
jakiś stan rzeczy wg
swojego planu. Dla
człowieka przyszłość jest zwykle
ważniejsza niż
teraźniejszość,
choć może
jeszcze nie
oceniać znaczenia tego, co
jest obecnie.
Ktoś, kto wegetuje
z dnia na dzień bez celu, funkcjonuje inaczej
niż ktoś, kto dąży do celu.
Ale już osiągnięty cel staje się
teraźniejszością… Dlatego „Nie
chodzi o to, by złapać króliczka
(przyszłość), ale by gonić go (progres)”.
Jak widać, osoba wywodząca lekko nie ma, musi bowiem albo się
zagłębiać, albo ślizgać. Może też
się wznosić lub unosić, ale tak, żeby jej nie poniosło i nie wyniosło.
Michał Nowacki
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