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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” zmieniła nazwę na „Flandria po polsku”.
Z radością otwieramy kolejny rozdział w naszej działalności, pełni nowych pomysłów 
i planów.

Pozdrawiamy
Redakcja
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 Belgijski Rolls-Royce 
Belgia nigdy nie była motoryzacyjną potęgą. Ma jednak w swojej historii kilka bar-
dzo ciekawych samochodowych wątków. Jednym z nich jest Minerva – „samochód 
królów i królowych”. Tymi majestatycznymi autami jeździły koronowane głowy w 
całej Europie. 

W 1897 roku w Antwerpii, po-
czątkowo jako fabryka rowerów, 
powstała marka Minerva. Jej za-
łożycielem był młody Holender 
z Amsterdamu Silvain de Jong, 
który w 1883 roku wraz z dwoma 
braćmi zamieszkał w Antwerpii. 

Dla produkowanych przez siebie 
rowerów wybrał nazwę Minerva, 
od imienia rzymskiej bogini mą-
drości, sztuki i rzemiosła, nauki 
i literatury, opiekunki poetów i 
medyków.

Początki 
De Jong zaczynał od niewielkiego 
zakładu, jednak biznes szybko roz-
rósł się w sporą fabryczkę. Z cza-
sem rozwój przemysłu samocho-
dowego wymusił na Holendrze 
rozszerzenie produkcji, powsta-
wać zaczęły przyczepne silniki 

rowerowe, a z czasem także moto-
cykle, które eksportowano nawet 
do Australii. 

W roku 1902 w fabryce powstał 
pierwszy samochód Minerva z 
czterocylindrowym silnikiem o 
mocy 6 KM. Wkrótce firma de 
Jonga oferowała samochody 
osobowe z dwu-, trzy- i czterocy-
lindrowymi silnikami, a także 
dwuosobowy pojazd z silnikiem 
jednocylindrowym nazwany 
„Minervette”, oraz sportowy bolid 
i jego osobową wersję. 

W 1908 r. Minerva uzyskała ogól-
noświatową licencję na słynny ci-
chobieżny silnik systemu Knight, 
który montowano na początku XX 
wieku jedynie w najdroższych sa-
mochodach. 
Nowy typ silnika, zastosowany 

w modelu Minerva S 
okazał się sensacją 
Londyńskiego Salonu 
Samochodowego.
Jeden z pierwszych eg-
zemplarzy kupił sam 
Henry Ford. 

Już wtedy Minerva 
była największym bel-
gijskim producentem 
motocykli i automo-
bili. Celem Jonga i 
jego firmy była naj-
bogatsza klientela. 
Samochody chętnie 
kupowano nie tylko 
w Antwerpii. Zgłaszali 
się klienci z Francji 
i Wielkiej Brytanii, 

gdzie przedstawicie-
lem marki Minerva 

był młody arystokrata 
i propagator moto-
ryzacji Charles 
C. Rolls, który 
z konstruk-
torem Henry 
Royce’m stwo-
rzył później le-
gendarną markę 
luksusowych samo-
chodów. 

Warto wspomnieć, że za promocję 
marki Minerva odpowiadał David 
Citroen. Dzięki takim koneksjom 
antwerpska fi rma samochodowa 
dołączyła do elitarnego grona pro-
ducentów aut luksusowych. 

Ważną rolę w zdobywaniu ko-
lejnych zamówień pełniły wy-
ścigi samochodowe. Auta z logo 
Minerva zwyciężały m.in. w Grand 
Prix  de Belgique 1912 i wielo-
krotnie w Swedish Winter Cup. 
Dawało to fi rmie nowe zamówie-
nia i duże pieniądze. 

Pierwsza wojna 
światowa 
Widmo wojny spowodowało 
zmianę profi lu fabryki. W halach 
produkcyjnych na istniejące pod-
wozia nakładano stalowe blachy 
o grubości minimum 5 mm, a 
samochody wyposażano w kara-
biny maszynowe. W ten sposób 
powstawały opancerzone pojazdy 
z silnikami o mocy około 40 KM, 
ważące około 4 ton i rozpędzające 
się do 40 km/h. 

Na początku sierpnia 1914 roku, 
kiedy neutralna Belgia znalazła 
się na szlaku niemieckiej ofen-

Mężczyzna na zmotoryzowanym rowerze Minerva 
Australia, przełom XIX i XX wieku, Alice Manfi eld, 
en.wikipedia.org

i propagator moto-
ryzacji Charles 

gendarną markę 
luksusowych samo-



4 Flandria po polsku                                                                                                              lipiec-sierpień 2021

sywy, której celem było 
zdobycie Paryża i poko-
nanie Francji, wojska 
okupanta wkroczyły na 
ziemie Królestwa. 

Ku zaskoczeniu nie-
mieckich strategów 
niewielka Belgia sta-
wiła opór. Rozpisany 
harmonogram i pre-
cyzyjnie zaplanowany 
marsz wojsk agresora 
niweczyli Flamandowie 
i Walonowie broniąc 
twierdz Liége, Namour, 
Mons, czy Charleroi. 

Ale największe zaskoczenie 
czekało Niemców w okolicach 
Antwerpii, gdzie Belgowie zaata-
kowali ich nową bronią – samo-
chodami pancernymi. Używali ich 
m.in. do akcji zwiadowczych czy 
niszczenia mostów. 

Belgijscy automobiliści nieźle się 
Niemcom dali we znaki. Jeden 
z amerykańskich koresponden-
tów wojennych nazwał ich „noc-
nym koszmarem Niemców”. 
Wprawdzie pancernych samocho-

dów z Antwerpii nie było tak wie-
le, by mogły zmienić bieg wojny, 
ale fama o wyczynach belgijskich 
kierowców w opancerzonych sa-
mochodach rozeszła się po świe-
cie. Wielką sławę zyskała też mar-
ka Minerva. 

Fabryka w Antwerpii miała wie-
le rządowych zamówień, które 
pozwoliły na przetrwanie wojny, 
a rezerwy finansowe i materiało-
we przyczyniły się do rozpoczęcia 
prac nad nową serią cywilnych 
modeli. 

Lata dwudzieste 
Po pierwszej wojnie świa-
towej ruszyła produkcja 
nowych luksusowych sa-
mochodów z wizerunkiem 
rzymskiej bogini. 
Okres boomu gospodarcze-
go był złotą erą Minervy. 
Marka, która słynęła z dbało-
ści o detale oraz wyjątkowe-
go poziomu obsługi klienta, 
stała się wzorem jakości dla 
innych producentów. 

Auta z logo Minervy były 
drogimi samochodami, 
które upodobały sobie 

dwory królewskie w Europie. W 
Szwecji, Norwegii czy Belgii jeździ-
ły piękne majestatyczne Minervy 
– zwłaszcza modele MM. Marka 
zyskała miano „samochodu kró-
lów i królowych”. 

Minervy chętnie kupowali brytyj-
scy arystokraci, bo były równie 
prestiżowe co Rolls-Royce’y, a 
nieco tańsze. Sporo samochodów 
z Antwerpii trafiało też do USA, 
gdzie rywalizowały z najdroższy-
mi modelami Lincolna i Cadillaca. 

Najbardziej luksusowym modelem 
Minervy był typ AL, wprowadzony 
na rynek w 1929 roku i zaprezen-
towany na Paryskim Motor Show. 
Był to imponujących rozmiarów 
samochód z ośmiocylindrowym 
silnikiem o mocy 40 KM i pojem-
ności ponad sześciu litrów. 

Belgijski producent samocho-
dów miał przed sobą świetlaną 
przyszłość. Firma zapełniała sejfy 
pieniędzmi koronowanych głów, 
arystokratów, gwiazd filmowych, 
artystów, magnatów przemysło-
wych i milionerów z Ameryki. 

Roczna produkcja motocykli wy-
nosiła ponad 2 tysiące sztuk, auto-
mobili – prawie 700. Zatrudnienie 
zwiększało się i w 1911 roku wy-

Door Belgium - Tensas gazette, February 26, 1915,  
commons.wikimedia.org

Stephen Foskett (Wikipedia User: sfoskett) - Imperial Palace Auto Collections,  
Las Vegas, commons.wikimedia.org
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nosiło ponad 1600 
osób. W 1928 roku 
(najlepszym w histo-
rii Minervy) w zakła-
dach zatrudniano 
około 4300 osób. 

Oferta fabryki prze-
widywała także po-
jazdy dostosowane 
do portfeli mniej za-
możnych klientów. 
Powstały serie z sil-
nikami o pojemno-
ści około dwóch li-
trów oraz niezwykle 
popularny model 
„NN” – reprezentant 
luksusowych modeli 
w klasie średniej. 

W 1928 roku zmarł założyciel 
firmy, rok później zaczął się świa-
towy kryzys gospodarczy. Wiele 
najdroższych marek samocho-
dów zniknęło z rynku. Minerva 
połączyła się z drugim belgij-
skim producentem samochodów 
– Imperia. I tak powstał pierwszy 
belgijski koncern motoryzacyjny. 

Jednak kryzys finansowy zakoń-
czył pasmo sukcesów marki. 
W 1934 roku firma zbankrutowa-
ła. Z pozostałych w magazynie czę-
ści Imperia montowała Minervę 
do 1938 roku, kiedy to 
ostatni samochód z logo 
rzymskiej bogini opuścił 
fabrykę. 

Po drugiej wojnie 
światowej 
Nastały ciężkie czasy 
dla przemysłu motory-
zacyjnego, zwłaszcza dla 
marek luksusowych. 
Światowa gospodarka 
podnosiła się z wojen-
nych zniszczeń i nie po-
trzebowała drogich samo-
chodów, tylko aut tanich, 
trwałych i prostych. 

Prawa do marki Minerva wykupi-
ła grupa francuskich inwestorów. 
Próbowano wskrzesić produkcję, 
ale zbytu nie było. Na mocy poro-
zumienia z brytyjskim Roverem 
wykupiono licencję na terenowe-
go Land Rovera. 

Minerva zaczęła produkować po-
jazdy terenowe na potrzeby bel-
gijskiego wojska. Była to nie tyle 
produkcja aut, ile składanie goto-
wych zestawów, które przewożono 
do Belgii z Wielkiej Brytanii. 

Umowa licencyjna została zerwa-
na przez Minervę w 1958 roku, dla-

tego, że Brytyjczycy nie 
zgodzili się na używanie 
w montażu dużej liczby 
belgijskich części i byli 
przeciwni dalszym pra-
com badawczym. Poza 
tym Brytyjczycy sami 
chcieli wejść na rynek 
belgijski. Antwerpska 
marka zniknęła z ryn-
ku. 

Plotki o wznowieniu 
produkcji samocho-
dów Minerva pojawiły 
się pół wieku później. 
Hybrydowy Brabazon 

miał być propozycją 
pojazdu o doskonałych 

osiągach, ale pozostał jedynie „na 
papierze”. 

Dziś pod nazwą Minerva sprze-
dawane są głównie maszyny do 
szycia a kiedyś również maszyny 
do pisania – jest to zupełnie inna 
firma, która została założona pod 
koniec XIX wieku. Nazwa ta jest 
również wykorzystywana przez 
belgijskiego producenta opon – 
spółkę Deldo. 

Czy Belgowie kiedykolwiek zno-
wu będą jeździć swoim Rolls-
Royce’m? Na razie nic na to nie 
wskazuje, chociaż miłośników sa-

mochodowego luksu-
su w belgijskim wy-
daniu jest sporo i co 
rusz słychać nawoły-
wania do wskrzesze-
nia marki Minerva, 
„auta królów i królo-
wych”. 

Anna Janicka 

Źródła: 
smartdriver.pl, wy-

borcza.pl,  
historiazkolemwtle.

cal24.pl, 
strefahistorii.plZjazd oldtimerów w Malle, Bart Van Mol, commons.wikimedia.org

Minerva 17cv M6 typ AR z 1932, MAS Antwerpia, Paul Hermans,  
commons.wikimedia.org
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katalog firm
praca w Belgii

ogłoszenia

co-gdzie-kiedy

wiadomości

poradnik emigranta

www.niedziela.be
Portal Polaków w Belgii
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Najbardziej 
nieodpowiedzialni 
kierowcy w Europie 
Wyniki sondażu przeprowadzo-
nego w 11 europejskich krajach 
przez francuską fundację Vinci 
Autoroutes jasno pokazują, że 
najmniej bezpiecznie jeżdżą 
Belgowie. 

Aż 84 proc. Belgów przyznało, że 
nie zawsze przestrzega przepisów 
drogowych. Co piąty z tych, którzy 
jeżdżą zgodnie z prawem, robi to 
wyłącznie po to, aby nie dostać 
mandatu. 

67 procent kierowców przyzna-
ło się do tego, że nie zwalnia w 
miejscach prowadzonych robót 
drogowych (średnia europejska 
to około 50 proc.), a co szósty z 
nich potwierdza, że zdarzają mu 
się wybuchy złości i aroganckie 
zachowanie na większych i mniej-
szych ulicach. 

61 procent belgijskich kierowców 
nie zatrzymuje się tam, gdzie nale-
ży się zatrzymać (średnia europej-
ska 43 procent). 49 procent wyka-
zuje się dużą niecierpliwością za 
kółkiem – kiedy widzą, że kierow-
ca innego auta waha się i nie wie 
co zrobić, połowa z nich decyduje 
się na wymuszenie pierwszeństwa 
i przyspieszenie swojej podróży. 
Średnia europejska to 35 procent. 

„Przepisy drogowe są po to, by 
zagwarantować bezpieczeństwo, 

ale Belgowie wydają się mieć inną 
interpretację reguł” – brzmi frag-
ment komentarza Belgijskiego 
Instytutu Bezpieczeństwa Drogo-
wego, w którym znalazła się też 
zapowiedź uruchomienia kampa-
nii uświadamiającej kierowców o 
konsekwencjach niesubordynacji 
na drogach. 

IAR 

Grzywna 500 euro 
za puszkę wyrzuconą 
na ulicę? 
Flamandzka minister środowiska 
Zuhal Demir (N-VA) chce podwyż-
szenia grzywny dla tych, którzy 
śmiecą w miejscach publicznych. 
Na razie, na prośbę pani minister 
rząd federalny bada, czy można 
zwiększyć karę GAS do 500 eu-
ro za każde naruszenie. 
Sprzątanie śmieci – takich 
jak puszki i butelki, ale także nie-
dopałki papierosów i opakowania 
po cukierkach – kosztuje państwo 
około 150 milionów euro rocznie. 
„Czas upominania minął. Każdy, 
kto zaśmieca środowisko, musi to 
odczuć w swoim portfelu – mówi 
Zuhal Demir.

„Aby kogoś ukarać za  śmiece-
nie, trzeba go złapać na gorącym 
uczynku”, mówi ekolog Tom 
Zoete. Kierowcę, który parkuje w 
niedozwolonym miejscu można 
znaleźć po numerze rejestracyj-
nym samochodu.

Kogoś, kto nielegalnie wyrzuca 
śmieci często można złapać na 
przykład po kopercie z adresem 
pozostawionej w worku ze śmie-
ciami. Ale jak złapać 
kogoś, kto wy-
rzuci na ulicę 
puszkę czy 
butelkę?”. 

gva.be 

„Język niderlandzki 
ma absolutny priorytet 
we Flandrii” 
Flamandzcy deputowani z N-VA 
domagają się przestrzegania „pra-
wa językowego” we fl amandzkich 
gminach wokół Brukseli, które 
zdaniem parlamentarzystów „od 
dziesięcioleci odmawiają poszano-
wania przepisów”. 

„Podczas kryzysu związanego z 
koronawirusem władze gmin co-
raz bardziej dyskryminują język 
niderlandzki, aby jeszcze bardziej 
forsować francuski. Domagamy 
się od ministra Barta Somersa 
stanowczego działania, wskazy-
wania gminom ich obowiązków i 
praw oraz konsekwentnego unie-
ważniania decyzji gminnych, jeśli 
te decyzje zapadają z naruszeniem 
ustawodawstwa językowego” – 
mówią deputowani. 

Flamandowie przewagę języka 
francuskiego w Brukseli i otacza-
jących stolicę gminach postrzega-
ją jako zagrożenie. Obawiają się, że 
Walończycy, dla których francuski 
to język światowy, a niderlandzki 
to „język prostaków i ludzi o ni-
skich kwalifikacjach”, w końcu 
zaanektują te tereny. 

Walonowie ogólnie są przekona-
ni o wyższości nad Flamandami. 

Kiedy Flamandowie zaczy-
nają wywierać presję, aby 

Bruksela była naprawdę 
dwujęzyczna, aby wszy-
scy urzędnicy znali dwa 

ciami. Ale jak złapać 
kogoś, kto wy-
rzuci na ulicę 
puszkę czy 

ni o wyższości nad Flamandami. 
Kiedy Flamandowie zaczy-

nają wywierać presję, aby 
Bruksela była naprawdę 
dwujęzyczna, aby wszy-
scy urzędnicy znali dwa 
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obowiązujące języki, francuscy 
mieszkańcy postrzegają to jako 
zagrożenie dla swojej pozycji. 

„Niektórzy lokalni fl amandzcy po-
litycy najwyraźniej nie walczą już 
o fl amandzki charakter fl amandz-
kich peryferii” – mówi posłanka 
z N-VA. „Gminy wokół Brukseli 
są fl amandzkie i muszą pozostać 
fl amandzkie. Na ulicy, w szkole, u 
lekarza czy w rządzie, niderlandz-
ki jest obowiązkowy”. 

„Dlatego burmistrzowie i urzęd-
nicy we fl amandzkich gminach 
wokół Brukseli powinni być ka-
rani, jeśli nie używają języka ni-
derlandzkiego lub traktują go po 
macoszemu”. 

n-va.be 

Rynek pracy 
w Antwerpii: 
dyskryminacja ze 
względu na pochodzenie 
Osoby marokańskiego czy sło-
wiańskiego pochodzenia mają o 
25% mniej szans na zaproszenie 
na rozmowę kwalifikacyjną – 
twierdzi Karim Bachar z władz 
Antwerpii. Wskazują na to bada-
nia przeprowadzone na zlecenie 
władz miasta przez Uniwersytet 
w Gent. 

Autorzy badania zareagowali na 
ogłoszenie o pracę „podszywając 
się” pod osoby różnego pochodze-
nia i w różnym wieku. 

Jak się okazało, 
osoby z obco 
brzmiącymi na-
zwiskami oraz w 
starszym wieku 
dużo rzadziej by-
ły zapraszane na 
rozmowy kwalifi -

kacyjne, niż osoby 
młodsze i z belgij-

skimi nazwiska-
mi (mimo że 

posiadały takie same kwalifi kacje 
i takie samo doświadczenie zawo-
dowe). Dyskryminacji ze względu 
na płeć i orientację seksualną nie 
stwierdzono – pisze vrt.be. 

Dużo zależy też od rodzaju pracy i 
branży. Wysoki poziom dyskrymi-
nacji ze względu na pochodzenie 
stwierdzono na przykład w przy-
padku sektora administracyjnego 
– obco brzmiące nazwisko znaczą-
co redukuje szanse zaproszenia 
na rozmowę kwalifikacyjną. W 
przypadku przemysłu i budownic-
twa tego rodzaju dyskryminacja 
występuje dużo rzadziej, pokazują 
wyniki badania. 

niedziela.be 

Rosyjska sieć 
dyskontów Mere 
wkracza do Belgii 
„Aldi z lat 80-tych” jest gotowy na 
podbój Belgii i chce w tym roku 
otworzyć w tym kraju dziesięć 
sklepów – informuje RetailDetail. 

Na razie nie podano, gdzie będą 
zlokalizowane sklepy. Ceny mają 
być nawet o dwadzieścia do trzy-
dziestu procent niższe niż ceny 
w Aldi i Lidl. Taka jest obietnica 
Mere. 

Mere, należące do grupy Torgser-
vis z siedzibą na Syberii, to jedna 
z największych sieci dyskonto-
wych w Europie Wschodniej. W 
Rosji, Białorusi i Kazachstanie 
grupa działa również pod marką 
Svetofor. 

Od 2018 roku Mere rozsze-
rza swoją działalność na kra-
je Unii Europejskiej, takie jak 
Rumunia, Polska, Litwa, Łotwa 
i Niemcy. Tylko teraz ma ponad 
2500 supermarketów. W sprzeda-
ży są zarówno produkty spożyw-
cze, jak i niespożywcze, w szczegól-
ności typowe produkty z Europy 
Wschodniej. 

Sklepy Mere są bardzo skromnie 
umeblowane, pracowników jest 
niewielu, a klienci mogą być za-
skoczeni, bo towar sprzedawany 
jest prosto z palet i kartonów. 
Wszystko po to, aby ceny były jak 
najniższe. Ponadto w Mere zabrak-
nie produktów z tzw. segmentu 
„premium”. 

gva.be 

Wyższe mandaty 
i grzywny 
Tego lata wzrosną grzywny i 
mandaty – od tych za przekro-
czenie prędkości, po kary pie-
niężne nałożone przez sędziego. 
Do mandatów i grzywien będzie 
automatycznie doliczana opłata za 
koszty administracyjne. Zostało to 
zatwierdzone przez parlamentar-
ną komisję sprawiedliwości. 

W przypadku mandatów za wykro-
czenia drogowe oraz grzywien za 
drobniejsze wykroczenia dodat-
kowa opłata wyniesie 8,84 euro. 
Obecnie najniższy mandat to 53 
euro. Wprowadzenie nowej opłaty 
oznacza wzrost wysokości grzyw-
ny aż o 17%. 

W przypadku poważniejszych 
grzywien nakładanych przez są-
dy opłata administracyjna będzie 
wyższa i wyniesie 25,32 euro. Tyle 
samo wyniesie dodatkowa opłata 
dla osób, które spóźnią się z za-
płatą mandatu lub grzywny za 
drobniejsze wykroczenia i dosta-
ną wezwanie do jego zapłacenia. 

Po wprowadzeniu dodatkowej 
opłaty administracyjnej wpływy 
z mandatów zwiększą się w tym 
roku o 15 mln euro. W kolejnych 

Jak się okazało, 
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brzmiącymi na-
zwiskami oraz w 
starszym wieku 
dużo rzadziej by-
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latach dodatkowe przychody mają 
wynieść około 43 mln euro rocz-
nie. 

hln.be 

Usługi budowlane 
będą droższe 
Belgijskie firmy budowlane bo-
rykają się z ogromnymi pro-
blemami w dostawach 
i coraz trudniej jest 
im dotrzymać plano-
wego terminu prac 
– wynika z ankiety 
przeprowadzonej 
przez Confederatie 
Bouw. Coraz więcej ter-
minów jest zagrożonych. 

Rosną ceny energii, paliw czy su-
rowców do produkcji materiałów 
budowlanych, a więc rosną też ce-
ny samych materiałów. O ponad 

15 procent wzrosły między innymi 
ceny drewna, stali, cementu i ma-
teriałów izolacyjnych. Firmy bu-
dowlane spodziewają się dalszego 
wzrostu cen w ciągu najbliższych 
trzech miesięcy. 

W prawie 90% przypadków wzrost 
cen jest ponoszony w znacznym 

stopniu przez przedsię-
biorstwa.  Niewielu 

przedsiębiorców mo-
że przerzucić to na 
klienta, zresztą jest 

to możliwe tylko 
wtedy, gdy zosta-
ło to uzgodnione 
we wcześniejszej 

umowie lub za zgo-
dą klienta. 

Według Confederatie Bouw za 
spóźnione i droższe dostawy kon-

sekwencje poniosą fi rmy budow-
lane, ponieważ 22% klientów nie 
chce odkładać zakończenia prac, 
a 9% anuluje zamówienie w toku. 

Trudno dziś ocenić, jak szybko 
i jak mocno ceny materiałów bę-
dą dalej rosnąć, jednak spadku 
cen w tym segmencie nie należy 
się spodziewać. Już dziś widać, że 
drożeje na przykład stal, co prze-
łożyć się może na koszty zarówno 
budowy, jak i wyposażenia domu. 

Z pewnością będą też rosły ceny 
usług budowlanych, bo rosną 
koszty pracy, jak też ceny energii 
i paliw, niezbędnych do prowadze-
nia prac. 

hln.be 

Opracowała: 
Karolina Morawska 
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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 Królewski w Brukseli (Koninklijk Paleis van Brussel,  
Palais Royal de Bruxelles) – część II 

W centrum Brukseli, przy wej-
ściu do  Parku Brukselskiego, 
stoi ogromny majestatyczny 
Pałac Królewski z zachwycającą 
fasadą w stylu neoklasycznym. 
Koninklijk Paleis to oficjalna sie-
dziba Króla Belgów, miejsce pra-
cy króla Filipa i królowej Matyldy. 
Pełni funkcje reprezentacyjne. 

Podczas wizyt państwowych apar-
tamenty królewskie są do dyspozy-
cji przebywających w Belgii głów 
państw i najwyższych dostojników 
państwowych.  

W pałacu organizowane są uro-
czystości państwowe, przyjęcia 
noworoczne dla NATO, ambasado-
rów UE i polityków. Odbywają się 
królewskie bankiety, spotkania 
robocze i okrągłe stoły, przyjęcia, 

koncerty i obiady. Są tu przyjmo-
wani ambasadorowie, udzielane 
są audiencje. Pałac mieści także 
biura rodziny królewskiej, dwór 
królewski. 

Rezydencji strzegą pełniący wartę 
honorową królewscy gwardziści. 
O tym, iż król w danym momen-
cie jest w pałacu, świadczy flaga 
narodowa powiewająca ponad ko-
pułą pałacu. Flaga wciągnięta na 
maszt oznacza, że monarcha jest 
u siebie. Codziennie o godzinie 14. 
odbywa się zmiana warty.
 
Każdego roku po obchodach 
Święta Narodowego Belgii (21 
lipca), drzwi Pałacu Królewskiego 
otwarte są dla zwiedzających. 
Można go zwiedzać za darmo do 
początku września. 

Zwiedzanie, co  
warto zobaczyć… 
Królewska kolekcja powstawała 
na przestrzeni wieków. Kolejni 
władcy gromadzili dzieła sztuki, 
drogocenne meble, unikatowe 
serwisy wykonane ze srebra, 
kryształu, eksponaty z czasów au-
striackich, meble od Napoleona i 
Willema I, meble w eklektycznym 
stylu Ludwika XVI i portrety mo-
narchów. Przy wejściu do budynku 
rzucają się w oczy imiona dwóch 
władców wykute w kamiennych 
płytach: Leopolda I i Lepolda II. 

Są w pałacu miejsca, które koniecz-
nie trzeba zobaczyć. Zacznijmy od 
Schodów Weneckich – wewnętrz-
nej klatki schodowej, której nazwa 
odnosi się do sporych rozmiarów 
obrazów olejnych ozdabiających 
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jej ściany. Przedstawiają one zna-
ne widoki z Wenecji. Autorem ob-
razów jest Jean-Baptiste van Moer 
(1819-1884). 

Sala Tronowa i Sala Uroczystoś-
ciowa zaskakują swoimi wymia-
rami i ogromnymi, wykonanymi 
z brązu i kryształu żyrandolami. 
Imponująca, iście królewska Sala 
Tronowa została zbudowana za pa-
nowania króla Leopolda II i była 
dziełem architekta Balata. To wy-
jątkowe pomieszczenie z olbrzymi-
mi filarami, 11 wielkimi żyrando-
lami i 28 kinkietami oddaje prestiż 
belgijskiej monarchii. 

Warto obejrzeć także tak zwaną 
Małą Białą Salę, oświetloną ży-
randolami ze świeczkami, z XVIII-
wiecznymi rokokowymi meblami 
i królewskimi portretami. 

Sala Imperialna pełni funkcję sali 
balowej. Można w niej podziwiać 
11 złotych donic z kwiatami, z któ-
rych każda symbolizuje jedną z 11 
belgijskich prowincji. Francuski 
artysta François Rude specjalnie 
dla tego pomieszczenia wykonał 
niezwykle delikatne dekoracje w 
kremowo-złotych odcieniach. 

Jedną z najbardziej imponujących 
i najciekawszych sal w pałacu jest 
Sala Lustrzana. Pierwotnie król 
Leopold II chciał w tym miejscu 
stworzyć miejsce poświęcone 
Kongu – swojej prywatnej kolonii, 
która zapewniła bogactwo i jemu, 
i Belgii. Prace nad wnętrzem prze-
rwała śmierć monarchy. 
Jego następca król Albert I za-
miast ozdobić ściany afrykań-
skimi scenami, udekorował salę 
lustrami, od których wzięła się jej 
dzisiejsza nazwa. 

W 2002 roku, na zlecenie królowej 
Paoli, Jan Fabre – słynny belgijski 
artysta umieścił na suficie 1,4 mln 
pancerzyków chrząszczy. Każdą 

skorupkę umieszczano osobno, 
co zajęło Fabre i jego asystentom 
trzy miesiące. Część pancerzyków 
układa się w literę P, jest to hołd 
dla królowej Paoli. Efekt jest im-
ponujący. Lustra pozostały. 

Ten wyjątkowy sufit o niesamo-
witym zielonym odcieniu, na-
zwany Heaven of Delight (Niebo 
Rozkoszy), ma być nawiązaniem 
do słynnego tryptyku Ogród 
Rozkoszy Ziemskich Hieronima 
Boscha i do renesansowych oraz 
barokowych fresków, takich 
jak na przykład te stworzone 
przez Michała Anioła w Kaplicy 
Sykstyńskiej. 

W 2013 roku Jan Fabre powie-
dział, że jeśli przyjrzeć się dobrze 
sufitowi, można na nim zobaczyć 
również skorupki układające się 
w kopyta żyraf, ryby, odrąbane dło-
nie czy nawet dwie odcięte głowy. 
To wszystko jest krytycznym ko-
mentarzem artysty do czarnych 
kart historii Belgii i jej kolonialnej 
przeszłości. 
 
W Pokoju Koburgów znajdziemy 
portrety pierwszego króla Belgów 
Leopolda I i jego żony oraz innych 
członków rodziny królewskiej. 
Renowacji pomieszczenia doko-
nał Federico For-quet, przywra-

cając mu wygląd pokoju z XIX 
wieku. 

Niezwykły zegar, wskazują-
cy oprócz godziny datę i znaki 
zodiaku, mieści się w Pokoju 
Marszałka. Wykonał go Louis 
Zimmer – znany zegarmistrz i 
astronom z Lier. Jest tam również 
biurko, przy którym uczył się król 
Albert I. Centralne miejsce zajmu-
je portret Leopolda I. 

Jedną z najładniejszych sal jest 
Długa Galeria z wyjątkowym su-
fitem ozdobionym imponującymi 
żyrandolami. Na suficie znajdują 
się malowidła wykonane przez 
Charlesa – Leona Cardon przed-
stawiające różne pory dnia od świ-
tu do zmierzchu. 

Pałac Królewski wart jest zwiedze-
nia. Jego słynne sale: Tronowa, 
Lustrzana, Uroczystościowa czy 
Imperialna zdobią piękne antyki, 
kryształowe żyrandole, unikatowa 
porcelana, portrety rodziny kró-
lewskiej, dzieła sztuki i gobeliny. 
Do niektórych sal reprezentacyj-
nych królowa Paola dodała sztukę 
nowoczesną. 
Sztućce, porcelana i kryształy 
są używane podczas bankietów 
państwowych i uroczystości na 
dworze. 

Warto też zwiedzić Muzeum 
Bellevue usytuowane w pobliżu 
Pałacu Królewskiego, w którym 
znajdują się ekspozycje związane 
z historią i kulturą Brukseli. Dużą 
atrakcją muzeum jest bogata ko-
lekcja archeologiczna. 

Agnieszka Buniowska 

Fot. monarchie.be

Źródła: 
monarchie.be, niedziela.be,  

tandmpodrozniczo.blogspot.com, 
castles.today 
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 Muzeum policji w Antwerpii 
Czy wiesz, że w Antwerpii jest Muzeum Policji, czyli het Politiemuseum? Z jednej 
strony jest ono zwykłym muzeum, w którym znajdują się eksponaty związane z histo-
rią policji, ale z drugiej strony funkcjonuje zupełnie inaczej, niż wszystkie muzea. 

Każdy może oczywiście zwiedzić 
het Politiemuseum i w dodatku 
zupełnie bezpłatnie, ale najpierw 
trzeba wypełnić formularz onli-
ne i umówić się na zwiedzanie. 
Dlaczego? Po pierwsze, dlatego 
że muzeum mieści się na dwuna-
stym piętrze budynku policji tzw. 
de Politietoren przy ulicy Oudaan 
5, 2000 Antwerpen, czyli bardzo 
blisko historycznego centrum 
Antwerpii. 

A po drugie, od kiedy ostatni eta-
towy pracownik muzeum odszedł 
na emeryturę, wycieczki oprowa-
dzają policjanci, którzy mają in-
ne obowiązki, a pracę w muzeum 
policji wykonują w ramach wolon-
tariatu. Poniżej link do strony, na 
której jest formularz: https://www.
politieantwerpen.be/bezoek-aan-
-het-politiemuseum 

W muzeum znajdują się naj-
różniejsze eksponaty: kolekcja 
hełmów i czapek policyjnych, 
mundurów, broni palnej oraz ro-
werów i motocykli. W zbiorach 
muzeum zobaczymy również 
inne zabytkowe przedmioty, np. 
sprzęt telekomunikacyjny czy 
kajdanki z roku 1900. 

Muzeum powsta-
ło właściwie przez 
przypadek, a wszy-
st-ko zaczęło się 
od tymczasowej 
wystawy, przedsta-
wiającej historię 
policji w Antwerpii, 
która miała miej-
sce w roku 1960 
w de Stadsfeestzaal. 
Wystawa cieszyła 
się dużym zaintere-

sowaniem, postanowiono więc, 
że zostanie ona przeniesiona 
do budynku policji i będzie to 
ekspozycja stała. 

W ten sposób powstało het 
Politiemuseum w Antwerpii, 
które bardzo się rozrosło od 
tamtej pory. Dziś posiada tak 
wiele eksponatów, że zwiedza-
jący mogą zobaczyć zaledwie 
ich część, a pozostałe znajdują 
się w magazynie, bo dostępna 
przestrzeń jest zbyt mała, aby 
można było zaprezentować 
wszystkie przedmioty. 

Zwiedzanie muzeum policji 
jest jak podróż w czasie, bo naj-
starsze eksponaty pochodzą z 
XIX wieku. Wystawa ukazuje 

historię policji antwerpskiej od 
1860 roku. Wszyscy zwiedzający 
mogą też po wizycie w muzeum 
popatrzeć na miasto z trzynastego 
piętra de Politietoren, a widok jest 
fantastyczny. 

Warto wspomnieć, że de 
Politietoren to budynek, który 
został zaprojektowany przez zna-
nego belgijskiego architekta o 
nazwisku Renaat Braem. Od roku 
2002 obiekt jest wpisany na listę 
zabytków. 
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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. 

Zupy 
Każdy z nas ma swoją ulubioną 
zupę. Dla jednych jest to tradycyj-
ny rosół z makaronem, dla innych 
żurek, barszcz czerwony czy gro-
chówka. 
Większość polskich zup przygo-
towywana jest na bazie mięsa z 
dodatkiem świeżych suszonych 
albo kiszonych warzyw. Są sycące, 
pożywne, zawierają dużą ilość wi-
tamin i składników odżywczych. 

Flamandzkie zupy różnią się od 
polskich smakiem i konsysten-
cją. Poza kilkoma wyjątkami (np. 
waterzooi) są miksowane i serwo-
wane w postaci gęstego kremu, 
który powstaje na bazie gotowe-
go bulionu lub kostek rosołowych. 
Wiele z nich zaskakuje doborem 
składników. 

Flamandowie do przygotowania 
zup wykorzystują praktycznie 
wszystkie warzywa, łącząc je ze 
sobą w różnych proporcjach. 
Niektóre okazały się dla mnie 
miłą niespodzianką, na przykład 
zupa z sałaty, cykorii, papryki, zie-

lonego ogórka czy cukinii. 

Dzięki takim dodatkom jak świeże 
zioła, sery, kuleczki mięsne, kre-
wetki czy śmietanka, zupy nabie-
rają wyjątkowego i niepowtarzal-
nego smaku. 

Zupa z cykorii 

Składniki: 
• 1 kg cykorii 
• 1 średniej wielkości cebula 
• 1 średniej wielkości ziemniak 
• 1 jabłko jezz, granny smith lub 

kanzi 
• 1.5 litra bulionu drobiowego 
• pieprz 
• ulubiona śmietana 
• 1 łyżka masła 

Przygotowanie: 
Wszystkie warzywa dokładnie my-
jemy; cebulę, jabłko i ziemniaka 
obieramy i kroimy w małą kostkę. 
Z cykorii usuwamy twardy środek 
i kroimy na drobne kawałki. 

W garnku z grubym dnem roz-
puszczamy tłuszcz, wrzucamy ce-
bulę i dusimy na wolnym ogniu. 
Od czasu do czasu mieszamy, aby 
cebula się nie przypaliła. 
Gdy cebula się zeszkli, dodajemy 
pozostałe składniki i podlewając 
bulionem gotujemy około 20 mi-

nut. 

Gdy warzywa są już miękkie, 
zupę miksujemy ręcznym 

blenderem do czasu uzy-
skania jednolitej masy. 
Dodajemy pieprz do sma-

ku.  Zupę serwujemy 
dodając do każdej porcji 
łyżkę śmietany. 

Zupa z sałaty 

Składniki: 
• 1 świeża sałata 
• 1 średniej wielości ziemniak 
• 1 cebula 
• 1 łyżka drobno posiekanej pie-

truszki 
• 150 gram małych krewetek 
• 2 ulubione kostki rosołowe 

Przygotowanie: 
Sałatę dokładnie płuczemy i dzieli-
my na małe kawałki. Ziemniaka i 
cebulę obieramy i kroimy w małą 
kostkę. Wszystkie składniki zale-
wamy 1 litrem gorącej wody, do-
dajemy kostki rosołowe. 

Gotujemy ok. 20 minut, aż warzy-
wa będą miękkie, następnie mik-
sujemy do uzyskania jednolitej 
masy. Dodajemy krewetki. 

Przed podaniem każdą porcję po-
sypujemy pietruszką. Dla uzyska-
nia delikatniejszego smaku mo-
żemy też dodać do każdej porcji 
łyżeczkę ulubionej śmietany. 

Smacznego 
Agnieszka WojtysiakGdy cebula się zeszkli, dodajemy 

pozostałe składniki i podlewając 
bulionem gotujemy około 20 mi-

nut. 

Gdy warzywa są już miękkie, 
zupę miksujemy ręcznym 

blenderem do czasu uzy-
skania jednolitej masy. 
Dodajemy pieprz do sma-

ku.  Zupę serwujemy 
dodając do każdej porcji 
łyżkę śmietany. 
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 Gdy dyrektor szkoły organizuje 
specjalne zebranie dla 
twojego dziecka 
Mieszkam w Belgii już ósmy rok, a ciągle nie może mi się w głowie pomieścić, że w 
szkole można dostać tyle wsparcia i pomocy dla ucznia, także dorosłego ucznia i to 
ucznia w jakiś sposób niepełnosprawnego. 

W Polsce można było czasem tra-
fić na jakąś dobrą duszę, która 
pomogła, poradziła, ale to były 
małe (choć dla matki i tak wiel-
kie) inicjatywy prywatnych osób, 
dobrych wrażliwych nauczycieli. 

We Flandrii fantastyczne jest to, 
że tu szkoła pomaga z urzędu. 
Wiadomo, raz ta pomoc przynosi 
lepsze efekty, raz gorsze i nie za-
wsze człowiek jest usatysfakcjo-
nowany, ale najważniejsze, że – 
uczeń, rodzic – nie pozostaje sam 
ze wszystkim. 

Ta pandemia na-
robiła wiele 
zamieszania 
w szkołach. 

Wszystko 
jest o wiele 

trudniejsze 
i bardziej 

zagma-
twane, 

niż wcze-
śniej, ale tego 
nikomu nie 

trzeba tłumaczyć. I tak dobrze, że 
we Flandrii dzieci do szkoły przy-
najmniej mogły chodzić cały rok. 
Na głupich albo i głupszych zasa-
dach, ale większość miała lekcje 
stacjonarne. 

Nasze szkoły nie tylko uczą w cza-
sie pandemii, ale też działają inten-
sywnie na innych płaszczyznach. 
Kilka tygodni temu dostałam 
zaproszenie na zebranie online 
dotyczące mojej Najstarszej i jej 
przyszłości. 

Przypomnę tu dla porządku, że 
Najstarsza jest aktualnie w 5 kla-
sie szkoły średniej zawodowej o 
kierunku moda. W zeszłym roku 
skończyła 18 lat, czyli nie podlega 
już obowiązkowi szkolnemu (w do-
wolnej chwili może zrezygnować 
z nauki). 

W zeszłym roku otrzymała też 
atest Spektrum Autyzmu, co po-
zwala jej oficjalnie korzystać z 
IAC (individueel aangepast curri-
culum), czyli uczyć się w normal-

nej szkole wg dopasowanego do 
jej potrzeb programu nauczania, 
korzystać z dodatkowej pomocy i 
wsparcia. Inaczej musiałaby cho-
dzić do szkoły specjalnej BuSO, bo 
od pewnego momentu nie radziła 
sobie z podstawowymi wymaga-
niami, nawet mimo wielu ułatwień 
i pomocy dodatkowej. 

Ona jest bardzo inteligentna i ma 
niesamowite talenty artystyczne, 
manualne, czy sprawnościowe. 
Jest najlepsza w klasie np. z an-
gielskiego, z matmy, wf, szycia i 
projektowania, ale ma problemy 
z m.in. działaniem w grupie, tem-
pem pracy i językiem niderlandz-
kim. 

Od pewnego czasu intensywnie 
zastanawia się nad zakończeniem 
nauki, bo kierunek moda, mimo 
że ma do niego predyspozycje 
i talent, zaczął jej się nudzić. A 
może zwyczajnie nie chce jej się 
już chodzić do szkoły, może jest 
już zmęczona tymi wszystkimi 
doświadczeniami, przejściami, 

Ta pandemia na-
robiła wiele 
zamieszania 
w szkołach. 

Wszystko 
jest o wiele 

trudniejsze 
i bardziej 

zagma-
twane, 

niż wcze-
śniej, ale tego 
nikomu nie 
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badaniami no i pandemią, 
której już zdrowi ludzie ma-
ją dość, a co dopiero ludzie 
z problemami zdrowotnymi. 

Nie wiemy, co jej tak na-
prawdę doradzać, bo co w 
takich patologicznych cza-
sach możesz dziecku dora-
dzić? Nawet zdrowemu i w 
pełni sprawnemu trudno 
by było dziś doradzać, a co 
dopiero trochę autystyczne-
mu. 

Mówię, co myślę i co czuję, czyli 
że fajnie jakby chodziła jeszcze do 
szkoły, bo zawsze czegoś się tam 
nauczy i dopóki chodzi do szkoły, 
nie musi się stawać dorosła i od-
powiedzialna, nie musi chodzić do 
pracy i o nic się martwić. 

Ale dziś już wiem, jak źle się może 
skończyć chodzenie do budy na 
siłę. Zatem jak ma dość, uszami jej 
szkoła wychodzi, to może zakoń-
czyć to wszystko. Może zostać w 
domu i tyle… 
Nauczyciele i dyrektor szkoły 
jednak nie odpuszczają. Próbują 
zrobić wszystko, byle tylko Nasza 
Najstarsza została w szkole. Bo 
– jak podkreślają za każdym ra-
zem – takie ma ogromne talenty, 
że grzech by było je zmarnować 
na jakimś sprzątaniu czy innej 
podobnej pracy. 

Kilka tygodni temu zaproszo-
no mnie na zebranie online, by 
omówić tę sprawę, by coś razem 
zdecydować, a przede wszystkim 
by Najstarszą i mnie przekonać do 
niepoddawania się walkowerem. 

Był na tym zebraniu dyrektor, 
była mentorka, była asystentka 
Najstarszej (ondersteuner – bab-
ka, która przyjeżdża do szkoły cza-
sem pomaga jej np. w lekcjach, w 
ogarnięciu szkolnych spraw itp.), 
była babka z CLB (poradnia szkol-

na) no i w końcu babka z VDAB 
czyli fl amandzkiego biura pracy. 

Wszyscy próbowali nas przeko-
nać, że będą nas wspierać i po-
magać w znalezieniu stażu dla 
Najstarszej i/lub pracy. O ile jed-
nak sobie takiej pomocy życzymy. 
Babka z biura pracy obiecała zor-
ganizować spotkania informacyj-
ne umożliwiające nam zapoznanie 
się z możliwościami ofi cjalnej po-
mocy i wsparcia oraz rynkiem pra-
cy jako takim z uwzględnieniem 
potrzeb, możliwości i ograniczeń 
naszej Córki. 

Byłam tym jak najbardziej zain-
teresowana. Wkrótce zostałam 
zaproszona na spotkanie stacjo-
narne. Owo zebranie odbyło się w 
szkole Najstarszej. Było to bardzo 
ofi cjalne spotkanie, o wiele waż-
niejszym statusie niż jakaś tam 
zwykła wywiadówka czy rozmowa 
z dyrektorem. 

Bowiem, jak powiedział dyrektor, 
sprawa dotyczy dziś tylko naszej 
córki, ale informacje zdobyte pod-
czas tego zebrania oraz nawiąza-
nie współpracy z pewnymi insty-
tucjami, jest też ważne dla szkoły 
w przyszłości, dla innych uczniów. 

Na zebraniu znowu było sporo 
ludzi. Tym razem oprócz babki 
z VDAB przyjechała też kobitka 
z GTB. To instytucja, która po-

maga w poszukiwa-
niu pracy ludziom z 
ograniczeniami, nie-
pełnosprawnością, a 
także ludziom, któ-
rzy np. wiele lat prze-
pracowali w jednym 
zawodzie, ale nagle 
są zmuszeni szukać 
innej pracy (choćby 
ze względów zdrowot-
nych). 

Te obie instytucje 
współpracują ze sobą, 

ale też z jeszcze innymi organiza-
cjami i urzędami. Prowadzą po-
szczególne osoby indywidualnie, 
organizują im kursy i szkolenia, 
znajdują miejsca pracy, w których 
dodatkowo informują kierownic-
two o potrzebach i ograniczeniach 
danej osoby. 

Osoba – jak powiedziała ta pani 
– może się sprawdzić w różnych 
zawodach. Gdy nie odnajdzie się 
w pierwszym miejscu, próbuje w 
następnym i następnym. Najpierw 
jednak przeprowadzają wywiad z 
kandydatem, by dowiedzieć się 
o zainteresowaniach, umiejętno-
ściach, czego nie toleruje, a czego 
chce spróbować. Czasem nawet 
jadą pierwszy raz z tą osobą auto-
busem z miejsca zamieszkania do 
miejsca pracy, by pokazać drogę. 
I temu podobne rzeczy. I temu podobne rzeczy. 
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Oczywiście w teorii brzmi to zachę-
cająco i pięknie, ale nie wiadomo 
póki co, jak to działa w praktyce. 
No i jaką pracę znajdą. Na pewno 
warto spróbować. 

Opowiadam o tym dlatego, że lu-
dzie na moim blogu czasem cze-
goś szukają, czasem nawet znaj-
dują to, czego szukali, albo znajdą 
wskazówkę, gdzie mają szukać i 
do kogo pukać. Wiem, bo niektó-
rym chce się czasem napisać o 
tym w mailu. 

Na tym spotkaniu dowiedziałam 
się też trochę ciekawostek i mniej 
lub bardziej przydatnych informa-
cji. Na przykład że słynny belgij-
ski hipermarket na wieść, że ktoś 
chodził do szkoły specjalnej, od 
razu mówi „nie” nawet nie zain-
teresowawszy się możliwościami 
kandydata. Jak dotąd nie przyjął 
ani jednej osoby z BuSO. 

Poznałam też opinie na temat in-
nych belgijskich sieci sklepów. W 
jednej z nich belferki myślą pytać 
o staż dla naszej Najstarszej. Inną 
z kolei odradzały krzycząc wręcz, 
żeby nawet nie próbować, bo fa-
talnie traktują tam ludzi i w ogó-
le masakra. Ich uczniowie tak złe 
doświadczenia mieli. 

Były też poruszane tematy zwią-
zane z fi nansami, z uzyskaniem 
zasiłków, z prawem do rodzinne-
go. To zbyt skomplikowane abym 
sama wszyst-
ko była w 
stanie 

ogarnąć rozumem, zwłaszcza że 
znów wygrywa papierologia. 

Dziesiątki atestów, zaświadczeń, 
badań, spotkań z lekarzami 
orzecznikami, czekanie do odpo-
wiedniego wieku, by dostać np. 
300€ zasiłku miesięcznie w wieku 
21 lat, czy coś w ten deseń. Ale i to 
dobrze wiedzieć, bo i z tym przyj-
dzie się zmierzyć. 

Dowiedziałam się ponadto, że nie 
trzeba przedstawiać w pracy żad-
nego zaświadczenia od doktora na 
temat autyzmu, a wystarczy poin-
formować pracodawcę o swoich 
ograniczeniach, preferencjach i 
możliwościach (samemu czy przez 
GTB). 

Jednak dokument ofi cjalny może 
zdecydowanie ułatwić przyjęcie do 
pracy, bo wiąże się z pieniążkami 
dla pracodawcy za zatrudnienie 
niepełnosprawnego. Załatwienie 
takiego dokumentu to oczywiście 
też papierologia, która nie wiado-
mo, czy się opłaca, bo może mieć 
też inne konsekwencje. Ot, nie 
każdy chce być traktowany jak 
niepełnosprawny umysłowo… 

Zbadałam też, czy nie ma przeciw-
wskazań do zrobienia prawa jazdy 
przez autystyka. Okazuje się, że 
można sobie załatwić ułatwienia 
na egzaminie teoretycznym i po-
prosić o zdawanie egzaminu w in-
nym miejscu niż zwykle (autysty-
cy się łatwo rozpraszają). Dobrze 
wiedzieć. Babka powiedziała, że 
sami musimy ocenić, czy Młode 

nadają się do jazdy i że to na 
własne ryzy-
ko. No i to 
chciałam 
wiedzieć. 

W końcu 
kazali się 
Najstarszej 
ostatecznie 
zdecydować, czy 
będzie kontynuować 
naukę w przyszłym 
roku, czy to jej ostatni rok. 
W pierwszym wypadku będą jej 
szukać miejsca na staż, w drugim 
wypadku pani z GTB założy jej do-
ssier i rozpocznie procedurę szu-
kania pracy. 

Zdecydowała się kontynuować na-
ukę, bo „głupio teraz rezygnować”, 
skoro oni tak się starają i proszą, 
by chodziła dalej do szkoły. Jestem 
za. Przypomniałam jej jednak, że 
przerwać naukę może w każdej 
chwili, gdy uzna, że tego chce. My 
poprzemy każdą jej decyzję. 

Te rozmowy trochę dodały mi 
otuchy i sił. Samemu człowiek 
jest w sytuacji, z której nie może 
znaleźć wyjścia, a już szczególnie 
w tej nowej chorej rzeczywistości. 
Nieoceniona jest pomoc ze stro-
ny ludzi, którzy wiedzą, do jakich 
drzwi zapukać i którzy mają siłę 
przebicia dzięki instytucji, jaką 
reprezentują. 

Trzeba korzystać, dopóki chcą na-
sze dziecko wspierać. Im więcej się 
nauczymy, tym lepiej. Informacje 
i doświadczenia przydadzą się też 
przy wyprowadzaniu kolejnych 
dzieci w dorosłość. Zresztą ogól-
nie nie ma czegoś takiego jak nad-
miar wiedzy. Nigdy nie wiesz, co ci 
się w życiu może przydać. 

Inne moje przemyślenia i obser-
wacje poczynione na belgijskiej 
ziemi znajdziecie na blogu: 
belgianasznowydom.blogspot.be 
i w dalszych numerach
“Flandrii po polsku“.

Magdalena B-P
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roku, czy to jej ostatni rok. 







POLSKI SKLEP BUDOWLANY

GODZINY OTWARCIA

Tweemontstraat 62
2100 Deurne

R J&

BTW 0721.691.381

Poniedziałek - piątek 7.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 16.00

Niedziela i święta - zamknięte

0484 137 895,  0496 138 360, 0465 309 965
r_j_construct@hotmail.com

0484 137 895,  0496 138 360, 0465 309 9650484 137 895,  0496 138 360, 0465 309 965



24 Flandria po polsku                                                                                                              lipiec-sierpień 2021

 Przegląd prasy polskiej 

Zmiany w 
programie 500+ 
Składanie wniosków wyłącznie 
w formie elektronicznej, odejście 
od corocznych naborów i wypłata 
świadczeń jedynie w formie bezgo-
tówkowej – to planowane zmiany 
w programie „Rodzina 500 plus”. 

Obecnie obsługą programu zajmu-
ją się samorządy, czyli wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta, a w 
sprawach wymagających decyzji i 
rozstrzygnięć związanych z koor-
dynacją systemów zabezpieczenia 
społecznego – wojewoda. 

Zgodnie z projektem zadania te 
przejmie ZUS, który od 1 stycz-
nia 2022 r. będzie wypłacał na 
bieżąco przyznawane przez siebie 
świadczenia wychowawcze, a od 1 
lutego 2022 r. będzie przyjmować 
wnioski na kolejny okres rozpo-
czynający się 1 czerwca 2022 r. 

Projekt zakłada wykorzystanie 
wyłącznie elektronicznych kana-
łów składania wniosków i wypłatę 
świadczeń jedynie w formie bezgo-
tówkowej. 

Regulacja przewiduje też w 2023 r. 
odejście od corocznego składania 
wniosków i automatyczne odna-
wianie prawa do świadczenia na 
kolejny okres rozliczeniowy. 

Obecnie z programu „Rodzina 
500 plus” korzysta ponad 6,5 mln 
dzieci. Z danych MRiPS wynika, 
że od momentu uruchomienia na 
program wydatkowano ponad 134 
mld zł. 

Łączne koszty obsługi świadcze-
nia w latach 2016-2020, czyli od 
początku funkcjonowania progra-
mu, wyniosły przeszło 1,6 mld zł.

polsatnews.pl 

Nowe dowody osobiste 
Od 2 sierpnia wejdą w życie no-
we wzory dowodów osobistych. 
Znajdą się na nich odciski palców, 
a do warstwy grafi cznej powróci 
podpis posiadacza. A ponieważ od-
ciski palców będzie musiał pobrać 
urzędnik, to bez wizyty w urzędzie 
się nie obejdzie – tak jak dziś ma 
to miejsce w przypadku paszpor-
tów. 

Dowody wydane przed 2 sierp-
nia – lub wydane po tym dniu na 
podstawie przepisów dotychcza-
sowych – będą ważne na okres, na 
jaki zostały wydane. Elektroniczne 
wnioski o dowód na dotychczaso-
wych zasadach można składać do 
26 lipca. 

polsatnews.pl

Zmiany w 
kodeksie drogowym 
Od czerwca wiele zmieniło się dla 
kierowców i pieszych. Zgodnie z 
nowymi regulacjami pieszy, znaj-
dujący się już na przejściu, ma 
pierwszeństwo przed każdym 
pojazdem, a pieszy dopiero na 
nie wchodzący – pierwszeństwo 
przed każdym pojazdem z wyjąt-
kiem tramwaju. 

Jednocześnie kierujący 
pojazdem, zbliżając się 
do przejścia dla pieszych, 
jest zobowiązany zacho-
wać szczególną ostrożność 
i zmniejszyć prędkość 
tak, aby nie narazić na 
niebezpieczeństwo pie-
szego. 

Dodatkowo piesi, przechodzący 
przez ulicę, nie mogą korzystać z 
telefonów komórkowych. 

Ponadto nowelizacja przepisów 
określa dopuszczalną prędkość 
pojazdów na obszarze zabudowa-
nym na 50 km/h niezależnie od 
pory dnia. 

Ustawa wprowadziła także obo-
wiązek zachowania odpowiedniej 
odległości od pojazdu poprzedza-
jącego na autostradach i drogach 
ekspresowych. Kierujący pojaz-
dem jest obowiązany zachować 
minimalny odstęp między pojaz-
dem, którym kieruje, a pojazdem 
jadącym przed nim na tym samym 
pasie ruchu. 

Odstęp ten wyrażony w metrach 
powinien pozostawać nie mniej-
szy niż połowa liczby określającej 
prędkość pojazdu, którym poru-
sza się kierujący, wyrażonej w ki-
lometrach na godzinę. Obowiązek 
zachowania minimalnego odstę-
pu nie będzie stosowany tylko 
podczas manewru wyprzedzania. 

motofakty.pl 

Koniec z omijaniem 
VAT w e-handlu 
Unijny pakiet VAT e-commerce, 
który zostanie wprowadzony 
we wszystkich krajach wspólnoty 
od 1 lipca br., ma uszczelnić VAT 
w handlu internetowym oraz im-
porcie małych przesyłek do UE. 

To rozwiązanie korzystne 
dla przedsiębiorców, któ-
rzy nie mogą konkurować 
z fi rmami sprzedającymi 
w internecie dokładnie 

takich samych produk-
tów ale tańszych o 

VAT. 

Jednocześnie kierujący 
pojazdem, zbliżając się 
do przejścia dla pieszych, 
jest zobowiązany zacho-
wać szczególną ostrożność 
i zmniejszyć prędkość 
tak, aby nie narazić na 
niebezpieczeństwo pie-

porcie małych przesyłek do UE. 

To rozwiązanie korzystne 
dla przedsiębiorców, któ-
rzy nie mogą konkurować 
z fi rmami sprzedającymi 
w internecie dokładnie 

takich samych produk-
tów ale tańszych o 

VAT. 
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Według resortu gospodarki wdro-
żenie pakietu e-commerce przynie-
sie rocznie ok. 1,2 mld zł dodatko-
wych wpływów. 

gospodarka.pl 

Polacy nie chcą jechać 
na zagraniczne wakacje 
75 proc. Polaków deklaruje, że 
spędzi urlop w kraju, a co czwarta 
osoba planuje wyjazd za granicę 
– wynika z badania dla Rejestru 
Dłużników BIG InfoMonitor. 30 
proc. szuka miejsc wypoczynku, 
w których nie ma tłumów, a 18 
proc. planuje wyjazdy w mniej-
szym gronie. 

Wysoka popularność urlopów w 
Polsce to po części efekt uboczny 
pandemii. 17 proc. ankietowanych 
przyznaje, że gdyby nie okoliczno-
ści, chętnie wyjechałyby za grani-
cę, ale tym razem tak nie zrobi. 

Obok rezygnacji z dotąd prakty-
kowanych dłuższych wyjazdów za-
granicznych na rzecz wypoczynku 
w kraju i chęci samodzielnego zor-
ganizowania wyjazdu, kluczowe 
stało się ograniczanie kontaktów 
społecznych: 30 proc. szuka miejsc 
wypoczynku, w których nie ma tłu-
mów, a 18 proc. planuje wyjazdy w 
mniejszym niż wcześniej gronie. 

Niemal co piąty ankietowany nie 
wyjedzie na urlop bez względu na 
szczepienia, a pozostali przeważ-
nie są zdecydowani na wyjazd nie 
bacząc na to, czy dostaną uodpar-
niające zastrzyki, czy nie. 

Swoje plany wakacyjne 42 proc. 
ankietowanych zamierza sfinan-
sować z oszczędności i bieżących 
dochodów. Co szósty wykorzysta 
w tym celu oszczędności zebrane 
dzięki ograniczonym wydatkom z 
czasu pandemii. 

Co dziesiąty deklaruje, że na wy-
jazd nie potrzebuje szczególnego 
finansowania, bo urlop planuje 
spędzać u rodziny lub np. na wła-
snej działce. Z podobną częstotli-

wością (11 proc.) wykorzystywane 
będą bony turystyczne. 

PAP 

Drony bojowe od Turcji 
Polska kupi od Turcji 24 drony 
bojowe wraz z pakietem logistycz-
nym i szkoleniowym. 
– To są bayraktary – poinformo-
wał minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak. Wyjaśnił, że 
są to bezpilotowce, które mają 
zdolności uderzeniowe i „spraw-
dziły się w na wojnach na wscho-
dzie” Europy, były też wykorzy-
stywane na Bliskim Wschodzie. 
Bezzałogowe tureckie maszyny 
będą uzbrojone w pociski przeciw-
pancerne. Pierwszy zestaw trafi do 
Wojska Polskiego za rok, w 2022 r. 

Błaszczak oznajmił również, że 
zakup jest uzupełniony o „pa-
kiet logistyczny i szkoleniowy”, a 
także o offset dotyczący serwisu, 
który będzie wykonywało polskie 
„przedsiębiorstwo wojskowe”. 

wydarzenia.interia.pl 

Opracowała: Katarzyna 
Frankowska
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Z życia polskiej szkoły  
w Antwerpii
Uczniowie naszej szkoły w kontynentalnym etapie konkursu 
„Słowem-Polska” 
Niedawno pisaliśmy, że nasi pod-
opieczni wzięli udział w Konkursie 
Recytatorskim Kancelarii Prezy-
denta „Słowem – Polska”, skie-
rowanym do uczniów szkół polo-
nijnych i polskich za granicą. W 
maju zakończył się jego krajowy 

(II) etap. Z wielką radością i du-
mą możemy ogłosić, że do jego 
kolejnej, kontynentalnej, części 
zakwalifikowały się aż dwie osoby 
z naszej szkoły. Są to uczniowie z 
grupy wiekowej 14-19 lat: 

• Nikola Wanesa Bielawska (kla-
sa 8); 

• Szymon Studziński (Liceum). 

Laureatom serdecznie gratuluje-
my! Trzymamy kciuki za dalsze 
sukcesy w konkursie! 

Spotkanie z „żywą historią” – lekcja o gen. Maczku  
i jego żołnierzach 
W sobotę 12 czerwca, po dłu-
gim okresie przerwy związanej 
z ograniczeniami wywołanymi 
przez Covid-19, w naszej szkole 
miał miejsce niezwykły projekt 
edukacyjny, związany z patro-
nem naszej placówki. Było to 
spotkanie dotyczące propagowa-
nia wiedzy o 1. Dywizji Pancernej, 
przygotowane przez Stołeczne 
Środowisko 1. Polskiej Dywizji 
Pancernej pod patronatem preze-
sa ppłk. Janusza Gołuchowskiego. 
Zajęcia poprowadzili jego członko-
wie, Państwo Marzena i Witold 
Gudyś, którzy przybyli do nas w 
towarzystwie gości specjalnych: 
ppłk Macieja Zioło z Polskiego 
Przedstawicielstwa Wojskowego 
przy Komitetach Wojskowych  

NATO i UE w Brukseli 
oraz weterana – kapi-
tana Jana Brzeskiego, 
ostatniego, żyjącego 
żołnierza „Czarnej 
Dywizji” gen. Maczka. 

W ramach projektu 
nasi uczniowie mieli 
okazję poznać: genezę 
10. Brygady Kawalerii 
oraz historię sformu-
łowania się 1. Dywizji Pancernej, 
jej szlak bojowy, rodzaj uzbrojenia 
czy sposób jej umundurowania na 
przełomie lat. 

Dodatkowo, ppłk Maciej Zioło, 
zapoznał naszych podopiecznych 
ze współczesnymi strukturami Sił 

Zbrojnych RP, opowiedział 
o służbie w jednostkach 
wojskowych, rodzajach 
mundurów oraz o różnych 
technikach kamuflażu. 

Lekcja historii inna niż 
zawsze podobała się 
uczniom. Dokładnie słu-
chali wykładów i oglądali 
dołączone do nich prezen-
tacje, co potwierdzali, od-
powiadając doskonale na 
pytania zadawane im przez 

prowadzących. Najwięcej jednak 
emocji wzbudziło niewątpliwie 
wyszukiwanie zakamuflowanych 
snajperów na prezentowanych fo-
tografiach… 

Najbardziej aktywni w czasie pro-
jektu uczniowie zostali nagrodze-
ni przez prowadzących upominka-
mi w postaci gier edukacyjnych, 
dotyczących historii. Wszyscy 
uczestnicy spotkania otrzymali 
zaś upominki. 

Na zakończenie projektu kapitan 
Jan Brzeski podzielił się z nami 
swoją historią i przemyśleniami, 
kierując do naszych podopiecz-
nych swoje przesłanie: „Uczcie 
się, bo bez nauki to nic…”. Mamy 
nadzieję, że młodzież weźmie je 
do serca. 
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Życzenia 
wakacyjne 

Uczniom i ich Rodzinom z okazji nadejścia 

upragnionych wakacji życzymy słonecznego, 

bezpiecznego wypoczynku, pełnego niezapo-

mnianych wrażeń, dużo zabawy i dobrego 

humoru. Niech ten czas sprzyja poznawaniu 

ciekawych miejsc, zawieraniu nowych przy-

jaźni.

A we wrześniu szczęśliwego powrotu do 

szkoły! 

Grono Pedagogiczne Szkoły Polskiej 

w Antwerpii



Życzymy Wam udanego wypoczynku podczas wakacji, 
a my w tym czasie przygotowujemy się na
ZŁOTĄ JESIEŃ w MaxiClean.

Przed nami wyjątkowe
wycieczki i przygody,

0485 031 370
Wejdź na nasz fanpage na facebooku i zobacz jak działamy.
www.facebook.com/MaxiClean.be/

a to dopiero początek niespodzianek,
które dla Was przygotowaliśmy na jesień. 

Zadzwoń już dziś i sprawdź, dlaczego warto 
zmienić biuro na MaxiClean.

W MaxiClean dbamy o to, co ważne, dlatego już we wrześniu nowe pro-
gramy dla KOBIET, w których zatroszczymy się nie tylko o Wasze ciała, 
ale także i ducha.

Letnie półkolonie
Razem będziemy smakować lata i czerpać garściami jego uroki.
UWAGA: Ostatnie wolne miejsca na sierpniowy turnus.

Strefa Dobrego Czasu
Regularne zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci już od 12 miesiąca życia.

Strefa Dobrego Czasu
Regularne zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci już od 12 miesiąca życia

Akademia Dzikich Dzieci
Nowy projekt partnerski promujący naturalną
edukację dzieci, poza murami i poza schematami.
Pierwsze zajecia juz 11 lipca.

Doświadczeni
opiekunowie z pasją
na czele z Moniką Krasowską

Zapisy na zajęcia i dodatkowe
informacje: 0483 207 253

MaxiClean - Firma przyjazna dzieciom 
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 Sprawdź, czego brakuje 
Twojemu organizmowi 
Źle sypiasz, masz nawracające przeziębienia i infekcje, niezdrową cerę, kruche i ma-
towe włosy? Czujesz ciągłe zmęczenie? To są objawy, że z organizmem dzieje się coś 
niepokojącego. Być może powodem jest brak lub niedobór w naszej diecie którejś z 
poniższych substancji. 

Witamina A 
Wzmacnia układ odpornościowy, 
pomaga zwalczać bakterie i wiru-
sy, wygładza i ujędrnia skórę, po-
woduje zdrowy wygląd włosów i 
paznokci, wpływa na wzrost i jest 
niezbędna w procesie widzenia. 
Chroni także organizm przed 
rozwojem nowotworów. Wraz z 
witaminami E i C przeciwdziała 
starzeniu się organizmu. 

Skutki niedoboru witaminy A 
mogą być dla organizmu fatal-
ne. Poczynając od rozmiękania 
rogówki, rogowacenia skóry, wy-
sychania błon śluzowych, poprzez 
brak apetytu i bóle stawów, do wy-
padania włosów i częstych stanów 
zapalnych układu oddechowego. 
U dzieci może wystąpić zaburze-
nie wzrostu oraz brak apetytu. 

Najwięcej witaminy A zawiera 
tran i wątroba wieprzowa. Poza 
tym owoce i warzywa o barwie 
pomarańczowej, czerwonej i żółtej 
np. morele, brzoskwinie, wiśnie, 
pomarańcze, dynia, marchew, po-
midory czy papryka. 

Również zielona sałata, brokuły, 
kapusta pekińska, szpinak, natka 
pietruszki, zielony groszek czy rze-
żucha mają w sobie spory zastrzyk 
tej witaminy. Można ją znaleźć tak-
że w pełnotłustych i półtłustych 
produktach nabiałowych.

Witamina C 
Chroni organizm 
przed starzeniem 
się, przeziębieniami 

i infekcjami wirusowymi, astmą, 
miażdżycą, chorobami serca i no-
wotworami. Podnosi odporność 
organizmu, zapewnia sprawne 
funkcjonowanie układu krwio-
nośnego, obniża poziom „złego” 
cholesterolu i reguluje poziom 
glukozy we krwi. 

Brak odpowiedniej dawki witami-
ny C skutkować może szkorbu-
tem, powracającymi infekcjami, 
trudnościami w gojeniu się ran, 
obniżeniem odporności, łamliwo-
ścią kości, anemią, apatią, ciągłym 
zmęczeniem, bólami mięśni, pęk-
nięciami naczyń krwionośnych i 
częstym zapaleniem dziąseł. 

Gdzie znaleźć witaminę C? – W 
grejpfrutach, cytrynach, pomarań-
czach, kiwi, czarnej porzeczce, tru-
skawkach i malinach, czerwonej 
papryce, kapuście, ziemniakach, 
chrzanie, marchwi, pomidorach, 
brokułach, szpinaku i brukselce. 
Duża ilość witaminy C jest w dzi-
kiej róży, rokitniku, natce pietrusz-
ki, wątrobie i ostrygach. 

Witamina D 
Gwarantuje mocne kości i zdrowe 
zęby. Chroni organizm przed sta-
rzeniem się, osteoporozą i infek-
cjami oraz wzmacnia odporność.

Objawy niedoboru witaminy 
D to ciągłe zmęczenie, 

brak energii, osłabie-
nie  mięśni, przezię-

bienia, stany depre-
syjne, słabe zęby i 

kości, biegunka, utra-

ta apetytu, zaburzenia widzenia, 
wypadanie włosów, częste stany 
zapalne skóry, zmarszczki, łamli-
we paznokcie, powolne gojenie się 
ran, zaburzenia snu, problemy z 
koncentracją i bóle głowy. – Sporo 
tego. 

Jakie mogą być skutki niedoboru 
witaminy D? Zwiększa się ryzyko 
chorób serca, cukrzycy typu 1 i 2, 
nowotworów, demencji i chorób 
autoimmunologicznych. Kości są 
bardziej zmiękczone i skłonne do 
częstszych złamań, zwiększa się 
ryzyko otyłości i chorób układu 
krążenia. 

Niedobór witaminy D w czasie cią-
ży może doprowadzić do zaburze-
nia rozwoju mózgu dziecka i być 
przyczyną trwałego uszkodzenia 
funkcji mózgowych. Przyczynia się 
też do rozwoju krzywicy u małych 

że w pełnotłustych i półtłustych 
produktach nabiałowych.

Witamina C 
Chroni organizm 
przed starzeniem 
się, przeziębieniami 

Objawy niedoboru witaminy 
D to ciągłe zmęczenie, 

brak energii, osłabie-
nie  mięśni, przezię-

bienia, stany depre-
syjne, słabe zęby i 

kości, biegunka, utra-
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dzieci, a u dorosłych 
do  osteoporozy i 

osteomalacji 
(rozmięka-
nia kości). 

Podstawowym 
źródłem witaminy D jest nasza 
skóra. Należałoby przebywać 
na słońcu codziennie minimum 
przez 15 minut, odsłonić co naj-
mniej 18 proc. powierzchni skóry 
i nie pokrywać jej fi ltrami przeciw-
słonecznymi. Jednak wystarczy, że 
dzień jest pochmurny i synteza 
witaminy D nie zachodzi.  Żeby 
uzupełnić jej niedobory trzeba się 
posiłkować suplementami.

Najwięcej witaminy D zawierają 
ryby takie jak: węgorz, makrela, 
łosoś, śledź, szprot, sardynka, a 
także tran. Występuje w wątrobie 
wieprzowej, wołowej i cielęcej, w 
żółtku kurzego jaja, maśle, żółtych 
serach. Mniejsze ilości witaminy 
D zawiera pełne mleko, produkty 
mleczne i oleje roślinne. 

Wapń 
Reguluje układ nerwowy i kontro-
luje krzepnięcie krwi. Wzmacnia 
kości, zęby i skórę, chroni przed 
chorobami serca i zakrzepicą. 
Jeśli ktoś czuje się ciągle zmęczo-
ny, senny, miewa częste skurcze 
mięśni, bóle stawów, mrowienie i 
drętwienie kończyn i ma wolniej-
sze tętno, z pewnością brakuje w 
jego organizmie wapnia. 

Skutki niedoboru wapnia to roz-
wój osteoporozy, ubytki w uzę-
bieniu, zaburzenia snu, częste 

krwotoki z nosa. Może wystąpić 
utykanie i trudności w chodzeniu, 
częste złamania kości, u dzieci za-
burzenia wzrostu i utrata zębów. 

Źródła wapnia: mleko, żółte sery, 
serki topione, śmietana, jogurty, 
kefiry i maślanka. Dobrym źró-
dłem wapnia są migdały i tłuste 
ryby, jak sardynki czy łosoś. 

Białko 
To najlepszy budulec i źródło 
energii. Główny składnik skóry, 
mięśni, narządów i gruczołów. 
Wspomaga wzrost komórek. 

Objawy niedoboru białka częścio-
wo są widoczne. Wypadają włosy, 
oczy, twarz i dłonie są opuchnięte, 
skóra staje się sucha lub łuszczy 
się.

Skutek niedoboru białka to wcze-
sne starzenie się, owrzodzenia 
błon śluzowych, anemia, zaburze-
nia wzrostu włosów i paznokci, 
spadek odporności organizmu, 
obrzęki, depresja i częstsze cho-
roby. 

Zbyt małą ilość białka w organi-
zmie można uzupełnić spożywając 
soję, fasolę, groch, cieciorkę, mle-
ko, jogurty, mięso, jaja, maślankę, 
sery żółte, twaróg, śmietanę, orze-
chy, zboża, ryby, komosę ryżową, 
algi, wołowinę i morskie ryby. 

Błonnik 
Zapobiega problemom jelitowym, 
obniża zły cholesterol i poprawia 
przemianę materii. 

Objawy niedoboru błonnika to za-
parcia oraz wzdęcia, ciągłe uczu-
cie głodu, wysoki poziom cho-
lesterolu we krwi, podwyższony 
poziom glukozy we krwi, otyłość, 
i zbyt wysokie ciśnienie. 

Źródła błonnika: ziarna, otręby z 
pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, 

nasiona dyni, słonecznika i seza-
mu, orzechy, pełnoziarniste pie-
czywo, czarne porzeczki, śliwki, 
banany, jabłka, gruszki, morele, 
brzoskwinie, maliny, agrest, kiwi, 
awokado, czarne jagody, ciecierzy-
ca, marchew, brukselka, kalarepa, 
kalafi or, kapusta pekińska, szpi-
nak, pomidory, słodkie ziemniaki, 
cebula, fasola, brokuły, soja. 

Żelazo 
Wzmacnia organizm, poprawia 
krążenie, wpływa na wzrost i na 
funkcjonowanie układu immuno-
logicznego. 

Objawy niedoboru żelaza to ane-
mia, ciągłe uczucie zimna, częste 
przeziębienia, wypadanie włosów, 
bóle i zawroty głowy, problemy z 
oddychaniem, uczucie zmęczenia, 
senność, apatia lub rozdrażnienie, 
brak apetytu, przyspieszenie pra-
cy serca i oddechu, skłonność do 
siniaków, krwawienia z nosa i ko-
łatanie serca. 

Najwięcej żelaza jest w podro-
bach, czerwonym mięsie, indyku, 
kurczaku, małżach i ostrygach, 
botwince, kapuście chińskiej, 
brukselce, jarmużu, brokułach, 
szpinaku, natce pietruszki, jajach, 
rybach, orzechach i ziarnach. 

Zanim pojawi się choroba, nasze 
ciało wysyła nam sygnały, których 
nie kojarzymy z niedoborem nie-
których składników odżywczych. 
Organizm wie najlepiej, czego w 
danej chwili mu brakuje. Dlatego 
nie powinniśmy lekceważyć tych 
sygnałów i udać się do lekarza, bo 
mogą to być symptomy poważnej 
choroby. 

Hanna Korcz 

Źródła: 
witaminy.org.pl, 

mamadu.pl, poradnikzdrowie.pl, 
portal.abcadrowie.pl

dzieci, a u dorosłych 
do  osteoporozy i 

osteomalacji 

Podstawowym 
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Kochane Dzieci, Szanowni Rodzice,

Dziękujemy za cały rok szkolny 2020/2021 pełen wrażeń, 

pracy na szóstkę i sukcesów.

Życzymy wszystkim słonecznych,bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, 

wspaniałych przygód, 

spotkań z ciekawymi 

ludźmi i wielu 

niezapomnianych przeżyć.

Do zobaczenia 

we wrześniu.

Dyrekcja i nauczyciele 

Instytutu Języka i Kultury 

Polskiej im. Polskich 

Lotników w Gandawie

Ilustracja: Karolina Dyś
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Planszowy generał #4 
Witam gorąco w czwartej odsłonie cyklu o planszowych grach wojennych. Dzisiaj 
przyjrzymy się produkcji zgoła odmiennej od prezentowanych przeze mnie w po-
przednich artykułach. 

Mowa będzie o Guns of 
Gettysburg (dalej zwanej 
GoG) autorstwa Bowena 
Simmonsa, wydanej przez 
Mercury Games w 2012 
roku. Gra przedstawia 
trzydniowe zmagania w 
czasie najważniejszej bi-
twy amerykańskiej wojny 
secesyjnej (1861-1865). 

Po przeczytaniu pierw-
szych recenzji pojawił się 
problem: jak ją zdobyć? 
Maila z zapytaniem o dostawę do 
Belgii wydawca skwitował krót-
kim: „nie wysyłamy do Europy”. 
Oferty na Boardgamegeek miały 
dosyć zaporowe ceny; zapytanie o 
zalegający egzemplarz uczestnicy 
kilku forów kwitowali kpiącymi 
uśmieszkami. Kiedy to kilka lat 
temu mój serdeczny znajomy zor-
ganizował u siebie w ogrodzie ma-
ły kiermasz gier – bach! Trafiłem 
GoGa za połowę rynkowej ceny 
co, wziąwszy pod uwagę idealny 
stan, było nie lada gratką. 

Przyjrzyjmy się zawartości pudeł-
ka: w środku znajdujemy utwar-
dzaną mapę (o niej szerzej za 
moment), drewniane „frytki” w 

dwóch kolorach i komplet nakle-
jek, wypraska z żetonami, plasti-
kowe dyski, podstawki pod żetony 
i dwa egzemplarze zasad – gene-
ralnie zawartość prezentuje się 
pięknie, wykonanie elementów 
stoi na bardzo wysokim poziomie. 

W przypadku tej gry pierwszy 
raz mamy do czynienia z mapą 
obszarową, a nie heksagonalną 
jak do tej pory, na którą pomstu-
ją wargamerowe „betony”. Moim 
skromnym zdaniem taka kon-
strukcja mapy lepiej oddaje klu-
czowe elementy, ponieważ w tym 
wypadku obszary są dopasowane 
do rzeczywistej rzeźby terenu, a 
nie na odwrót, jak ma to miejsce w 

grach taktycznych, więc 
znane z heksówek małe 
„zafałszowanie” terenu 
tu nie występuje. 

Teraz zajmiemy się za-
sadami. Instrukcja (14 
stron, kredowy papier) 
wprowadza nas w prze-
pisy w sposób dosyć 
przejrzysty. W sumie 
poszczególne elementy 
opisane są w sposób nie-
zostawiający specjalnie 

miejsca na własne interpretacje. 
Tak więc po dwóch, trzech roz-
grywkach nie ma potrzeby wer-
towania instrukcji i można oddać 
się w całości rozgrywce. 

Trochę o samej rozgrywce. 
System rozgrywania starć to we-
dle wielu graczy majstersztyk, 
trzeba bowiem umieć dobrze wy-
korzystać teren i dostępne wspar-
cie artyleryjskie zarówno podczas 
ataku, jak i obrony, przyda się 
również umiejętność blefowania, 
żeby sprowokować przeciwnika 
do zużycia wsparcia artylerii, a 
następnie wykorzystać jej brak i 
spróbować przełamać obronę w 
tym miejscu. 
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Do dyspozycji mamy trzy rozkazy: 
rozkaz ataku, bez którego nie je-
steśmy w stanie uderzyć na prze-
ciwnika, rozkaz do wycofania 
się, gdzie możemy wyjść ze strefy 
ognia przeciwnika bez przymusu 
ataku, jednakże za cenę utraty czę-
ści wsparcia artyleryjskiego oraz 
rozkaz „Hold”, który pozwala na 
moment oddechu oraz na przepro-
wadzenie dłuższych przemarszów. 
Rozkazy wydajemy zawsze na ko-
lejny etap, więc należy ostrożnie 
i z wyczuciem planować kolejne 
działania. 

Teraz czas chwilę pomarudzić. 
Czas rozgrywki. W porównaniu do 
poprzedniej produkcji Simmonsa 

– Napoleon’s Triumph (ok. trzech 
godzin na partię), przy GoG na 
trzydniową rozgrywkę potrzebuje-
my od ośmiu do dziesięciu godzin. 

Pewnym problemem jest zdecy-
dowane przesunięcie balansu na 
rzecz Konfederacji. Ma na to wpływ 
bonus do ataku Konfederatów 
oraz inicjatywy, która pozwala im 
na dłuższe przemarsze, więc bar-
dzo często wygrana leży po stronie 
Szarych i to przed czasem. 

Te dwa aspekty mają twarde uwa-
runkowanie historyczne, bo jak 
wiadomo, do pewnego momentu 
wojny secesyjnej piechota konfe-
deracka była uważana za o wiele 
lepszą w ataku od piechoty Unii, a 
pod samym Gettysburgiem to wła-
śnie Konfederaci byli aktywniejsi. 

Na koniec: czy warto było spędzić 
tyle czasu na poszukiwaniach tej 

gry? Warto. Czy uważam tę grę za 
innowacyjną? Jak najbardziej. 

Czy polecam? Nie każdemu. Jeśli 
komuś będzie bardzo przeszkadza-
ła konstrukcja planszy oraz niety-
powe rozwiązania niespotykane w 
heksówkach, nie wyniesie z gry 
nic poza irytacją a przecież nie o to 
chodzi. Ode mnie to już wszystko 
w tej części, pozdrawiam serdecz-
nie i do następnego razu. Cześć. 

Konrad Gołębiewski
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 Rodzicu, wspieraj swoje 
dwujęzyczne dziecko! 
Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny – F. Dostojewski 

O dwujęzyczności słyszeli w ostatnich latach już chyba wszyscy. Czy jednak wystar-
czająco zastanawialiśmy się nad praktycznymi rozwiązaniami dla naszych dzieci? 

Dla nas, rodziców, wychowują-
cych swoje pociechy za granicami 
kraju, dwujęzyczność jest na wy-
ciągnięcie ręki. Dzięki temu może-
my dać dziecku najlepszą szansę 
na dwujęzyczność, czyli mądrze 
zainwestować w jego przyszłość. 

Potrzeba na to jednak chęci oraz 
zaangażowania w świadome 
kształcenie dzieci w dwóch języ-
kach, co wymaga odpowiedniej 
organizacji życia na co dzień i 
czasu, jaki podarujemy dzieciom 
na zdobycie odpowiednich umie-
jętności. 

Pamiętajmy, że przekazując nasz 
język ojczysty (mniejszościowy), 
również pogłębiamy więzi rodzic-
-dziecko. W takim podejściu tkwi 
sekret powodzenia w dwujęzycz-
nym wychowaniu. 

Jednym ze sposobów na rozwijanie 
u dzieci dwujęzyczności są uzupeł-
niające zajęcia w języku polskim 
w tzw. „polskich szkołach”. To chy-
ba najodpowiedniejsza metoda na 
regularny kontakt z językiem pod 
okiem specjalistów, gdzie dziecko 
na możliwość uczestniczenia w 
różnorodnych sytuacjach komu-
nikacyjnych w języku polskim. 

Niestety często sły-
szymy opinie, iż nie 

warto po-
syłać 

po-

ciechy do szkoły sobotniej 
szczególnie w przypadku, 
gdy oboje rodzice mówią w 
domu po polsku, ponieważ 
dziecko samo się nauczy. 
Nic bardziej mylnego. 

Wychowanie językowe 
dziecka polega głównie 
na stwarzaniu mu prze-
różnych sytuacji komuni-
kacyjnych do rozwijania 
odpowiednich kompeten-
cji językowych oraz kontaktach z 
rówieśnikami, a tym samym na 
dawaniu poczucia pewności oraz 
uczeniu cierpliwości i wytrwałości 
w dążeniu do celu. 

Oczywiście najlepszym modelem 
są zawsze rodzice, dlatego tak 
ważne jest, aby dom był partne-
rem szkoły. Aby rodzice z pełną 
świadomością wspierali kształ-
cenie dziecka w polskiej szkole i 
zachęcali je do nauki. 

Od dawna zauważano, że zaanga-
żowanie rodziców w życie szkoły 
przekłada się na stosunek dzieci 
do nauki i obowiązków. Działa 
to nie tylko w przypadku młod-
szych dzieci. Warto zaangażować 
się również w funkcjonowanie 

szkoły starszego dziec-
ka, jak wynika z naj-

nowszych ba-
dań Uniwersytetu 

Missouri w 
Columbii (USA). 
Wyniki badań 
omówiono na 
stronie: 

https://fundusz.org/2019/09/rodzi-
cu-dbaj-o-szkole/ 

Badacze przeanalizowali ankiety 
zebrane od ponad 200 nauczycieli 
i niemal 3200 uczniów, i doszli do 
wniosku, iż aktywność rodziców 
spada wraz z wiekiem ucznia. W 
przedszkolu i podstawówce an-
gażujemy się w życie szkoły naj-
bardziej. Kiedy natomiast dzieci 
dorastają, wydaje nam się, że na-
sze wsparcie będzie dziecku nie-
potrzebne, bo przecież nastolatek 
powinien „radzić sobie sam”. 

Takie podejście wydaje się wie-
lu rodzicom najlepsze, ponieważ 
chcą oni po prostu respektować 
niezależność starszego dziecka, a 
wycofanie się z życia szkoły jest 
tego przejawem. 

Tymczasem naukowcy stwierdzili 
taką samą zależność w obu gru-
pach wiekowych: jeśli rodzice an-
gażują się w życie szkoły, to uczeń 
sprawia mniej kłopotów wycho-
wawczych, oraz ma mniejsze pro-
blemy z koncentracją na zajęciach, 

na możliwość uczestniczenia w 
różnorodnych sytuacjach komu-
nikacyjnych w języku polskim. 

Niestety często sły-
szymy opinie, iż nie 

warto po-
syłać 

po-

to nie tylko w przypadku młod-
szych dzieci. Warto zaangażować 
się również w funkcjonowanie 

szkoły starszego dziec-
ka, jak wynika z naj-

nowszych ba-
dań Uniwersytetu 

Missouri w 
Columbii (USA). 
Wyniki badań 
omówiono na 
stronie: 
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a to oczywiście przekłada się na 
wyniki w nauce. 

To samo zjawisko można zaob-
serwować w kontekście polskich 
szkół za granicą. Rodzice najmłod-
szych dzieci poszukują ciekawych 
i wielorakich inicjatyw edukacyj-
nych dla rozwoju umiejętności 
dzieci. Często nawet zauważamy, iż 
maluchy bywają przeładowane za-
jęciami dodatkowymi. Nastolatki 
natomiast mają już nieograniczo-
ny wybór, więc często wybierają to, 
co najłatwiejsze, niewymagające 
wysiłku, czyli gry komputerowe. 
Dla wielu młodych ludzi nauka w 
szkole polskiej staje się przykrym 
obowiązkiem, a tak wcale nie po-
winno być. 

Szkoła, szczególnie taka, gdzie 
starsi uczniowie oraz rodzice 
mają przestrzeń do kreatywno-
ści i swojego wkładu w rozwój 
placówki, powinna być skarbem! 
Taka szkoła gwarantuje przyjazną 
atmosferę dla uczniów, rodziców i 
nauczycieli. 

Istnieje wiele sposobów na udział 
rodziców w życiu szkoły bez po-
czucia bycia intruzami, np. wo-
lontariat na szkolnych imprezach, 
udział w pracach rady rodziców 
lub po prostu – aktywny udział 
w zebraniach i wywiadówkach. 
Taka współpraca jest skarbem dla 
wszystkich! 

Z wielu doświadczeń wynika, że 
szkoła nie może się rozwijać bez 
świadomego i aktywnego udziału 
rodziców, dlatego pamiętajmy, że 
warto nawiązać kontakt z nauczy-
cielami dziecka! 

K.R. – Polonistka w Polskiej 
Szkole im. M. Skłodowskiej-Curie 
w Leuven przy Stowarzyszeniu 
Daskalia, mama trojga dwujęzycz-
nych nastolatków. 
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 Fibromialgia – kiedy boli 
cię wszystko 
W ostatnim czasie trafi a do mojego gabinetu coraz więcej osób z rozpoznaniem fi bro-
mialgii, schorzenia charakteryzującego się przewlekłymi dolegliwościami bólowymi 
mięśni i stawów. 

Fibromialgia (z łaciny: fi bro ozna-
cza tkankę łączną, z greki: myos 
to mięśnie, a algos – ból) to prze-
wlekła niezapalna choroba reuma-
tyczna tkanek miękkich, kości i 
stawów wywołująca ból, który 
może obejmować fragment lub 
całe ciało. 

Co jednak jest bardzo ciekawe i 
równocześnie dla lekarzy proble-
matyczne, u chorych na fi bromial-
gię w badaniach laboratoryjnych i 
obrazowych nie stwierdza się żad-
nych anomalii i wszystko jest w 
normie. Stąd też dla wielu specja-
listów pacjent skarżący się na ból 
ciała, na to, że boli go w zasadzie 
wszystko, jest pacjentem nierozu-
mianym. 

No bo jak i czym taką osobę 
leczyć, skoro wyniki badań są 
prawidłowe, i czy przypadkiem 
rzekome dolegliwości pacjenta 
nie są jego wymysłem, objawem 
hipochondrii, nerwicy, depresji 
albo zwykłego lenistwa? 

Fibromialgia dopiero niedawno 
została uznana za odrębną choro-
bę i do dziś nie wszyscy lekarze 
są zgodni co do 
jej wystę-
powania. 
No wła-
śnie. 

I tu zaczyna się problem. Pacjent 
bowiem cierpi, a lekarz często nie 
bardzo wie, jak mu pomóc. 

I tak osoby z fi bromialgią błąkają 
się od specjalisty do specjalisty, 
zanim otrzymają właściwe rozpo-
znanie. Bywa, że latami odwiedza-
ją kolejnych lekarzy, poszukując 
takiego, który ich wyleczy apliku-
jąc magiczną tabletkę. 

A tymczasem z powodu fi bromial-
gii, jak pokazują statystyki, cierpi 
od 3 do 6 procent populacji, zwy-
kle są to kobiety (80 do 90 procent 
wszystkich przypadków) w wieku 
między trzydzieści pięć a sześć-
dziesiąt lat. 

Jakie inne symptomy oprócz bólu 
mięśni, ścięgien i stawów mogą 
towarzyszyć fi bromialgii? 

• problemy ze snem, który nie 
daje poczucia odpoczynku 

• doświadczanie bólu całego cia-
ła przy jednoczesnym poczuciu 
przewlekłego zmęczenia 

• uczucie niepokoju 
• zaburzenia nastroju 
• bóle głowy, przewlekłe migreny 
• trudności z koncentracją uwagi 
• dolegliwości żołądkowe, nad-

wrażliwość jelit i pęcherza mo-
czowego 

• nadwrażliwość skóry, wysypka, 
suchość oczu i jamy ustnej, za-
wroty głowy, dzwonienie w 

uszach 
• ból szczęki, twarzy, 
klatki piersiowej 
• zespół niespokojnych 
nóg 

Leczenie fi bromialgii jest trudne, 
czasochłonne i niejednokrotnie 
wymagające współpracy kilku 
specjalistów z różnych dziedzin 
(reumatolog, neurolog, psycholog, 
kinezyterapeuta) jednocześnie. Na 
fi bromialgię nie ma bowiem jed-
nego skutecznego leku. Leczenie 
wymaga zatem holistycznego za-
opiekowania pacjenta i zastosowa-
nia kompleksowej terapii na kilku 
płaszczyznach. 

Naukowcy, badając podłoże fi-
bromialgii odkryli, że jedna ze 
struktur mózgu, odpowiedzialna 
za doświadczanie bólu, jest u osób 
cierpiących na fi bromialgię silnie 
pobudzona, co sprawia, że nawet 
najbardziej delikatne bodźce po-
wodują u nich silną reakcję cia-
ła. Może to być wynikiem braku 
równowagi chemicznej w mózgu. 
Chorzy przyjmują najczęściej środ-
ki przeciwbólowe i leki przeciwde-
presyjne, które regulują nastrój i 
poprawiają jakość snu. 

Wspomagającą metodą leczenia 
są ćwiczenia aerobowe i siłowe, 
które mają za zadanie zmniejszyć 
napięcie mięśniowe. Często sto-
sowane są także alternatywne i 
naturalne metody leczenia takie 
jak akupunktura, balneoterapia 
(zajęcia w ciepłej wodzie w połą-
czeniu z ćwiczeniami fi zycznymi), 
krioterapia ogólnoustrojowa (dla 
chorych dobrze tolerujących zim-
no), medytacja, joga czy masaże 
rozluźniające napięcie mięśniowe. 

Ulgę przynosi dobrze i mądrze 
prowadzona fi zykoterapia, a szcze-

są zgodni co do 
jej wystę-
powania. 
No wła-
śnie. 

• trudności z koncentracją uwagi 
• dolegliwości żołądkowe, nad-

wrażliwość jelit i pęcherza mo-
czowego 

• nadwrażliwość skóry, wysypka, 
suchość oczu i jamy ustnej, za-
wroty głowy, dzwonienie w 

uszach 
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gólnie TENS, czyli przezskórna 
elektryczna stymulacja nerwów. 
Pacjenci pod okiem lekarza stosu-
ją również leczenie kannabinoida-
mi, czyli „medyczną marihuaną”. 

Ogromną zaletą tej terapii jest 
szybkość jej oddziaływania, gdzie 
w odróżnieniu od leków antyde-
presyjnych, na których pełny efekt 
czekamy około miesiąca, tu efekty 
są praktycznie natychmiastowe. 
Przy waporyzacji (wdychaniu le-
ku) efekt przeciwbólowy pojawia 
się po pięciu minutach, a pełne 
działanie następuje po upływie 
pół godziny. 

Dzięki temu można tę terapię 
zastosować jako terapię wspo-
magającą przy jednoczesnym 
przyjmowaniu leków przeciwde-
presyjnych. Poza natychmiasto-
wym działaniem przeciwbólowym 
„medyczna marihuana” ma także 
działanie nasenne i rozluźniające 
mięśnie. 

Coraz więcej specjalistów z róż-
nych dziedzin uważa, że jedną z 
ważniejszych przyczyn fi bromial-
gii jest przewlekły stres, który 
zaburza wydzielanie hormonów, 
rozregulowuje metabolizm, zakłó-
ca sen i rytm dobowy, oraz wpływa 
na obniżenie nastroju. 

Trudno zresztą jest mówić o do-
brym nastroju, kiedy człowiek ży-
je z nieustającym bólem. A kiedy 
choroba się rozwija, postępujące 
dolegliwości i coraz słabsza kon-
trola nad własnym ciałem wpę-
dzają chorego w jeszcze większe 
przygnębienie, do którego do-
chodzi obawa o własne zdrowie, 
przyszłość, pracę czy sytuację fi -
nansową. 

I tu naukowcy i lekarze dochodzą 
do konkluzji, że źródła fi bromialgii 
leżą raczej w psychice, aniżeli w 
ciele chorego (z tego właśnie po-

wodu wyniki badań nic nie wy-
kazują i są w normie, co znacznie 
utrudnia rozpoznanie choroby i 
zastosowanie odpowiedniego le-
czenia) i biorą się z zamrożonych 
emocji. Latami nieprzepracowa-
ne emocje zatrzymane w ciele 
stymulują umysł do pojawienia 
się symptomów fi zycznych. A bó-
lu fi zycznego, w odróżnieniu od 
psychicznego, już nie da się nie 
zauważyć ani zignorować. 

Ból to dla nas symptom, który 
powinien skłonić do zmian na 
wielu płaszczyznach życia. Także, 
a może nawet głównie tych w sfe-
rze emocjonalnej. Nie bez powodu 
bowiem lekarze często odsyłają 
pacjentów z fi bromialgią do gabi-
netu psychologicznego, zalecając 
podjęcie terapii. 

Z moich obserwacji także wy-
nika, iż na fi bromialgię często 
cierpią kobiety, które głęboko 
wewnątrz swojego organizmu 
całymi latami trzymają lęk, 
wstyd, samotność, wście-
kłość, żal czy poczucie nieza-
sługiwania na miłość, które 
tak często dostrzegam jako 
psycholog u przychodzą-
cych do mnie osób. 

Bo osoby żyjące z fibro-
mialgią to w przeważającej 
większości osoby oddane 
i ofiarne, takie, które się 
poświęcają i 
pochylają nad 
drugim czło-
wiekiem bar-
dziej niż nad 
samymi sobą. 
Samo uświado-
mienie sobie w 
czasie rozmo-
wy wszystkich 
tych bolesnych 
sytuacji działa 
terapeutycz-
nie. 

Terapia jest bez wątpienia naj-
skuteczniejszym sposobem rozli-
czenia się z przeszłością i przede 
wszystkim nauczenia się siebie, 
odkrycia swojego naturalnego 
rytmu życia. Ciało powinno być 
przecież naszym przyjacielem i 
przewodnikiem, który wie, co dla 
nas jest najlepsze. 

Cierpienie z powodu nadwrażliwo-
ści i braku miłości, a także braku 
szacunku do siebie samego, leży 
– jak się okazuje – u podłoża więk-
szości chorób autoimmunologicz-
nych. Odwaga by je odczuć i prze-
żyć, to być może najważniejszy 
czynnik leczący. Prosty i szalenie 
trudny zarazem. 
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 Errare humanum est
W domu moich dziadków we Wrocławiu stało piękne stare pianino, z klawiaturą z 
kości słoniowej, na którym grywali mój niezwykle muzykalny dziadek, mój ojciec i 
moja ciotka. Za każdym razem, gdy odwiedzałam Wrocław, instrument przykuwał 
moją uwagę swoim niezwykłym wyglądem oraz dźwiękiem, jaki wydawał. 

Od maleńkości pasjonowałam 
się muzyką i tańcem. Już jako 
dziewczynka zapragnęłam grać 
na instrumencie – wybór padł na 
pianino, chyba dlatego, że grał na 
nim dziadek. A może dlatego, że 
w lecie, gdy częściej słuchaliśmy 
polskiego radia, często dobiegał z 
niego Szopen. 

Potrwało kilka dobrych lat, zanim 
udało mi się namówić rodziców 
do kupna instrumentu i posłania 
mnie na lekcje pianina. Nie wy-
dawali się zainteresowani moją 
pasją, uważali ją za fanaberię eg-
zaltowanej nastolatki. Kiedy nato-
miast zaczęłam grać, cała rodzina, 
łącznie z moim bratem, zabrała się 
energicznie do oceniania moich 

postępów i moich szans piani-
stycznych. Czy masz zadatki na 
wirtuoza? Nie będziesz już nim 
nigdy, za późno zaczęłaś. No, i 
słynny „błąd”! 

Błędy wytykano mi często i 
namiętnie, za każdym razem, 
gdy palec dotknął niewłaści-
wego klawisza, za każdym 
razem, gdy zdarzył się trud-
niejszy fragment. 

Z perspektywy lat wydaje mi się, 
że moi bliscy, którzy sami nie za-
smakowali gry na instrumencie, 
uważali, że tym parać się mogą wy-
łącznie wybrańcy bogów, urodzeni 
wirtuozi, którzy oczywiście nigdy 
błędów nie popełniają. I od wcze-

snego wieku „rozsypują perełki”, 
grając utwory romantyków, jak 
tego oczekiwała i wciąż oczekuje 
moja mama. 
Możecie wyobrazić sobie, jak za-
tem frustrowały mnie te wczesne 
błędy, które popełniałam grając 
kolędę. Moja pasja przygasła, mia-
łam lata przerw i czasami zasta-
nawiałam się, po co wciąż jeszcze 
mam pianino, skoro wciąż zdarza 
mi się zagrać niewłaściwą nutę. 

Aż zdarzył się cud – po przepro-
wadzce do Belgii i wielu perype-
tiach natrafiłam na mego obec-
nego nauczyciela, młodszego ode 
mnie o jakieś 15 lat. Któregoś 
dnia, gdy wyraźnie mi nie szło, 
dałam upust mojej frustracji zwią-
zanej z błędami. Opowiedziałam 
mu moją historię z dzieciństwa, a 
on spojrzał na mnie i zaśmiał się: 
„To w ogóle nie jest ważne, to się 
nie liczy” – powiedział. 
Każdy pianista robi błędy. Nie 
zatrzymuj się, gdy grając słyszysz 
swój błąd – graj dalej. Publiczność 
i tak nie zauważy! 

Ta rozmowa miała miejsce kilka 
lat temu i do tej pory uważam ją 
za jeden z przełomów w moim ży-
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ciu. Nie tylko pozwoliła mi stać się 
lepszą pianistką i grać utwory, na 
które nigdy bym się wcześniej nie 
poważyła. Myślę, że słowa mojego 
ulubionego nauczyciela doprowa-
dziły również do zmiany myślenia 
o moich poczynaniach i przedsię-
wzięciach w ogóle. Odpuściłam 
sobie. Był to pierwszy krok do 
szeroko dzisiaj opisywanego w 
mediach i literaturze
samowspółczucia. 

Przypomniała mi się dzisiaj stara 
rzymska maksyma, przypisywana 
czasem Senece: „Errare huma-
num est” – mylić się jest rzeczą 
ludzką. I chociaż druga część tej 
maksymy twierdzi, że obstawanie 
przy błędzie jest diabelskie, nie 
rwę włosów z głowy, gdy zdarzy 
mi się uderzyć w niewłaściwy 
klawisz. 

Autorka jest członkinią 
Elles Pour Elles
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 Życiowe umiejętności, które 
powinno mieć każde dziecko 
Istnieje kilka praktycznych i uniwersalnych życiowych umiejętności, których trzeba 
nauczyć dziecko, by dało sobie radę w dorosłym życiu. Ta nauka nie jest prosta, wdra-
żanie życiowych umiejętności wymaga czasu i cierpliwości. 

Czego nauczyć dziecko? Jakie 
umiejętności – oprócz tych pod-
stawowych, nabytych w szkole, 
jak czytanie, pisanie i liczenie – 
będą mu najbardziej potrzebne? 
Postaram się odpowiedzieć na te 
pytania. 

Podejmowanie decyzji 
To jedna z najważniejszych życio-
wych umiejętności, dlatego jak 
najwcześniej powinniśmy dziecko 
jej nauczyć. Jeśli będziemy stale 
podejmować decyzje w imieniu 
dziecka, a właściwie za dziecko, 
to będzie ono miało w przyszło-
ści ogromny problem z wzięciem 
odpowiedzialności za swoje czyny, 
bo nigdy wcześniej tego nie robiło. 

Pozwólmy zatem dziecku na sa-
modzielne rozwiązywanie pro-
blemów, które są w zasięgu jego 
ręki. Służmy mu radą i pomocą, 
ale nie wyręczajmy go. Kiedy 
przyjdzie do nas po radę, kiedy 
będzie rozważać, czy coś jest 
dobre czy złe, zapytajmy: „A 
jak Ty myślisz?”, „Jak byś to 
zrobił/zrobiła?”. Nie dawajmy 
gotowej odpowiedzi. 

Młodsze dzieci nie powin-
ny mieć dużych możliwo-
ści wyboru, najlepiej dać 
im dwie–trzy propozycje. 
Mogą podejmować decy-
zje w kwestii ubioru do 
przedszkola czy podwie-
czorku. Starsze dzieci 
takich możliwości mogą 
mieć więcej. Kiedy pój-
dzie do szkoły, rodzice 

powinni porozmawiać z nim o 
konsekwencji podejmowania de-
cyzji. Tych dobrych i tych złych. 

Dziecko musi wiedzieć, że jeśli nie 
da sobie rady, może w każdej chwi-
li poprosić rodziców o pomoc, że 
rodzice mu ufają. Jeśli pozwoli-
my młodemu człowiekowi na 
samodzielność, zacznie taki 
być. 

Zarządzanie 
czasem 
Czas jest pojęciem 
trudnym dla dziecka. 
Sekundy, minuty, go-
dziny, to określenia z 
którymi dziecko często 
sobie nie radzi. Ale w przy-
swojeniu tej umiejętności nie 
chodzi tylko o naukę czasu, ale 
także o efektywny i zorganizowa-
ny sposób zarządzania nim. Jak 
dotrzymywać terminów i trzymać 
się ustalonego planu? Jak mierzyć 

czas? Tę umiejętność należy 
wprowadzać stopniowo, ale 
konsekwentnie. 

Dziecko powinno umieć 
zaplanować sobie czas 
wolny oraz czas na wy-
pełnienie obowiązków 
i nauczyć się wykorzy-
stywać ten czas jak 

najbardziej efektywnie. 
Musi wiedzieć, że jak na 

przykład szybko posprząta 
zabawki, czy nie będzie 
marudzić przy posiłku, 
będzie miało jeszcze czas 
na zabawę. 

Samoobrona
Od najmłodszych lat trzeba uczyć 
dziecko, jak ma się bronić przed fi -
zycznym atakiem, jak poradzić so-
bie w sytuacji, gdy jest atakowane 
i obrażane. Dziecko powinno wie-
dzieć, jak się zachować w obliczu 
zagrożenia i gdzie szukać pomocy. 

Należy mu wytłuma-
czyć, że nie wolno 

się bić, ale w 
przypadku ata-
ku przemocy 
trzeba się bro-
nić. Warto na-
uczyć je, jak 
chronić siebie 

i innych, jak 
unikać niebez-

piecznych sytuacji. 

Zarządzanie pieniędzmi 
Szacunku do pieniędzy i umiejęt-
ności oszczędzania należy uczyć 
dziecko już od najmłodszych lat. 
Trzeba wytłumaczyć maluchowi, 
skąd biorą się pieniądze i nauczyć 
je liczyć. Ze starszymi dziećmi 
można rozmawiać o wartości pie-
niądza, o ich znaczeniu, sposobie 
wydawania i oszczędzania. Dzięki 
temu będą mądrze je wydawać. 

Jeśli dziecko nauczy się gospoda-
rować nawet małymi środkami fi -
nansowymi, w przyszłości będzie 
pieniądze szanować i zapanuje 
nad swoim budżetem. Szacunek 
do pieniądza znaczy wiele, to 
również szacunek do pracy, dzię-
ki której te pieniądze się zarabia. 
Dlatego nie należy ukrywać przed 
dzieckiem, że na pewne rzeczy nas 
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nie stać, a co za tym idzie, ono też 
nie może domagać się wszystkie-
go. 

Warto poświęcić czas na wytłu-
maczenie dziecku, ile kosztują 
poszczególne produkty, skąd się 
biorą różnice w cenach, dlaczego 
ta sama rzecz w różnych sklepach 
ma inne ceny. Warto też robić za-
kupy wraz z dzieckiem w roli ak-
tywnego pomocnika, a nie znudzo-
nego obserwatora. 

Istotna jest też umiejętność po-
równywania cen zakupów. Gdy 
dziecko prosi w sklepie o zabaw-
kę, można pokazać mu, że lepiej 
ją kupić w sklepie internetowym, 
bo jest taniej. A dzięki porównaniu 
cen można zaoszczędzić pienią-
dze i za taką samą rzecz zapłacić 
mniej. 

Udzielanie pierwszej 
pomocy 
W życiu bywa różnie, należy wziąć 
pod uwagę, że dziecko może zna-
leźć się w sytuacji zagrożenia życia 
lub zdrowia. I to zarówno swojego, 
jak i innych ludzi. Ważne, aby w 
takich sytuacjach nie ulegało pa-
nice i zachowało się adekwatnie 
do zaistniałej sytuacji. 

Wielokrotnie słychać w mediach 
o dzieciach ratujących życie do-
rosłych osób. Dlatego rodzice 
powinni zadbać o naukę zasad 
udzielania pierwszej pomocy i 
pokazać dziecku, co robić w razie 
wypadku. 

Bezpieczne 
poruszanie się 
w przestrzeni 
Przychodzi taki mo-
ment, kiedy dziecko 
samo zaczyna podró-
żować na przykład 
do szkoły, dlatego 
powinno umieć za-
dbać o swoje bezpie-
czeństwo. Kłania się 
tu znajomość zasad 
ruchu drogowego czy 
zasad zachowania w 
środkach komunikacji miejskiej.

Dziecko musi potrafi ć uważać na 
pojazdy, innych pieszych, rowerzy-
stów, zauważać ważne punkty w 
przestrzeni (przystanek, charak-
terystyczny budynek, skrzyżo-
wanie). Musi nauczyć się być za 
siebie odpowiedzialnym.

Zanim pierwszy raz rodzice wy-
puszczą swoje dziecko na zewnątrz 
bez opieki, muszą je odpowiednio 
do tego przygotować. 

Pomaganie w 
obowiązkach domowych 
Już nawet małe dziecko może 
wycierać kurze, ułożyć zabawki, 
wrzucać do pojemnika brudną 
bieliznę. Te starsze mogą nakry-
wać do stołu, pod okiem dorosłych 
opróżnić zmywarkę, ułożyć swoje 
ubrania w szafi e, czy spłukać po 
sobie wannę. Ważne, aby dostoso-
wać obowiązki do wieku 
dziecka. 

Nawet jeśli wydaje 
nam się, że dziecko 
poproszone o po-
moc nie ułatwi 
nam życia, nie 
wyręczajmy go 
we wszystkim. Dziecko 
samo powinno wybrać 
ubrania, w których 
następnego dnia pój-
dzie do przedszkola, 

do szkoły czy na spotkanie rodzin-
ne. Szczotkę do zębów musi mieć 
pod ręką, jak również mydło i swój 
ręcznik. Może też samodzielnie 
wstawać o określonej godzinie, 
do tego przyda się budzik. 
Młody człowiek musi wiedzieć, że 
każdy z nas ma obowiązki, które 
musi wykonać. Pomaganie w obo-
wiązkach domowych to nauka 
odpowiedzialności, systematycz-
ności i pracowitości. 

Przygotowywanie 
posiłków 
Wielu rodziców wyręcza swoje 
pociechy w tej banalnej jak mo-
głoby się wydawać czynności. A 
przecież już nawet małe dziecko 
może samo sobie zrobić kanapkę, 
czy zostać pomocnikiem w kuch-
ni podczas wspólnego gotowania. 
Umiejętność przygotowywania po-
siłków da dziecku pewność siebie 
w kuchni. 

Podstawy gotowania można 
przekazać już przedszkola-
kowi. Może być kuchennym 
asystentem i wykonywać 

najprostsze czynności. 
Stopniowo zakres jego 
obowiązków powinien 
się zwiększać, na przy-

kład mieszanie czy wyra-
bianie ciasta. 

Starsze dzieci mogą pomóc w 
krojeniu, nakrywaniu do sto-

łu. Dzięki wspólnej pracy 

sobie wannę. Ważne, aby dostoso-
wać obowiązki do wieku 

Nawet jeśli wydaje 
nam się, że dziecko 
poproszone o po-
moc nie ułatwi 
nam życia, nie 
wyręczajmy go 
we wszystkim. Dziecko 
samo powinno wybrać 
ubrania, w których 
następnego dnia pój-
dzie do przedszkola, 

Podstawy gotowania można 
przekazać już przedszkola-
kowi. Może być kuchennym 
asystentem i wykonywać 

najprostsze czynności. 
Stopniowo zakres jego 
obowiązków powinien 
się zwiększać, na przy-

kład mieszanie czy wyra-
bianie ciasta. 

Starsze dzieci mogą pomóc w 
krojeniu, nakrywaniu do sto-

łu. Dzięki wspólnej pracy 



47lipiec-sierpień 2021         Flandria po polsku 

w kuchni dziecko nie tylko nauczy 
się podstaw gotowania, ale stanie 
się też bardziej zaradne. 

Pływanie
Woda to środowisko, w którym 
dzieci czują się bardzo dobrze. 
Dlatego pływanie jest jedną z naj-
ważniejszych życiowych umie-
jętności. Dopóki dziecko nie od-
czuwa lęku przed wodą należy 
to wykorzystać. Nauka pływania 
będzie dla niego frajdą, która w 
przyszłości może zaprocentować 
nawet uratowaniem życia sobie 
lub innemu człowiekowi. 

Dbanie o higienę 
Od najmłodszych lat warto wy-
kształcić w dziecku potrzebę 
utrzymywania higieny. Nie wol-
no odpuszczać mycia zębów czy 
kąpieli, należy robić to codzien-
nie, aby dziecko nabrało rutyny i 
te czynności stały się codziennym 
elementem jego każdego dnia. 

Z wiekiem obo-
wiązków po-
winno być 
więcej. Należy 
nauczyć dziec-
ko dbać o swo-
ją czystość, 

powinno sa-
modzielnie zmie-

niać bieliznę i 

ubrania, myć głowę, obcinać pa-
znokcie itp. 

Warto też wykształcić w dziecku 
odpowiedni styl dotyczący mody i 
jego wyglądu – zakładamy rzeczy 
schludne, czyste, całe itp. Dbałość 
o czystość i higienę zostaje w czło-
wieku na zawsze. 

Przetrwanie w trudnych 
okolicznościach 
Wydawać by się mogło, że nauka 
przetrwania nie jest dziecku po-
trzebna. Ale nigdy nie wiadomo, 
co w życiu może się przydarzyć. 
Dlatego należy nauczyć dziecko 
orientacji w terenie, zachowania 
się w obliczu niebezpieczeństwa, 
przetrwania samotnej nocy po-
za domem, szukania i wzywania 
pomocy. To nie tylko nauka prze-
trwania, ale także budowanie jego 
świadomości i niezależności. 

Umiejętność 
posługiwania się 
zdobyczami technologii 
Dzieciom niezbędne są umiejętno-
ści, które pozwolą im zrozumieć 
technologiczny świat i korzy-
stać z jego osiągnieć. Dzieci 
uwielbiają nowe technolo-
gie, a ich naturalna cieka-
wość i zapał to kombina-
cja, która może uczynić 
z nich nie tylko zwy-

kłych użytkowników, lecz także 
twórców. 

Rozwój umiejętności życiowych 
dziecka od najmłodszych lat to 
inwestycja w jego przyszłą nieza-
leżność i życiowy sukces. Możemy 
nauczyć je dostosowywać się do 
obecnych warunków, samodziel-
nego kształtowania potrzebnych 
umiejętności tak, aby poradziły 
sobie w dorosłym życiu. 

Wielu czynności dzieci uczą się 
same, zupełnie naturalnie mię-
dzy innymi poprzez obserwację 
i naśladowanie. W niektórych 
przypadkach wystarczy pozwolić 
im na stawanie się samodzielnymi 
osobami, czyli nie przeszkadzać. 
Należy pomagać, jeśli młody czło-
wiek poprosi nas o pomoc, ale go 
nie wyręczać. 

Aleksandra Dobiecka 

Źródła: 
mamadu.pl, mamy-mamom.pl
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 Poznaj kształt swojej sylwetki 
Ważnym krokiem do zbudowania spójnego stylu jest poznanie swojej sylwetki. Ide-
alna kobieca sylwetka to klepsydra, która wyróżnia się wyważonymi proporcjami. 
Nie martw się, gdy nie jesteś wzorową klepsydrą! Każdy kształt kobiecego ciała może 
pięknie wyglądać przez odpowiednie zbudowanie proporcji ubraniami i dodatkami. 
Warto poznać kształt swojej sylwetki, wtedy będziesz wiedziała, jak uwydatniać atuty 
sylwetki, a jak odciągać uwagę od jej mankamentów. 

Klepsydra
Charakteryzuje się widocznym 
wcięciem w talii oraz ramionami 
o podobnej szerokości do bioder. 
Podkreślaj swój naturalny kształt 
ciała i trzymaj proporcje w rów-
nowadze. Możesz nosić prawie 
wszystko, ale najlepiej postawić 
na dopasowane ubrania, które 
podkreślą talię. Uważaj, żeby nie 
zaburzyć proporcji sylwetki duży-
mi fasonami. 

Wybieraj: 
• fasony kopertowe 
• dopasowane spódnice 
• sukienki rozszerzające się od 

talii w dół (np. o linii A) 
• paski, żeby podkreślić talię 
• dopasowane, ale nie obcisłe 

ubrania 
• dopasowane i taliowane fasony 

ubrań 

• dekolty w kształcie litery U i V 
• spodnie z wysokim stanem pod-

kreślające talię 
• bluzki wkładaj do spodni i spód-

nic, żeby podkreślić talię 

Unikaj: 
• dużych i szerokich ubrań, po-

nieważ wtedy Twoja sylwetka 
będzie wyglądała na szerszą i 
większą, niż jest w rzeczywisto-
ści 

• fasonów, które zasłaniają talię 

Trójkąt
Sylwetka w kształcie trójkąta ma 
szerokie biodra, mały biust, wą-
ską talię oraz wąskie ramiona. 
Zrównoważ różnicę między ramio-
nami a biodrami i podkreśl talię. 
Odwróć uwagę od cięższego dołu 
sylwetki i skup się na górze sylwet-
ki. Noś jaśniejsze ubrania u góry i 
ciemniejsze na dole. 

Wybieraj: 
• wzorzyste i zabudowane góry 

stroju 
• ozdoby w okolicy ramion (bufki, 

pagony itp.) 
• ciemne doły stroju (spodnie, 

spódnice) 
• góry strojów, które kończą się 

na wysokości kości biodrowej 

Unikaj: 
• jasnych, kolorowych i wzorzy-

stych dołów 
• jednolitych i ciemnych bluzek 
• góry strojów kończących się 

poniżej linii bioder 
• kieszeni, zaszewek oraz ozdób 

w okolicy bioder 
• spodni ze zdobionymi kiesze-

niami i widoczną stebnówką 
• spódniczek mini i bardzo krót-

kich spodenek 

Odwrócony trójkąt
Odwrócony trójkąt to szerokie ra-
miona i wąskie biodra. Podkreślaj 
biodra i maskuj górę sylwetki, wte-
dy zachowasz dobre proporcje. Nie 
używaj poszerzających poziomych 
detali w pobliżu ramion. Zamiast 
tego dodaj pionowe detale w dol-
nej części sylwetki. 

Wybieraj: 
• jasne kolory u góry, ciemne na 

dole 
• bluzki z szerokimi ramiączkami 
• dekolt w kształcie litery V 
• spódnice w kształcie litery A 
• wzory i kolory na dole, żeby 

poszerzyć i zbudować kobiece 
i pełne biodra 

• ciemniejsze i jednolite góry 
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stroju, żeby odciągnąć uwagę 
od góry sylwetki i tym samym 
optycznie zmniejszyć i wyszczu-
plić szerokie ramiona 

• dżinsy typu bootcut 
• proste fasony spodni 

Unikaj: 
• odsłoniętych ramion 
• bluzek i sukienek na cieniut-

kich ramiączkach 
• ozdób w okolicach ramion 

i biustu 
• obcisłych spodni i spód-

nic 
• obcisłych rękawów, 

żeby ich nie posze-
rzyć 

Prostokąt
Prostokąt ma szerokie ra-
miona, biust, talię i biodra 
oraz brak wcięcia w talii. 
Buduj talię za pomocą 
dobrych fasonów i dodat-
ków. Skup się na detalach, 
wzorach i nadrukach, aby 
stworzyć iluzję bardziej ko-
biecego ciała. Odsłaniaj nad-
garstki! Góra nabierze wtedy 
lekkości. 

Wybieraj: 
• góry z dekoltami 
• fasony kopertowe – dostoso-

wują się do sylwetki nadając 
jej kobiecych proporcji 

• miękkie i lejące tkaniny 
• marynarki i płaszcze jednorzę-

dowe 

Unikaj: 
• szerokich fasonów 
• zdobień w okolicach ramion 
• gór stroju dłuższych niż do ko-

ści biodrowej 

Koło
Masz ładny biust, szeroką ta-
lię, wąskie biodra i ładne nogi. 
Powinnaś podkreślać biust i nogi, 
a maskować talię. Zwracaj uwagę 
na ramiona. Wybieraj ciemniejsze 
kolory w okolicach tułowia. Baw 
się butami, biżuterią i dodatkami. 

Wybieraj: 
• spodnie o prostym fasonie 
• dekolt w kształcie litery V 
• marynarki na jeden guzik 
• jednorzędowe płaszcze 
• sukienki i spódnice w kształcie 

litery A 
• luźniejsze, ale jednocześnie w 

miarę dopasowane fasony 
• oryginalną biżuterię, buty i do-

datki 
• warstwy – twórz pionowe li-

nie, aby stworzyć iluzję talii 
np. bluzka i odpięty kardi-

gan 
• asymetryczne faso-
ny ubrań wtedy odcią-
gniesz wzrok od man-

kamentów fi gury 

Unikaj: 
• obcisłych spodni i spódnic 

•  dwurzędowych płaszczy 
•  dżinsów biodrówek 
•  ubrań z lejących i delikatnych 

materiałów 
•  pasków na linii bioder 
•  sandałów z cieniutkimi pa-
seczkami wokół kostki 

• małych torebek 
• cienkich naszyjników 

Jeżeli dobrze poznasz kształt swo-
jej sylwetki i dowiesz się, jakie są 
jej atuty i mankamenty, wtedy zo-
baczysz, że wybieranie ubrań sta-
nie się o wiele prostsze. Pamiętaj, 
że to są tylko wskazówki. Możesz 
być odwróconym trójkątem, ko-
chać swoje szersze ramiona i lu-
bić je pokazywać, tak jak Cameron 
Diaz. 

Anna Czechowicz
Doradca wizerunku

www.annaczechowicz.com
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 Jak dbać o włosy? 5 zasad, o 
których powinno się pamiętać
Wiele kobiet kupuje drogie kosmetyki, marząc o efekcie pięknych i zdrowych wło-
sów. Finalnie okazuje się jednak, że nie widać żadnej różnicy. Kosmyki wciąż są 
przesuszone, rozdwojone i zniszczone. Jak zadbać o włosy, by nabrały blasku i wital-
ności? To wcale nie jest takie trudne! Wystarczy zmienić kilka prostych nawyków w 
pielęgnacji. Oto 5 zasad, o których powinnyśmy pamiętać.

1Kup szampon bez 
alkoholu i silikonów

Alkohol, który jest składnikiem 
wielu szamponów drogeryjnych, 
znacznie przesusza kosmyki. Jest 
to niebezpieczne zwłaszcza dla 
włosów kręconych, falowanych i 
wysokoporowatych, a więc takich, 
które są matowe, suche i mają ten-
dencję do puszenia się. Przy wybo-
rze produktu dobrze jest zwrócić 
uwagę na to, czy przypadkiem nie 
zawiera alkoholu.

Podobnie sytuacja wygląda z sili-
konami. Zazwyczaj są one skład-
nikami wielu kosmetyków, np. 
kremów, odżywek czy właśnie 
szamponów. Ten składnik nie 
wpływa jednak korzystnie na 
stan włosów. Choć szampony z 
silikonami  łatwo rozprowadzają 
się na skórze głowy, to na dłuższą 
metę znacznie obciążają włosy. 
Jednocześnie mogą też utrudniać 
przenikanie do pasm substancji 

regenerujących, np. 
tych, które zawarte 
są w odżywkach.

2Nie myj 
włosów 

codziennie
Powszechnie 
wciąż funkcjo-

nuje mit, że zdro-
we włosy, to takie, 

które często się 
myje. Tymczasem 
szampon zawsze 

w jakimś stop-

niu będzie wysuszał kosmyki. 
Codziennie mycie głowy nie jest 
dobre, ponieważ zbyt często pozby-
wamy się łoju, który dba o nawilże-
nie włosów. Oczywiście nikt z nas 
nie chce chodzić z przetłuszczony-
mi pasmami, dlatego warto zadać 
sobie pytanie, co możemy zrobić, 
by zrezygnować z codziennego 
mycia, jednocześnie zachowując 
świeżość włosów.

Z pomocą przychodzi szczotka 
wykonana z naturalnego włosia, 
która rozprowadza łój po całej dłu-
gości. Dzięki niej te włosy, które 
znajdują się przy skórze głowy, 
nie wydają się przetłuszczone. 
Poza tym możemy zastosować su-
chy szampon, który nada wyglą-
du świeżości, a także ograniczyć 
dotykanie. Nieustanne gładzenie, 
kręcenie czy poprawianie włosów 
sprawiają, że znacznie szybciej się 
przetłuszczają.

3Nie spłukuj odżywki 
gorącą wodą

Powinniśmy pamiętać o tym, że 
ostatnie płukanie włosów, a więc 
zmywanie z nich odżywki jest 
bardzo ważne. Nie wolno używać 
wówczas gorącej wody. Każdy 
włos zbudowany jest z łusek, któ-
re można porównać do małych 
dachówek. Letnia lub zimna woda 
zamyka łuski, co sprawia, że włosy 
są gładsze i zwyczajnie zdrowsze. 
Natomiast gorąca woda powoduje, 
że „dachówki” pozostają otwarte i 
narażone na czynniki z zewnątrz.

4Nie kładź się spać 
z mokrymi włosami

Dla niektórych z nas kładzenie 
się spać z mokrymi włosami jest 
rutynową czynnością. Jeśli chce-
my mieć zdrowe i piękne włosy, 
powinnyśmy to zmienić. Mokre 
pasma są bardziej narażone na 
uszkodzenia. 

Poza tym w nocy przekręcamy 
głowę, co powoduje tarcie wło-
sów o ręcznik. Do tego wszystkie-
go dochodzi kwestia estetyczna. 
Zazwyczaj rano fryzura jest od-
kształcona i trudniej jest ją ułożyć.

5Po umyciu nie 
pocieraj gwałtownie 

włosów o ręcznik
To nawyk, który praktykuje bar-
dzo wiele osób. Po wyjściu z kąpie-
li pocieramy włosy ręcznikiem, by 
stały się suche. W ten sposób je 
niszczymy i łamiemy. Najlepszym 
rozwiązaniem będzie delikatne 
wyciśnięcie wody z pasm i przyci-
śnięcie ręcznika do skóry głowy.

Po tym krótkim zabiegu dobrze 
jest zrobić turban, który nie bę-
dzie pociągał naszych kosmyków. 
Potrzymajmy włosy w takim okry-
ciu przez 5-7 minut, a następnie 
zdejmijmy z głowy ręcznik. Z na-
szych pasm nie będzie już leciała 
woda, a my uchronimy je przed 
zniszczeniem.

Maria Szpak
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Książka na dziś 
Wieki temu królowie, grając w szachy, ćwiczyli praktyczne umiejętności przewidy-
wania ruchów przeciwnika. Przeprowadzone współcześnie badania udowodniają, że 
szachy mają wiele walorów edukacyjnych, pozytywnie wpływają na rozwój i koncen-
trację umysłu. 

Szachy to bardzo 
popularna gra zna-
na od wieków w 
każdym zakątku 
świata. Nazywane 
są królewską grą 
nie tylko ze wzglę-
du na jedną z figur, 
ale i z powodu ko-
ronowanych głów, 
które w nie grywa-
ły. Szachowe partie 
rozgrywali także 
książęta, rycerze i 
duchowni. 

Umiejętność gry w szachy była 
zaletą, a posiadanie szachownicy 
świadczyło o statusie społecznym 
i było lokatą kapitału na równi ze 
złotem i drogocennymi kamienia-
mi. 

Szachownice wykonywane dla 
królów, magnatów, bogatych ryce-
rzy i duchownych wyrabiano naj-
częściej ze złota, srebra, kości sło-
niowej, jaspisu i hebanu. Figury 
zaś przeważnie z kości słoniowej, 
bursztynu, kłów morsa i zębów 
wieloryba. 

„Gambit Królowej” to książka 
Tevisa Waltera opowiadająca losy 
Beth marzącej o zdobyciu tytułu 
arcymistrza szachowego – najwyż-
szego tytułu, jaki można osiągnąć 
w tej dyscyplinie. Dziewczynka od 
najmłodszych lat robi wszystko, 
aby zrealizować swoje marzenie. 

Walter Stone Tevis (ur. w 1928 
w San Francisco, zm. w 1984 w 
Nowym Jorku) to amerykański 
pisarz i wykładowca akademicki. 

Do współpracy przy 
pisaniu powieści za-
prosił samego Bruca 
Pandolfiniego, sza-
chowego mistrza 
USA, dzięki czemu 
opisy partii szacho-
wych są tak skon-
struowane, że wiele 
z nich można fizycz-
nie odtworzyć na sza-
chownicy, a czytelnik 
ma wrażenie uczest-
niczenia w turnieju. 

Przy polskim tłumaczeniu Hannę 
Pustałę-Lewicką wspierali dwaj na-
si arcymistrzowie Jacek Gdański 
oraz Bartłomiej Heberla. 

Pomimo bardzo precyzyjnych opi-
sów uniknięto stosowania typowej 
notacji szachowej, co sprawia, że 
książka jest zrozumiała także dla 
osób, które nie mają zielonego po-
jęcia o królewskiej grze. 

W książce „Gambit Królowej” sza-
chowa rywalizacja jest tylko tłem 
do opowiedzenia niesamowitej 
historii o pasji, determinacji i od-
wadze, o tym, jak można pokonać 
nawet największe przeciwności lo-
su i zrealizować swoje marzenia. 

Ośmioletnią Beth Harmony pozna-
jemy w bardzo ciężkim momencie 
jej życia. Osierocona, bezradna i 
zagubiona dziewczynka trafia do 
domu dziecka. Jej świat zmienia 
się, gdy poznaje woźnego, który 
zgadza się uczyć ją gry w szachy. 

W krótkim czasie okazuje się, że 
dziewczynka jest bardzo zdolna, 

a jej umiejętności przewyższają 
umiejętności nauczyciela. Beth 
siłą wyobraźni potrafi przewidzieć 
na szachownicy nie tylko swój 
następny ruch, ale i kolejny ruch 
przeciwnika. Analizuje schematy 
poznane w książkach szachowych 
i bez problemu wizualizuje sobie 
grę na szachownicy. 

Dziewczynka jest uzależniona nie 
tylko od szachów, ale i od zielo-
nych tabletek „na uspokojenie”, 
które otrzymują dzieci w sierociń-
cu. Z czasem bohaterka dowiaduje 
się, że chodzi o Xanzolam, który 
stosowany w częstych dawkach 
ma skutki uboczne i jest uzależ-
niający. 

Jako trzynastolatka Beth zostaje 
adoptowana. Gdy jej nowa mama 
odkrywa talent córki, postanawia 
to wykorzystać i na tym zarobić. 
Zaczynają podróżować po Stanach. 
Wszyscy z niedowierzaniem, ale 
też z podziwem obserwują dziew-
czynkę z łatwością wygrywającą 
kolejne turnieje. 

Gdy umiera mama, Beth zosta-
je sama. Nie ma bliskich osób, 
przyjaciół i znajomych, popada w 
głębokie uzależnione od leków i 
alkoholu. 

Historia przedstawiona w książ-
ce jest wciągająca i poruszająca 
nawet dla osób, które nie grają w 
szachy i nie znają ich zasad. Autor 
bardzo emocjonująco przedstawia 
walkę młodej kobiety w męskim 
świecie, walkę z uzależnieniem i 
samotnością, ogromne ambicje, 
pasję i miłość do szachów. 
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Na podstawie książki „Gambit 
królowej” powstał mini serial cie-
szący się ogromną popularnością. 

Ciekawe wypowiedzi 
Zsuzsa Polgar, była mistrzyni świa-
ta w szachach dla forward.com: 
(…) „Moim zdaniem postać Beth 
jest złożona z dwóch historii – 
Bobby’ego Fischera, ekscentrycz-
nego Amerykanina, który poko-
nał Rosjanina Borisa Spasskiego 
oraz Lisy Lane, mistrzyni Stanów 
Zjednoczonych, która znalazła 
się nawet na okładce czasopisma 
„Sports Illustrated”. Choć ta druga 
nie osiągnęła wielkich sukcesów, 
to jej styl życia, cóż, przypominał 
ten, jaki prowadziła Beth” (…). 
Radosław Wojtaszek, 2. miejsce w 
Polsce, 36. na świecie w szachach 
klasycznych dla Onetu: 
(…) „W scenach, gdy Beth spoty-
ka się z Borgowem, odtwarzają 
po sześć ruchów i wszystko ma 
sens. Mogę zapewnić, że to były 
ruchy, sekwencje na najwyższym 
światowym poziomie. To napraw-
dę miało szachowy sens, także ru-
chy głównej bohaterki były coraz 
bardziej skomplikowane wraz z jej 
rozwojem. 

Dotyczy to także książek, które 
czytała – były ułożone faktycznie 
tak, jak mogłoby to wyglądać w 
przypadku przyszłego mistrza. 

Wielką zaletą „Gambitu królowej” 
jest działająca na emocjach histo-
ria, która nie została co prawda 
oparta na życiu żadnej prawdziwej 
arcymistrzyni szachowej, ale ma 
w sobie wystarczająco dużo siły 
przebicia, by trafiać do widzów o 
różnym wieku i płci” (…). 

Zachęcam do poznania historii 
Beth i jej drogi w pokonywaniu 
kolejnych szczebli kariery, aby 
spełnić swoje marzenie. 

Agnieszka Buniowska

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

Więcej informacji
Meer informatie

Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

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

Literatura
polska Poolse

literatuur

bib
couwelaar

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

01  10
2020

z vanaf

Biblioteka Couwelaar

LITERATURA POLSKA
Więcej informacji:

Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

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



Opcje stałego kontraktu

okresie wprowadzającym
Wysokie wynagrodzenie
(€14.75/h - €18.38/h)
Dodatkowe świadczenia
branży budowlanej.
Docenienie Twoich
umiejętności.

w belgijskiej firmie po

Skontaktuj się ze mną:
patrycja.pompala@go4jobs.be
09 395 10 90

Dla stabilnych firm budowlanych poszukuję
doświadczonych fachowców. Oferuję:
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