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Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego Roku!
Niech w 2022 roku nie zabraknie marzeń, 

o które warto walczyć, radości, którymi warto się dzielić 
i nadziei, bez której nie da się żyć.

Tego wszystkiego, i jeszcze więcej dobrego życzymy Naszym Czytelnikom. 
Redakcja 

22 Szlachetność i blask, czyli jak się ubrać na Święta 

30 Boże Narodzenie w Belgii – zwyczaje i tradycje 
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Zabójcza tradycja
Belgijskie uniwersytety próbują rozprawić się z tradycją chrztów studenckich. To, co 
w Polsce znamy niemal wyłącznie z uczelni artystycznych, w Belgii odbywa się prak-
tycznie na każdym kierunku i mało w tym artystycznej fi nezji. Regularnie dochodzi 
za to do tragicznych wypadków. 

W klubie jak „u mamy”
Co roku w październiku stałym 
elementem krajobrazu wszystkich 
większych belgijskich miast są 
nietypowo ubrane grupy. W każ-
dej z nich zaznacza się podział na 
postaci w białych laboratoryjnych 
kitlach oraz osobniki od stóp do 
głów umorusane, śmierdzące, cza-
sem odziane w worki na śmieci, 
czasem poruszające się na czwo-
raka. 

Przez pozostałe miesiące roku jed-
ni i drudzy będą paradować w cha-
rakterystycznych czapeczkach, 
przepasani szarfami, dumnie 
eksponując herb i barwy własne-
go stowarzyszenia studenckiego, 
do którego właśnie przyjmowani 
są nowi członkowie.

Stowarzyszenia studenckie – w 
Polsce zwane też korporacjami – 
są tak stare jak same uniwersytety. 
Mają swoje hymny, sztandary i wy-
brane bary. W XIX-wiecznej Belgii 
były znacznie bardziej rozpolityko-
wane i siłą rzeczy zdecydowanie 
bardziej elitarne. Angażowały 
się w ruchy emancypacyjne, we 
Flandrii walczyły z dominacją 
francuskiego w oświacie. Od mi-
nionego stulecia skupiały się co-
raz bardziej na organizacji czasu 
wolnego.

Dzisiaj w całej Belgii takich orga-
nizacji są setki, jeśli nie tysiące. 
Na przemian używane są nazwy 
„stowarzyszenia”, „koła” i „klu-
by”. Mogą one zrzeszać studen-
tów pochodzących z konkretne-
go regionu lub studiujących na 
konkretnym kierunku. Spoiwem 

może być też światopogląd bądź 
wspólne hobby. 

Najstarsze zrzeszenia do dziś przyj-
mują wyłącznie mężczyzn, choć z 
czasem doczekały się siostrzanych 
żeńskich odpowiedników. Co cie-
kawe, męskie kluby często mają 
w nazwie „matkę” (np. „Moeder 
Theepot”), a żeńskie – „ojca” 
(„Vader Malina”). 

Chrzest „do dna”
Więź wewnątrz grupy ma za-
cieśnić wspólne przejście przez 
„chrzest”, czyli klasyczny rytuał 
inicjacji, w założeniu wystawiający 
aspirujących członków organizacji 
na próbę, a starszym studentom 
dostarczający dodatkowej rozryw-
ki. Chrzty odbywają się zawsze na 
początku roku akademickiego 
i mogą trwać od jednego do kil-
kunastu dni. Ci, którzy decydują 
się do nich przystąpić, rezygnują 
na ten okres ze swojego imienia 
i stają się anonimowymi fuksami 
– bo tak można przetłumaczyć ni-
derlandzkie „schachten” czy fran-
cuskie „bleus”.

Tradycyjny chrzest rozpoczyna 
się aukcją. Przedstawiciele star-
szych roczników licytują (walutą 
jest zwykle piwo) poszczególnych 
fuksów i następnie przez kilka dni 
mają ich do usług. Zdarzało się, że 
ten specyfi czny układ chrzestny-
-chrześniak trwał przez kilka mie-
sięcy. I to przeważnie chrzestny 
był jego jedynym benefi cjentem. 

Przebieg chrztu przekonująco zo-
brazował belgijski fi lm fabularny 
„Ad Fundum” z 1993 r. Fuksy trak-

towane są tam przez chrzestnych 
w sposób śmieszny, obrzydliwy, 
a wreszcie brutalny i opłakany 
w skutkach. Jak często w takich 
sytuacjach, ktoś za dużo wypił, za 
bardzo chciał się wyróżnić z tłumu 
dręczycieli, poszedł o krok za da-
leko. „Ad Fundum” (z łaciny „do 
dna”) kończy się tragedią i sprawą 
sądową i pod tym względem oka-
zuje się proroczy dla wydarzeń 
sprzed trzech lat.

Zdechłe myszy 
i litry tranu
Z końcem 2018 r. dwudziestoletni 
wówczas student inżynierii na KUL 
Sanda Dia chce wstąpić do stowa-
rzyszenia „Moeder Reuzegom”. 
Pierwszy dzień jego chrztu prze-
biega niemal niewinnie – Sanda 
ma za zadanie sprzedawać róże 
na mieście, w międzyczasie tylko 
zjeść jakieś paskudztwo i zapić 
kilkoma piwami. 

Wieczór rozpoczyna się zaś od 
przymusowego opróżnienia bu-
telki ginu, po czym następują 
kolejne drinki. Nocą na wpół 
świadomy Dia odjeżdża z całą im-
prezową grupą do chatki w lasach 
za Antwerpią. Nazajutrz tempera-
tura wynosi kilka stopni Celsjusza, 
a głównym zadaniem fuksów jest 
własnoręczne wykopanie dołu, 
który następnie zostaje wypełnio-
ny lodowatą wodą, wymiocinami, 
moczem, zdechłymi myszami, ży-
wym węgorzem. 

Poza wielogodzinnym staniem w 
dole chrzest polega też na piciu 
alkoholu na przemian z tranem. 
Litrami. Sanda Dia słania się, 
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wreszcie traci przytomność, orga-
nizatorzy imprezy w przebłysku 
rozsądku, a może raczej strachu 
odwożą go do szpitala, gdzie sta-
je mu serce i jest natychmiast 
reanimowany. Następnego dnia 
umiera.

We wrześniu 2021 r. rozpoczął się 
proces sądowy, a na ławie oskarżo-
nych zasiadło kilkanaście osób za-
angażowanych w przygotowanie i 
przebieg chrztu. Odpowiadają oni 
przede wszystkim za podawanie 
trujących substancji ze skutkiem 
śmiertelnym, lecz również za znę-
canie się nad zwierzętami. Grozi 
im do 10 lat więzienia.  

Przypadek Sandy Dii wydaje się 
ekstremalny, choć nie jest od-
osobniony. Tej samej jesieni 2018 
r. w kilkunastu pubach w waloń-
skim Spa chrzczony Axel Leroy 
realizował alkoholowe wyzwa-

nia. Jego opiekunowie również 
pili wbrew (nagminnie łamanej) 
zasadzie, że organizatorzy muszą 
pozostać trzeźwi. Serce Axela nie 
wytrzymało pijackiego maratonu, 
dzisiaj przed sądem stoi pięciu 
eks-studentów. 

Zakazy i ograniczenia
Podobne historie zdarzają się 
w Holandii, Francji czy w ame-
rykańskich bractwach. We 
Francji, a zwłaszcza w Stanach 
Zjednoczonych przybywa grup lo-
bbujących za całkowitym zakazem 
„hazingu”. Tam w wyniku akade-
mickich rytuałów inicjacyjnych 
ginie średnio kilka osób rocznie. 
Belgijskie uczelnie regularnie ak-
tualizują „Kartę Chrztu”, która za-
wiera coraz więcej szczegółowych 
zakazów. 

Ostatni regulamin KU Leuven z 
października tego roku znosi au-
kcję fuksów. Na Uniwersytecie w 
Hasselt praktykę tę tylko ograni-
czono (maksymalna stawka licy-
tacji to równowartość 150 euro, 
a zadania można wylicytowanym 
fuksom wyznaczać przez góra 
dwa tygodnie), w Antwerpii jest to 

jeszcze dyskutowane, natomiast w 
Brukseli nadal nie widzą powodu, 
aby zrywać z tradycją.  

Inne nowe regulacje wykluczają 
zadania mające na celu upicie 
chrzczonego i nakazują zaopieko-
wanie się tymi już wyraźnie pijany-
mi. W zależności od uczelni, obo-
wiązuje zakaz wykorzystywania 
martwych oraz żywych zwierząt, 
jak również używania nawozu i 
ogólnie odpadków organicznych. 

W celu zapewnienia większej kon-
troli nad przebiegiem chrztów, 
miasta ściśle określają miejsca i 
lokale, w których mogą się one 
odbywać. W największych ośrod-
kach akademickich powołano 
specjalny inspektorat policji od-
powiedzialny za studentów. 

Niektóre czołowe stowarzysze-
nia idą krok dalej i całkowicie 
rezygnują z otrzęsin. Największa 
w Leuven „Ekonomika” (4,5 tys.  
członków) skończyła z rytuałem w 
tym roku. W zeszłym uczyniła to 
„Politeia” zrzeszająca ponad tysiąc 
członków w Gandawie. 

Takim definitywnym decyzjom 
sprzyjał okres pandemii, gdy 
szczególnie w 2020 r. żadne im-
prezy po prostu nie mogły się od-
bywać. Wtedy to krążył też ponury 
żart, że niższa śmiertelność wśród 
studentów wynikała właśnie z 
ustawowego zakazu organizacji 
chrztów. 

Co roku w październiku stałym elementem krajobrazu wszystkich większych 
belgijskich miast są nietypowo ubrane grupy. W każdej z nich zaznacza się 
podział na postaci w białych laboratoryjnych kitlach oraz osobniki od stóp 
do głów umorusane, śmierdzące, czasem odziane w worki na śmieci, czasem 
poruszające się na czworaka. Źródło: wikimedia.org

nl.wikisage.orgnl.wikimedia.org



5grudzień 2021 - styczeń 2022         Flandria po polsku 



6 Flandria po polsku                                                                                                   grudzień 2021 - styczeń 2022

Dzisiaj na stronach wielu klubów 
już na wstępie można znaleźć 
zastrzeżenia, że ich chrzty pozba-
wione są przemocy fi zycznej i psy-
chicznej, a także, że nieochrzcze-
ni studenci na równych prawach 
mogą uczestniczyć we wszystkich 
aktywnościach.  

Tymczasem ofi ar 
przybywa
Niemniej jak dowodzi raport przy-
gotowany w listopadzie 2020 r. 
przez Uniwersytet w Antwerpii , 
pierwszoroczniaków gotowych się 
chrzcić wciąż nie brakuje. Główną 
motywacją pozostaje potrzeba ak-
ceptacji, za którą skłonni są zapła-
cić chwilowym upokorzeniem. 
Istnieją badania psychologów, 

które wiążą intensywność rytuału 
inicjacyjnego z późniejszą postrze-
ganą atrakcyjnością grupy. Skoro 
przystąpienie do klubu wiąże się z 
wyrzeczeniami, to warto im konse-
kwentnie nadawać większą wagę i 
sens. Poza tym wspólnota ciężkich 
doświadczeń dodatkowo spaja or-
ganizację. 
Nadal istnieją też – w swoim ro-
zumieniu elitarne – kluby, które 
nie kwapią się do podpisywania 
uczelnianych regulaminów i 
świadomie wybierają nieformal-
ną działalność, a w jej ramach 
chrzty na zamkniętych imprezach, 
obwarowane klau-
zulą milczenia, aby 
„nie popsuć niespo-
dzianki” przyszłym 
rocznikom. Zdarzają 
się też hobbiści, stu-
denci wyższych lat, 
czasem już prezesi 
w swoich klubach, 

którzy „dla sportu” postanawiają 
się ochrzcić w innych.

Rok akademicki rozpoczął się 
ponad dwa miesiące temu. Od 
tego czasu Wolny Uniwersytet 
Brukselski zawiesił stowarzysze-
nie, które podczas otrzęsin kazało 
nagim fuksom symulować kopula-
cję. Studentka z Louvain-la-Neuve 
zakończyła chrzest w szpitalu w 
stanie krytycznym i z wodą w płu-
cach. W prowincji Namur w noc 
po chrzcie zmarł we śnie 19-letni 
mężczyzna. 

Maciej Bochajczuk

Maciej Bochajczuk jest absolwen-
tem stosunków międzynarodowych 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 
11 lat mieszka w Belgii. Jest autorem 
bloga „A w Belgii” dostępnego na 
www.facebook.com/awbelgii oraz 
dziennikarzem Euractiv Poland. 

nl.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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Pierwsza w kolejce do tronu 
Kiedyś zostanie królową Belgów. Na razie się uczy i pod okiem ojca przygotowuje 
do swojej przyszłej roli. Poznajcie młodą następczynię belgijskiego tronu, w której 
żyłach płynie polska krew. 

Elżbieta Teresa Maria 
Helena Koburg jest 
najstarszym dziec-
kiem króla Filipa i kró-
lowej Matyldy. Ma tro-
je rodzeństwa: braci 
Emmanuela i Gabriela 
oraz siostrę Eleonorę. 

Księżna Elżbieta za 
jakiś czas odziedziczy 
tron po swoim ojcu i 
stanie się pierwszą kró-
lową Belgów w historii 
tego kraju. O tym, że 
będzie królową, wiado-
mo od 1991 roku, kiedy 
zmieniono stary zapis dotyczący 
zasad sukcesji i przyjęto ustawę 
zrównującą prawa dziewczynek i 
chłopców do tronu. Inaczej niż w 
przypadku innych europejskich 
tytułów, belgijscy monarchowie 
są królami jego mieszkańców, a 
nie kraju. 

Następczynią tronu stała się po 
abdykacji swojego dziadka, króla 
Alberta II. Miało to miejsce w 2013 
roku. Do tego czasu Elżbieta była 
księżniczką. Po abdykacji dziad-
ka, gdy tron objął jej ojciec król 
Filip, stała się królewską następ-
czynią i księżną (Jej Królewska 
Wysokość Księżna Brabancji). 

Przyszła królowa Belgów ma pol-
skie korzenie. Jej matka jest cór-
ką hrabiego Patricka d’Udekem 
d’Acoz i polskiej hrabiny Anny 
Marii z domu Komorowskiej. 

Garść faktów 
Elisabeth urodziła się 25 paździer-
nika 2001 roku w Anderlecht. 
Imię odziedziczyła po prapra-

babce Elżbiecie 
Gabrieli Ba-
warskiej, żonie 
króla  Alberta 
I, matce kró-
la Leopolda III. 

Uczęszczała do 
Sint-Jan Berch-
manscollege w 
Brukseli. W 2018 
roku zdała egza-
miny do Atlantic 
College w Walii i 
tym samym po-
szła w ślady ojca, 
który także uczył 

się w Wielkiej Brytanii. Atlantic 
College jest częścią United World 
Colleges (UWC) i słynie z umie-
jętności integrowania ludzi z 
całego świata. W 2020 roku, po 
dwuletniej nauce Elżbieta uzyska-
ła Internationaal Baccalaureaat. 
Ponadto uczestniczyła w Yale 
Young Global Scholars Program 
na Uniwersytecie Yale. 

Zanim podjęto decyzję o wyjeź-
dzie Elżbiety, rodzina królewska 
dokładnie omówiła z uczelnią jej 
bezpieczeństwo. Ustalono, że na-
stępczyni tronu będzie traktowana 
w ten sam sposób co inni ucznio-
wie, ale przez cały czas będą towa-
rzyszyć jej ochroniarze. 

W 2020 roku następczyni rozpoczę-
ła naukę w Królewskiej Akademii 
Wojskowej (Koninlijke Militaire 
School) w Brukseli. Decyzja o 
pójściu Elżbiety do akademii 
wojskowej nie była zaskoczeniem, 
ponieważ nauka w tej uczelni jest 
w rodzinie królewskiej tradycją. 
Akademia słynie z „żelaznej dys-

cypliny” i przykłada dużą wagę do 
ćwiczeń fizycznych. Szkoła zaczęła 
przyjmować dziewczęta w 1978 ro-
ku, a obecnie stanowią one około 
21 procent uczniów. 

W październiku 2020 roku ukoń-
czyła szkolenie kadetów w obozie 
Elsenborn, tym samym uzysku-
jąc z rąk króla Belgów – swoje-
go ojca – błękitny beret. Wraz z 
innymi kadetami brała udział w 
paradzie z okazji święta narodo-
wego Belgii obchodzonego 21 
lipca. Paradowała przed królową 
i królem, a rodzice nie kryli wzru-
szenia. 

W październiku tego roku następ-
czyni tronu rozpoczęła studia w 
Lincoln College w Oksfordzie. Po 
pomyślnie zdanych egzaminach 
wstępnych wybrała kierunek „hi-
storia i polityka”. Studia potrwa-
ją trzy lata. Jak poinformował 
Pałac Królewski, Elżbieta będzie 
regularnie odwiedzać Belgię, aby 
„brać czynny udział w życiu pu-
blicznym”. 

Królewskie obowiązki 
Następczyni tronu od dawna jest 
przygotowywana przez rodziców 
do pełnienia królewskich obowiąz-
ków. Duży nacisk kładziony jest na 
jej wszechstronne i staranne wy-
kształcenie, w tym umiejętność 
posługiwania się biegle wszyst-
kimi językami obowiązującymi 
w Belgii (niderlandzkim, francu-
skim, niemieckim) oraz językiem 
angielskim. Elżbieta od urodzenia 
uczona jest dobrych manier i za-
chowania godnego przyszłej królo-
wej. Jest skromna, dobrze się uczy 
i pomaga rodzicom. 
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W  2009  roku jej imieniem na-
zwano stację polarną Princesse-
Élisabeth na Antarktydzie. Jest 
także patronką okrętu patrolo-
wego marynarki wojennej P902 
Pollux. Jej pierwsze publiczne wy-
stąpienie jako następczyni tronu 
miało miejsce w 2011 roku, kiedy 
dziesięcioletnia Elżbieta, przema-
wiając w języku niderlandzkim, 
otworzyła Szpital Dziecięcy im. 
Księżnej Elżbiety, który jest od-
działem pediatrycznym Szpitala 
Uniwersyteckiego w Gent. 

W październiku 2014 roku wy-
głosiła mowę upamiętniającą I 
wojnę światową i zrobiła to w 
każdym języku obowiązującym 
w Belgii. W czerwcu 2019 roku, 
wraz ze swoją matką – królową 
Matyldą, brała udział w misji hu-
manitarnej w Kenii, organizowa-
nej przez UNICEF. 

Ponadto księżna uczestniczy w 
corocznych obchodach święta na-
rodowego Belgii przypadającego 
21 lipca, w koncertach bożonaro-
dzeniowych w pałacu królewskim. 
Uczestniczy też w koncertach 
Międzynarodowego Konkursu 
Muzycznego im. Królowej Elżbiety. 

Działa jako wolontariuszka w or-
ganizacjach non-profit, wspiera-
jących osoby bezdomne, starsze 

i niepełnosprawne, pomaga dzie-
ciom z trudnościami w nauce. 
Podczas obostrzeń związanych z 
koronawirusem, kiedy Elżbieta 
– podobnie jak wielu uczniów w 
całym kraju – zmuszona została 
do nauki zdalnej, wraz z rodzeń-
stwem odbyła wiele rozmów tele-
fonicznych z odizolowanymi star-
szymi osobami, przebywającymi 
w domach opieki, aby je wspierać. 

Elżbieta bywa na imprezach chary-
tatywnych, galach, wydarzeniach, 
ale póki nie zakończy edukacji, nie 
przejmie żadnych poważniejszych 
obowiązków. 

Księżna prywatnie 
Następczyni tronu jest wyspor-
towana, doskonale jeździ na nar-
tach, gra w tenisa, pływa, żegluje 
i nurkuje. Uwielbia spacery i trek-
king, bo – jak czytamy na oficjalnej 
stronie rodziny królewskiej – „to 
daje jej możliwość bliskiego kon-
taktu z naturą”. Lubi gotować i 
czytać książki. Czytanie jest dla 
niej przyjemnością oraz ważnym 
źródłem odkryć i inspiracji. Gra 
na fortepianie i pobiera lekcje 
tańca. Wolny czas z przyjemno-
ścią spędza z rodziną, zwłaszcza z 
rodzeństwem. Ceni sobie przyjaźń. 

Na co dzień wygląda jak zwyczajna 
nastolatka. Nosi dżinsy, trampki, 
nie maluje się. Ale lubi bawić się 
modą, a podczas oficjalnych wyjść 
zawsze nienagannie się prezentu-
je. Ma doskonały gust i styl. Tak 
jak królowa Matylda, promuje 
belgijskich projektantów mody. W 
2020 roku księżna Brabancji zna-
lazła się na liście najlepiej ubra-
nych księżniczek świata. Ranking 
został przygotowany przez redak-
cję brytyjskiej edycji magazynu 
modowego Vogue. 

„Zakłada kobiece fasony belgij-
skich projektantów, zaś na oficjal-
ne wydarzenia wkłada sukienki-

-płaszcze z szerokimi pasami, 
dopasowanymi akcesoriami oraz 
subtelną biżuterią” – napisała 
redakcja Vogue. Często jej styl 
porównuje się do stylu księżnej 
Cambridge. „Obydwie gustują 
w prostych ale szykownych i ko-
biecych projektach” – ocenił The 
Daily Mail. 

Elżbieta często wybiera retro fa-
sony i delikatne wzory, preferuje 
prosty, elegancki ale kobiecy styl, 
łączy modne elementy z sieció-
wek z eleganckimi designerskimi. 
Chwalona jest za noszenie tych sa-
mych rzeczy kilka razy. 

W Belgii córka króla Filipa i kró-
lowej Matyldy jest bardzo popular-
na. Młode dziewczyny ją naśladują 
i chcą wyglądać tak, jak ona. Kiedy 
zostały upublicznione zdjęcia bie-
gającej Elżbiety, legginsy Liebaert 
Textiles, w których uprawiała jog-
ging, natychmiast zostały wyprze-
dane. 

O jej życiu uczuciowym niewie-
le wiadomo, ale w końcu wokół 
Elżbiety zaczną kręcić się po-
tencjalni partnerzy. Już teraz fa-
ni royalsów łączą ją np. z księciem 
Nikolaiem z Danii. 
 
Belgowie chcą odmłodzenia 
monarchii i nie mogą doczekać 
się, gdy na tron wstąpi kolejne 
pokolenie. Zwłaszcza że po raz 
pierwszy w historii ich kraju na 
tronie zasiądzie kobieta. Na razie 
księżna Brabancji, która wniosła 
do monarchii świeżość i energię, 
przygotowuje się do przyszłej roli, 
uczy się, wypełnia swoje obowiąz-
ki i unika skandali. W końcu pozy-
cja następczyni tronu zobowiązuje. 

Anna Janicka 

Fot.: monarchie.be
Źródła: monarchie.be, viva.pl, 

niedziela.be, 
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 Odkrywamy Flandrię 
 Ciasteczka świętego Mikołaja 
Speculoos to przepyszne kruche ciasteczka o charakterystycznym smaku i zapachu, 
wypiekane w Belgii, jedna z kulinarnych wizytówek tego kraju. 

Słowo speculaas pochodzi 
od łacińskiego słowa spe-
culum oznaczającego lu-
stro. Ciasteczka wypiekano w 
określonym kształcie za pomo-
cą desek do ciastek tak, aby 
tworzyły lustrzane odbicie 
obrazu na desce. 

Speculaas 
i speculoos 
Wiele osób uwa-
ża speculaas i spe-
culoos za to samo. 
Tymczasem są to dwa 
różne wypieki. 
• Speculaas to typowe 
holenderskie ciastko ze specyfi cz-
nymi przyprawami: cynamonem, 
gałką muszkatołową, goździkami, 
imbirem, kardamonem i białym 
pieprzem. Znane są także odmia-
ny speculaas z anyżem, nasionami 
kolendry, a bardziej luksusowe 
wzbogacone są o migdały i skórkę 
pomarańczową. Aby nadać ciastu 
smak ziół, musi ono „odpoczywać” 
przez noc w niskiej temperaturze. 

• Belgijskie speculoos uzyskują 
swój smak dzięki karmelizacji 
cukru. W przeciwieństwie do 
Holandii, gdzie przyprawy spro-
wadzano stosunkowo tanio z ko-
lonii, w Belgii były one bardzo dro-
gie. Dlatego opracowano przepis 
na tanie ciasteczka bez przypraw i 
nazwano je Speculoos (loos – bez). 

Krótko mówiąc, ciastka speculoos 
były alternatywą dla tych, którzy 
nie mieli pieniędzy na prawdzi-
we speculaas. I do dziś speculoos 
mają niewiele wspólnego ze spe-
kulaas. 

Trochę historii 
Korzenne ciasteczka pojawiły 
się w Holandii. Po powołaniu do 
życia Holenderskiej Kompanii 
Wschodnioindyjskiej statki przy-
woziły z Dalekiego Wschodu, a 
także z Afryki, duże ilości różnych 
bardzo drogich przypraw korzen-
nych. 

W XVII wieku holenderscy cukier-
nicy zaczęli wypiekać korzenne 
ciasteczka, które pomimo wyso-
kiej ceny znajdowały wielu nabyw-
ców. Każda pracownia cukierni-
cza miała swój sekretny przepis, 
każdy cukiernik stosował własną 
metodę pieczenia i przechowywa-
nia ciasteczek. Była to pilnie strze-
żona tajemnica. 

Speculaas były towarem luksuso-
wym, początkowo znanym tylko na 
terenie Królestwa Niderlandów. 
Dzięki holenderskim emigrantom 
zawojowały świat jako windmill-
-cookies. Przestały być produktem 
dostępnym dla wybranych. 

Do wykonania speculaas używa 
się specjalnej drewnianej 
deseczki (speculaasplank), 
w której wycięto jedną lub 
kilka fi gurek. Te wgłębienia 
wypełnia się ciastem, a jego 
namiar ścina nożem. Nad 
brytfanką wyłożoną papie-
rem odwraca się deseczkę 
i uderza, a fi gurki z ciasta 
wypadają na blachę. 

Belgijskie speculoos 
Uważa się, że karmelizo-
wane herbatniki powstały 
w regionie Verviers na po-
czątku XX wieku. Belgijskie 

speculoos nie zawierają charak-
terystycznej mieszanki przypraw 
korzennych. Cukiernicy opraco-
wali własną recepturę ciasteczek 
jako uboższą wersję speculaas 
„bogatych sąsiadów”. 

Drogie przyprawy zastąpiono 
przede wszystkim cynamonem 
i karmelizowanym cukrem. 
Figurki, odciśnięte w drewnia-
nych formach, miały o wiele wię-
cej kształtów (także biblijnych), niż 
te w Holandii. Wykrawano z ciasta 
np. Adama i Ewę, domy, zwierzę-
ta czy zabawki, a także postacie 
przedstawiające mieszkańców 
Flandrii. Miały różną wielkość – 
od kilku centymetrów do prawie 
metra. 

Ciasteczka z Hasselt 
W Hasselt wypiekana jest re-
gionalna odmiana ciastek – 
Hasseltse speculaas. Pierwsza 
archiwalna wzmianka o tym 
smakołyku pochodzi z około 1830 
roku. Ciasteczka były szczególnie 

Słowo speculaas pochodzi 
od łacińskiego słowa spe-
culum oznaczającego lu-
stro. Ciasteczka wypiekano w 
określonym kształcie za pomo-
cą desek do ciastek tak, aby 
tworzyły lustrzane odbicie 

• Speculaas to typowe 

Do wykonania speculaas używa 
się specjalnej drewnianej 
deseczki (speculaasplank), 
w której wycięto jedną lub 
kilka fi gurek. Te wgłębienia 
wypełnia się ciastem, a jego 
namiar ścina nożem. Nad 
brytfanką wyłożoną papie-
rem odwraca się deseczkę 
i uderza, a fi gurki z ciasta 
wypadają na blachę. 

Belgijskie speculoos 
Uważa się, że karmelizo-
wane herbatniki powstały 
w regionie Verviers na po-
czątku XX wieku. Belgijskie 
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popularne wśród pielgrzymów, 
udających się do Scherpenheuvel, 
którzy zatrzymywali się po drodze 
w Hasselt. 

Historia powstania ciasteczek 
związana jest z regionalnym prze-
mysłem gorzelniczym. Brązowy 
cukier, używany do wypieku, 
jest przetworzonym produktem 
ubocznym po produkcji alkoho-
lu Hasseltse jenever. 

Przez lata piekarze udoskonalali 
przepis dodając do mąki: tłuszczu 
i brązowego cukru, a także miód, 
zioła, cynamon, jajka i sodę do pie-
czenia. Receptury przekazywane 
były z pokolenia na pokolenie i 
owiane tajemnicą. Obecnie tylko 
nieliczni cukiernicy z Hasselt wy-
piekają ciastka według zachowa-
nych od pokoleń przepisów. 

Od 1980 roku speculaas z Hasselt 
są identycznie pakowane, aby pod-

kreślić ich regionalny charakter. 
W 1986 roku odsłonięty został 
pomnik cukiernika wypiekające-
go speculaas z Hasselt – Het spe-
culaasmannetje. 

Wypiek z Hasselt różni się od ho-
lenderskiej wersji. Jest większy, 
grubszy, ciemniejszy, wierzch ma 
kruchy, a środek miękki. Zawiera 
trochę przypraw holenderskiego 
speculaas, ale mniej niż oryginał. 
Smak nadaje mu brązowy cukier 
i cynamon – dwa charakterystycz-
ne i obowiązkowe składniki – jak 
również miód i proszek z migda-
łów. Produkt powstaje przez kroje-
nie na kawałki ruloników z ciasta. 

W Belgii bardzo popularna jest 
Speculoos Pasta – masło cia-
steczkowe, słodki krem do sma-
rowania kanapek i deserów. 
Dostępna jest Pasta Speculoos o 
miałkiej konsystencji i crunchy, 
oraz pasta Speculla zawierająca 

mieszankę przypraw o ziarnistej 
konsystencji. 

Produkowane jest też jasne  pi-
wo Cookie beer o aromacie cyna-
monu i speculoos, o złotym kolorze 
z 8% alkoholu. Dostępne są także 
lody o smaku speculoos. 

Dawniej speculoos wypiekano 
tylko w okresie św. Mikołaja i 
Bożego Narodzenia. Dzisiaj można 
je kupić w belgijskich sklepach i 
piekarniach przez cały rok. Są w 
tym kraju bardzo popularne, cze-
mu trudno się dziwić. Mają wyjąt-
kowy, niepowta-
rzalny smak i 
swoją belgijską 
historię. 

Agnieszka 
Buniowska

tym kraju bardzo popularne, cze-
mu trudno się dziwić. Mają wyjąt-
kowy, niepowta-
rzalny smak i 
swoją belgijską 

Agnieszka 
Buniowska
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 Kuchnia fl amandzka dla każdego 
Driekoningentaart 
– ciasto Trzech Króli 
6 stycznia przypada święto Trzech 
Króli (Driekoningen). We Flandrii 
jedną z tradycji związanych z 
tym dniem jest zjadanie ciasta 
Trzech Króli – Driekoningentaart. 
Cukiernie i sklepy obowiązkowo 
dodają do świątecznego ciasta tek-
turowe korony. 

Zgodnie z tradycją w Driekonin-
gentaart powinna znajdować 
się fi gurka Jezusa albo jednego 
z  trzech Króli. Znalazca niespo-
dzianki staje się Królem albo 
Królową, do końca dnia nosi ko-
ronę, a wszyscy muszą spełniać 
jego życzenia. 

Tradycja ta pochodzi ponoć ze 
starożytnego Rzymu, kiedy pod-
czas Saturnaliów umieszczano 
w cieście ziarnko fasoli, bobu, 
lub migdał, a szczęśliwy znalazca 
stawał się królem tego święta. Z 
biegiem czasu ziarnka zastąpiono 
fi gurkami. 

Młode pokolenie niewiele już wie 
o święcie Trzech Króli, ani skąd 
się wzięła tradycja spożywania 
Driekoningentaart. Obecnie w 
marcepanowym cieście można 
znaleźć małe postacie Myszki 
Mickey, psa Pluto czy Harry’ego 
Pottera. 

Ciekawostka
Początkowo porcelanowe figur-
ki nawiązywały tematycznie do 
religii. Z czasem zaczęły przy-
bierać najrozmaitsze formy. 
Symbolizowały królewskie atry-
buty i talizmany w postaci przed-
miotów przynoszących szczęście. 
Potem dołączyły fi gurki zaprojek-
towane przez autorów popular-
nych komiksów, kreskówek czy 
kreatorów mody. 

Oprócz tych ręcznie malowanych, 
mogą być też posrebrzane czy po-
złacane. Te przypominające dzieła 
sztuki, czy pochodzące od znanych 
twórców, osiągają wśród kolekcjo-
nerów wprost zawrotne ceny. 

Driekoningentaart 
Zachęcam do samodzielnego wy-
konania świątecznego ciasta we-
dług uproszczonej receptury. 

Składniki: 
• 2 gotowe płaty ciasta francu-

skiego 
• 125 g proszku migdałowego 
• 125 g cukru pudru 
• 125 g miękkiego masła 
• 1 łyżeczka esencji migdałowej 
• 2 całe jajka 
• 1 żółtko 
• 1 ziarnko fasoli lub fi gurka 

Przygotowanie
Rozgrzewamy piekarnik do 200 
st. C. W misce mieszamy proszek 
migdałowy, cukier, masło i esencję 
migdałową. Następnie pojedynczo 
dodajemy do masy jajka i miesza-
my do uzyskania gładkiej masy. 

Okrągłą formę do ciasta o średni-
cy 24 cm posypujemy niewielką 
ilością mąki. Z kawałka ciasta 
francuskiego wycinamy koło te-
go samego rozmiaru. Wkładamy 
do tortownicy i widelcem robimy 
kilka dziurek w cieście. Na środek 
ciasta nakładamy masę migdało-
wą, a w środek wkładamy fi gurkę 
lub ziarnko fasoli. 

Żółtko ubijamy z odrobiną wody i 
smarujemy nim brzeg ciasta fran-
cuskiego (ok. 1,5 cm). 
Z drugiego arkusza ciasta francu-
skiego wycinamy nieco mniejsze 
kółko i kładziemy je na nadzieniu. 
Smarujemy również krawędź gór-
nej warstwy ciasta ubitym żółt-
kiem. 

Zamykamy ciasto, zaginając na 
nim krawędź dolnej warstwy cia-
sta i dociskając brzegi. Robimy 
dziurę w środku ciasta, aby mogło 
ujść powietrze. Całą powierzchnię 
smarujemy resztą żółtka. 

Pieczenie: 
Do nagrzanego do 200 stopni pie-
karnika wkładamy ciasto na 15 
minut. Następnie zmniejszamy 
temperaturę piekarnika do 175°C 
i pieczemy ciasto jeszcze przez 20 
minut. 

Smacznego! 
Agnieszka Wojtysiak 

Fot.: wikipedia.org
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 Belgijskie restauracje
typu fast casual 
Czy kuchnię belgijską można opisać jednym słowem albo jednym zdaniem? 
Jakie potrawy są kojarzone z Belgią? Jakie dania Belgowie jedzą najchętniej? 

Odpowiedź na każde z tych pytań 
pozornie jest bardzo łatwa, bo 
większość osób odpowie: frytki, 
piwo, czekolada i wafl e. To duże 
uproszczenie, bo kuchnia belgij-
ska jest różnorodna i wyszukana. 
Liczy się smak, jakość i sposób 
prezentacji spożywanych potraw. 

A potwierdzeniem tego jest presti-
żowy gastronomiczny Przewodnik 
Michelin  (fr.  Guide Michelin), 
który dotychczas przyznał słyn-
ne gwiazdki wielu belgijskim re-
stauracjom. Dokładny adres i opis 
najlepszych restauracji znajdziesz 
na stronie Przewodnika Michelin, 
link poniżej:
https://guide.michelin.com/be/en/
antwerpen/restaurants 

Stąd wniosek, że kuchnia belgij-
ska to dobre jedzenie. Trudno 
jednak mówić o jednej kuchni 
belgijskiej, bo jest wiele potraw 
regionalnych, a poza tym podział 
kraju na dwa regiony Flandrię i 
Walonię (oraz Brukselę) również 
wpływa w znacznym stopniu na 
zwyczaje kulinarne. 

Kuchnia belgijska jest ciekawa 
również dlatego, że znajdujemy w 

niej wpływy wielu innych kuchni 
narodowych, np. francuskiej, hisz-
pańskiej czy włoskiej. Kuchnia 
belgijska jest jak historia Belgii: 
kto tu przybył, zostawił swój ślad. 
Innym ważnym czynnikiem, któ-
ry w znacznym stopniu wpłynął 
na lokalną kuchnię są porty w 
Antwerpii i Brugii, do których od 
wieków przypływają statki z naj-
różniejszymi towarami i produkta-
mi, jak choćby przyprawy i owoce. 

Belgijscy restauratorzy i szefo-
wie kuchni są bardzo kreatywni 
i ciągle szukają nowych połączeń 
smaków, opracowują nowe recep-
tury, ulepszają dawne przepisy i 
wprowadzają na rynek. W ostat-
nich latach bardzo popularne są 
restauracje typu fast casual, które 
oferują klientom świeże, dobrej ja-
kości jedzenie w nieformalnym i 
oryginalnym otoczeniu. W Belgii 
jest wiele restauracji tego rodzaju, 
a dwie z nich z powodzeniem pod-
bijają też inne rynki. 

Ellis Gourmet Burger 
Frytki to w Belgii danie narodowe, 
podawane są w każdej restauracji, 
niemniej ważny od frytek jest sos, 
który jest do nich podawany. Jest 

kilka podstawowych rodzajów so-
sów do frytek i każdy konsument 
znajdzie swój ulubiony smak. W 
Ellis Gourmet Burger frytki są 
serwowane z pysznym sosem 
pieprzowym na bazie majonezu. 

A co jeszcze dobrego jest w menu 
tej restauracji? Oj, dużo i każdy 
znajdzie coś dla siebie. Dla dzie-
ci można zamówić zestaw mini 
classic burger (mięso wołowe) lub 
mini chicken burger (grillowana 
pierś z kurczaka) plus frytki, do 
tego pomidorki koktajlowe skro-
pione oliwą. Przepyszne są też bur-
gery wegetariańskie z orzechami. 

W menu regularnie pojawiają się 
nowości lub dania sezonowe, jak 
np. Black Lamba burger czyli ja-
gnięcy burger z kozim serem. Ellis 
Gourmet Burger to bardzo dobre 
miejsce na obiad z dziećmi, bo je-
dzenie jest naprawdę smaczne i 
ładnie podane na podgrzewanych 
talerzach. 

Wystrój wnętrza jest nowocze-
sny i przyjemny, atmosfera raczej 
swobodna. Ellis Gourmet Burger 
to jakość w dobrej cenie. Dania 
są przygotowywane z wysokiej ja-
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kości produktów pochodzących 
od lokalnych dostawców, a orygi-
nalne przepisy dań przygotowują 
szefowie kuchni restauracji nagro-
dzonych gwiazdką Michelin. 

Marka Ellis Gourmet Burger to 
belgijska sieć restauracji, która 
powstała w roku 2011 i z roku na 
rok się rozrasta. Obecnie restau-
racje tej sieci znajdują się też we 
Francji i w Holandii. Dokładny 
adres każdej z nich jest podany 
na stronie: 
www ellisgourmetburger.be/nl/
locations. 

EXKI 
To doskonałe miejsce na szybką 
i zdrową przekąskę, na kawę i 
na smaczną zupę. W EXKI chyba 
każdy znajdzie coś dla siebie, bo 
dostępne są też potrawy bezglu-
tenowe czy wegańskie. Menu jest 
dostępne na stronie internetowej 
a tam także opis i zdjęcie każdej 
potrawy. 

W EXKI można zjeść przepyszne 
sałatki, dania z makaronem, zupy 
– polecam pomidorową lub mar-
chewkową, smaczne kanapki np.: 
z kurczakiem, z łososiem, z kozim 

serem i inne. Miłośnicy tarty mo-
gą mieć problem z wyborem, bo 
każda tarta w EXKI to niebo w 
gębie. Poza tym w EXKI można 
zjeść smaczny deser np. cheese-
cake met speculoos czyli sernik 
ze speculoosem. Pyszny! Polecam! 

Restauracje tej sieci znajdują się 
w wielu belgijskich miastach, ale 
też w Paryżu, w Amsterdamie czy 

w Alicante. EXKI to belgijska sieć 
restauracji typu fast-casual, która 
oferuje zdrowe smaczne i świeże 
jedzenie. Firma powstała w roku 
2000 a jej założycielami jest trzech 
przyjaciół. 

Pierwsze dwie restauracje zo-
stały otwarte w Brukseli a 
trzecia w Antwerpii przy ulicy 
The Keyserlei, blisko dworca 
Antwerpen Centraal. W kolejnych 
latach firma intensywnie się rozwi-
jała, otwierane były kolejne restau-
racje w Belgii i innych krajach. W 
roku 2018 było już 96 restauracji w 
Europie, w tym 40 w Belgii. 
Informacje praktyczne: 
www.exki.com  

Iwona Maculewicz
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POLSKI SKLEP BUDOWLANY

GODZINY OTWARCIA Tweemontstraat 62
2100 Deurne

R J&

BTW 0721.691.381

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - piątek 6.00 - 18.00
Sobota 6.00 - 16.00
Niedziela i święta - zamknięte

0484 137 895,  0496 138 360, 0465 309 956
r_j_construct@hotmail.com

R J&

0484 137 895,  0496 138 360, 0465 309 9560484 137 895,  0496 138 360, 0465 309 9560484 137 895,  0496 138 360, 0465 309 956
r_j_construct@hotmail.com

0484 137 895,  0496 138 360, 0465 309 956

Knauf MP 75 Knauf KZW 700 
zbrojony

Bio flexo
biały / szary

Mapei
ultraplan

Knauf 
fill & finish

Knauf 
Betokontakt

Ceresit CT17 
profiprimer

Papier tetra
50 m2

Wszystkim naszym klientom życzymy spokoju, 

ciepła i radości w Święta Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku



18 Flandria po polsku                                                                                                   grudzień 2021 - styczeń 2022

 Wigilijny savoir-vivre 
W polskiej tradycji Wigilia jest najbardziej uroczystą kolacją w roku. Przy świątecz-
nym stole obowiązują pewne zasady, które warto przypomnieć. 

Jeżeli na wigilijną kolację wybiera-
my się jako gość, warto wcześniej 
ustalić z gospodarzami, czy mamy 
przynieść ze sobą jakąś potrawę. 
Unikniemy w ten sposób sytu-
acji, że na stole znajdzie się kilka 
takich samych dań, a zabraknie 
innych. Poza tym przynoszenie 
własnych potraw bez uprzedniego 
porozumienia się z gospodarzami 
wieczoru jest niegrzeczne. 

Zasadą jest, że na wigilijnym sto-
le nie powinno być alkoholu, ale 
ostateczna decyzja zależy od go-
spodarzy wieczerzy, którzy przy jej 
podejmowaniu powinni wziąć pod 
uwagę opinie zaproszonych gości. 

Kilka podstawowych 
zasad savoir-vivre’u 
Gości witają gospodarze, pan 
domu otwiera im drzwi i poma-
ga zdjąć wierzchnie okrycie. 
Uczestnicy wieczerzy nie zdej-
mują butów i nie zakładają kap-
ci, które do eleganckiej sukienki 
czy garnituru wyglądają żenują-
co. Nie siedzą przy świątecznym 
stole w skarpetkach i rajstopach. 
Dopuszczalne jest przyniesienie 
przez gości obuwia na zmianę. 
Jeżeli takiego nie mają, muszą 
oczyścić obuwie, w którym przy-
szli. 

O rozmieszczeniu gości przy sto-
le decydują gospodarze, którzy 
zobowiązani są wziąć pod uwagę 
sympatie i antypatie zaproszonych 

osób, co zapobiegnie ewentu-
alnym złośliwościom i towa-

rzy- skim spię-
ciom. Panie 
p o w i n n y 
siedzieć na 
przemian 

z panami, na-

rzeczeni i młodzi stażem małżon-
kowie obok siebie. Gospodarze 
domu naprzeciwko siebie. 

Życzenia i dzielenie 
się opłatkiem 
Składanie sobie życzeń jest nieod-
łącznym elementem wigilijnego 
wieczoru. Życzenia powinny być 
indywidualne i dopasowane do da-
nej osoby. Zanim więc „wyklepie-
my” zdawkową formułkę, pomyśl-
my, co powinniśmy powiedzieć, bo 
nieświadomie możemy sprawić 
komuś przykrość. Na przykład 
życzyć kuzynce gromadki dzieci, 
jeśli ta od lat bezskutecznie stara 
się o powiększenie rodziny. 

Składanie wigilijnych życzeń roz-
poczyna gospodarz, który zwraca 
się do gospodyni i z nią jako pierw-
szą dzieli się opłatkiem. Następnie 
oboje kierują się z życzeniami do 
najstarszych członków rodziny. Ci 
najmłodsi są na końcu. Według in-
nej wersji w składaniu życzeń obo-
wiązuje zasada „od najstarszego 
do najmłodszego”. 

Prezenty
Świąteczne prezenty nie powinny 
być ani za drogie, ani za tanie, naj-
lepsze są te średnie cenowo, nie 
wprawią bowiem nikogo w zakło-
potanie. Aby uniknąć nieprzyjem-
nych sytuacji, warto kwestię pre-
zentów omówić wcześniej. Każdy 
gość powinien zostać obdarowany. 

Na ogół mamy problem z tym, co 
podarować bliskim czy krewnym, 
z którymi od dawna nie mieliśmy 
kontaktu. Dobrym upominkiem 
jest elegancko zapakowana bom-
bonierka albo drobiazg nawiązują-
cy do hobby osoby, którą chcemy 
obdarować. 

Na czarnej liście świątecz-
nych prezentów znajdują 
się skarpetki, zwierzaki, 
a także podarunki przypo-
minające obdarowanemu o 
jego słabościach czy problemach 
(np. alkohol). Jeśli otrzymamy nie-
trafi ony prezent, nie wolno nam 
tego okazać, aby nie sprawić przy-
krości ofi arodawcy, którego inten-
cje były z pewnością jak najlepsze. 

Prezenty można rozpakować 
dopiero przed deserem lub po 
nim. Nie w trakcie posiłku. 
Nietaktowne jest nie otworzenie 
prezentu przy osobie, od której go 
dostaliśmy. 

Jak nie popełnić gafy 
przy świątecznym stole 
• Goście siadają dopiero wtedy, 

kiedy swoje miejsca zajmą pan, 
pani domu i najważniejszy gość 
(np. senior czy seniorka rodu). 
Sygnał do rozpoczęcia posiłku 
daje gospodyni wieczoru. Jeśli 
kolację poprzedza modlitwa, od-
mawia ją gospodarz, gospodyni 
lub najstarsza osoba zasiadają-
ca przy stole. 

• Panowie mogą wziąć do ręki 
sztućce dopiero wtedy, kiedy 
zrobią to panie siedzące obok 
nich. Sztućców raz wziętych 
ze stołu nie wolno z powrotem 
odłożyć na stół, ani częściowo 
o stół oprzeć. Można je odłożyć 
tylko na talerz. 

• Jedząc zupę talerz przechylamy 
do siebie. Jeśli przerywamy je-
dzenie zupy, łyżka pozostaje w 
talerzu. Po zakończeniu jedze-
nia odkładamy łyżkę na talerzu 
stanowiącym podstawę głębo-
kiego talerza. 

osób, co zapobiegnie ewentu-
alnym złośliwościom i towa-
rzy- skim spię-

ciom. Panie 
p o w i n n y 

z panami, na-

W polskiej tradycji Wigilia jest najbardziej uroczystą kolacją w roku. Przy świątecz-

Na czarnej liście świątecz-
nych prezentów znajdują 
się skarpetki, zwierzaki, 
a także podarunki przypo-
minające obdarowanemu o 
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• Przerywając posiłek odkładamy 
sztućce na talerz. Krzyżujemy 
je tak, aby widelec leżał nad no-
żem. Po zakończeniu jedzenia 
dania głównego widelec i nóż, 
skierowane na godzinę piątą, 
kładziemy równolegle trzon-
kami skierowanymi w prawą 
stronę. Łyżeczka do kawy i her-
baty zawsze musi spoczywać na 
spodku. 

• Ciepłe dania konsumujemy 
od razu po nałożeniu, nie cze-
kając na pozostałych gości. 
Natomiast zimne przekąski 
zaczynamy jeść dopiero wtedy, 
kiedy wszystkim osobom przy 
stole zostały one podane. 

• Przy wznoszeniu toastu nie 
stukamy się kieliszkami. 
Kierujemy je w kierunku osoby, 
która toastem ma być uhono-
rowana, lub w stronę sąsiadów 
przy stole. 

• W czasie wigilijnej kolacji nie 
wypada odmówić jedzenia ja-
kiejś potrawy. Wyjątkiem mo-
gą być względy zdrowotne. W 
takim przypadku należy wytłu-
maczyć pani domu, z jakiego 
powodu musimy zrezygnować 
ze zjedzenia tego czy innego 
dania. 

• Nie zostawia się niedokończo-
nego posiłku na talerzu. Dobre 
wychowanie wymaga, aby nało-
żyć sobie mniejszą porcję i póź-
niej dołożyć danej potrawy, niż 
pozostawić resztki na talerzu. 

• Telewizor absolutnie nie powi-
nien być włączony, a komórkę 
najlepiej wyciszyć lub całkowi-
cie wyłączyć. Dozwolone jest je-
dynie ciche odtwarzanie kolęd. 

Wigilijny stół 
Stół i krzesła powinny być tak 
ustawione, aby gospodarze nie 

mieli problemu z podawaniem 
dań, a goście mogli swobodnie 
zająć swoje miejsca. Pomiędzy 
nakryciami powinien zostać za-
chowany taki odstęp, aby goście 
nie przeszkadzali sobie podczas 
jedzenia. 

Wyprasowany i idealnie czysty 
obrus musi być dostosowany do 
wielkości stołu, stanowić kontrast 
z kolorem zastawy i współgrać z 
wystrojem pokoju. Do zastawy 
gładkiej dajemy obrus wzorzysty, 
do zastawy w desenie obrus jed-
nolity. 

Zastawa na stole 
Talerze, kieliszki, półmiski, jak i 
sztućce powinny stanowić kom-
plet. Przypadkowo dobrane na-
czynia to bałagan na stole. Talerze 
ustawiamy w kolejności podawa-
nych potraw. Na dużych płaskich 
talerzach stawiamy talerzyki do 
przystawek, które potem zamie-
nimy na talerze głębokie. 

Kieliszki ustawiamy po prawej 
stronie nakrycia w kolejności na-
lewania trunków, lub według wiel-
kości. W tym przypadku najbliżej 
nakrycia stawiamy najniższe kie-
liszki. Szkieł do koniaku i likieru 
nie stawiamy, ten rodzaj alkoholu 
podajemy razem z kawą. Naczynie 
na wodę musi znaleźć się z lewej 
strony talerza. 

Sztućce rozkładamy po obu stro-
nach talerza w kolejności, w jakiej 
będą używane. Najdalej od talerza 
kładziemy te, którymi będziemy 
się najpierw posługiwać. Jeżeli 
podajemy zakąski, z prawej strony 
nakrycia kładziemy nóż do zaką-
sek oraz nóż do dania głównego. 
Nad talerzami kładziemy sztućce 
do deserów oraz łyżeczkę. 

Po prawej stronie nakrycia 
kładziemy nóż obiadowo-desero-
wy, nóż stołowy (do przystawki) 

i łyżkę do zupy. Jeżeli do zupy 
podajemy pieczywo i masło, 
wówczas na stole musi znaleźć 
się nóż z zaokrąglonym końcem, 
który kładziemy na talerzyku do 
pieczywa. Po lewej stronie nakry-
cia kładziemy widelce do zakąsek 
i dania głównego. 

Zwykłym nożem i widelcem jemy 
tylko śledzie i ryby wędzone. Do 
pozostałych ryb podaje się widelec 
i szeroki nóż służący do oddziela-
nia rybiego mięsa od kości. Jeżeli 
takich noży nie posiadamy, poda-
jemy zwykłe. Nieprawdą jest, że ry-
bę należy jeść dwoma widelcami. 

Zdarza się, że w trakcie wigilijnej 
kolacji siedzimy obok osób, za któ-
rymi nie przepadamy i z którymi 
nie jest nam po drodze. Jesteśmy 
podenerwowani, wydaje się nam, 
że nie wytrzymamy tych kilku 
godzin przy stole, że nie zniesie-
my nietrafi onych żartów wujka, 
wścibskich pytań cioci, czy opry-
skliwości rodzeństwa. 

W takiej sytuacji najlepiej potrak-
tować ten wspólnie spędzony czas 
jako życzliwe ustępstwo i z przy-
mrużeniem oka przyjąć zachowa-
nia krewnych. Nie wiadomo prze-
cież, ile jeszcze razy przyjdzie nam 
się spotkać w tym gronie przy wi-
gilijnym stole. W kolejnym roku 
może kogoś z nas zabraknąć. 

Podczas wigilijnej wieczerzy 
serdecznie życzę tolerancji dla 
ludzkich wad i niedoskonałości. 
Przyjmijmy innych po prostu ta-
kimi, jakimi są. I pamiętajmy, że 
to nie zasady i etykieta są w życiu 
najważniejsze. W ten wigilijny wie-
czór niechaj towarzyszy nam mi-
łość, ciepło i radość. 

Sylwia Jaworska 

Źródła: kobieta.dziennik.pl, 
dekoria.pl, szkoladam.pl, polki.pl 
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Równieżw języku polskim!Równieżw języku po

Antwerpia | Gent | Waasland



Naszym wspaniałym pracownikom 
składamy życzenia zdrowych i radosnych Świąt 

spędzonych w gronie bliskich.
 

Niech Nowy Rok pełen będzie 
fantastycznych chwil 

przyozdobionych uśmiechem ! 
 

Licówki non-prep to bardzo cienkie płatki porcelany (0,2-0,3mm) wysokiej jakości, będące wynikiem najnow-
szych badań laboratoryjnych. Zabieg przeprowadzany jest podczas 2-3 wizyt w gabinecie stomatologicznym. 

Przyklejane są one przez lekarza dentystę na odpowiednio przygotowaną powierzchnię zębów Pacjenta. 
Są one jednym z najmniej inwazyjnych rozwiązań estetycznych, bo nie wymagają szlifowania zęba. 

Trwałość i walory estetyczne są takie jak w przypadku klasycznych licówek porcelanowych.Trwałość i walory estetyczne są takie jak w przypadku klasycznych licówek porcelanowych.

Laboratorium protetyczne Ortho-Tech: (+32) 485 57 81 28, info@ortho-tech.be

Zalety:
√ zabieg jest bezbolesny, nie wymaga nawet stosowania znieczulenia, 
√ po leczeniu pacjenci nie skarżą się na nadwrażliwość pozabiegową,
√ efekt estetyczny jest natychmiastowy. 
√ licówki porcelanowe są trwałe i odporne na przebarwienia.

Wskazania do zastosowania licówek:
•przebarwienia zębów
•niedorozwój szkliwa i zębiny
•nieestetyczne wypełnienia zębów przednich
•niewielkie ubytki tkanek twardych zęba
•diastemy i tremy pomiędzy zębami siecznymi
•niezadowalający kształt zębów przednich.

Ultracienkie licówki non-prep 
- dla wszystkich niezadowolonym ze swojego uśmiechu!
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Szlachetność i blask, czyli jak się 
ubrać na Święta 
Niezależnie od tego czy święta spędzisz w gronie najbliższych, w kameralnym domo-
wym zaciszu, czy w większym gronie na uroczystej kolacji wigilijnej, to jest to nie-
wątpliwie okazja, która wymaga szykownego stroju. 

Podkreśl świąteczny 
klimat 
Dodaj do swojego stroju wyjątko-
wy świąteczny klimat. Wybierz 
szlachetne i intensywne kolory 
takie jak kobalt, rubin, szma-
ragd, burgund, złoto czy czerń. 
Te kolory ładnie prezentują się 
wieczorową porą. Tkaniny też są 
ważne. Wieczorem, przy sztucz-
nym świetle dobrze wyglądają 
materiały z połyskiem, cekinami 
czy naszywanymi kamieniami. 
Wieczorowe tkaniny, na które 
warto zwrócić uwagę to aksamit, 
jedwab i kaszmir. Najbardziej 
świąteczny wzór to szkocka krata. 
Możesz dodać do swojego stroju 
wzór szkockiej kraty w postaci 
dodatków. 

Świąteczne propozycje 
dla kobiet 
„Mała czarna” to klasyk (o długo-
ści 6 cm przed lub za kolanem) i 
sprawdzi się przy wielu okazjach. 

Jednak w święta 
Bożego Narodzenia 
wybierz coś wy-
jątkowego. Niech 
świąteczna „mała 
czarna” będzie z 
ciekawymi detala-
mi, np. z delikatnie 
mieniącej się tkani-
ny lub w intensyw-
nym ale szlachet-
nym kolorze. Unikaj 
długich balowych 
sukni, które są zbyt 
formalne. Zostaw je 
na bal. 

Nie wiesz, jaką gó-
rę wybrać do spódnicy lub 
spodni? Postaw na jedwabną 
bluzkę lub tę z dyskretną ale 
błyszczącą nitką. Dobrym 
wyborem będzie też koron-
kowa bluzka lub bluzka z 
dużą kokardą wiązaną pod 
szyją. 

Spódnice, kombinezony 
lub spodnie też świetnie się 
sprawdzą, o ile wykonane 
będą ze szlachetnej tkaniny. 
Pamiętaj, aby nie wyglądały 
zbyt swobodnie i codziennie. 
Masz artystyczną duszę? 
Wybierz damski garnitur 
np. w szkocką kratę albo z 
aksamitu. 

Jeśli jesteś zmarzluchem, na 
sukienkę czy na bluzkę na-
łóż delikatny sweterek albo 
kardigany wysadzany ka-
mieniami, albo wieczorową 
marynarkę. Nie zapomnij o 

pięknym płaszczu, który dopełni 
cały strój. 

Jeżeli chodzi o buty, to klasyczne 
czółenka czarne, czerwone lub zło-
te sprawdzą się idealnie. 

Odświętny strój to także dodatki. 
Postaw na mieniące się kolczy-
ki, naszyjniki lub bransoletkę. 
Błyszcząca mała torebka na łań-
cuszku sprawi, że będziesz wyglą-
dać szykownie i odświętnie. 

Świąteczne propozycje 
dla mężczyzn 
Garnitur jest najczęstszym wybo-
rem dla mężczyzny na kolację wi-

Aksamit to idealna tkanina na świąteczny 
wieczór dla kobiety i mężczyzny. 
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gilijną. Wybierz garnitur w jednoli-
tym ciemnym kolorze (granatowy, 
czarny bądź grafitowy) lub w dys-
kretny wzór. Dołącz do tego białą 
koszulę, która jest najbardziej ele-
gancka i idealna na taką okazję. 
Do tego ciemny krawat (może być 
w dyskretny wzór). 

Nie lubisz garniturów? Wybierz 
zestaw koordynowany, czyli np. 
granatową marynarkę, białą ko-
szulę i szare wełniane spodnie 
lub kaszmirowy sweter z koszulą 
lub aksamitna marynarka… Buty, 
koniecznie wizytowe, mogą być 
czarne, bordowe lub brązowe. 

Swój świąteczny strój możesz uroz-
maicić dodatkami takimi jak kra-
wat w delikatny wzór, muszka lub 
ciekawa poszetka. 

Pamiętaj, żeby strój na kolację wi-
gilijną był uroczysty i odświętny. 

To, jakie ubranie wybierzesz na 
kolację wigilijną, zależy od rodza-
ju spotkania. Zapoznaj się dobrze 
z kodem ubioru i dostosuj się do 
niego. Strój świąteczny możesz 
później wykorzystać na imprezę 
sylwestrową oraz w czasie karna-
wału. 

Anna Czechowicz
Doradca wizerunku i etykiety

www.annaczechowicz.com
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 Sylwestrowe przesądy 
Ludowe porzekadło mówi: jaki Sylwester, taki cały rok. Dlatego, jeśli chcecie pozbyć 
się starych problemów, rozprawcie się z nimi w starym roku. Warto przecież szczę-
ściu pomóc… 

Gdy żegnamy stary i witamy no-
wy rok, odżywają przesądy ma-
jące zapewnić nam powodzenie 
w miłości, sukcesy w fi nansach 
i dobre zdrowie. Sposobów na to 
jest wiele. Jednym z nich jest spi-
sanie trosk i smutków na małych 
czerwonych karteczkach i spale-
nie ich podczas sylwestrowej nocy. 

Niektórzy praktykują wyrzucanie 
owych karteczek przez otwarte 
okno w momencie wybicia godzi-
ny dwunastej. Trzeba być odwró-
conym tyłem do okna, a karteczkę 
wyrzucić zdecydowanym ruchem 
powtarzając w myślach pragnie-
nie, żeby problemy odeszły wraz 
ze starym rokiem. 

Sylwestrowa noc ponoć poma-
ga także w spełnianiu życzeń. 
Wystarczy swoje marzenia wypi-
sać na małej karteczce, spalić ją, 
a popiół wrzucić do kieliszka z 
szampanem i wypić. Pomyślność 
gwarantowana. 

Panie, które wciąż czekają na swo-
ją wymarzoną drugą połów-

kę, w ten wyjąt-
kowy wieczór 

koniecznie 
muszą zało-

żyć pod sylwe-
strową kreację 

nową bie-
liznę. 

Koniecznie z metką. A tuż 
po północy wsłuchać się 
w prowadzone rozmowy, 
albowiem pierwsze mę-
skie imię, które usłyszą, 
będzie należało do ich 
nowego ukochanego. 

Aby zapewnić sobie po-
wodzenie u mężczyzn, 
każda kobieta tuż przed 
wyjściem na sylwestrową 
zabawę powinna do buta wsypać 
kilka ziarenek maku, co ponoć 
ma jej przysporzyć mnóstwo ad-
oratorów. 

W ostatnim dniu starego roku 
pod żadnym pozorem nie wolno 
sprzątać, zwłaszcza zamiatać, bo 
w ten sposób wymiata się z do-
mu szczęście. I chociaż, jak twier-
dzą niektórzy, kolejny rok należy 
przywitać w czystym mieszkaniu, 
najlepiej posprzątać w przeddzień 
Sylwestra. 

Lodówki i spiżarnie należy za-
pełnić przysmakami, co odpędzi 
biedę i zapewni w nowym roku 
dostatek. W domu musi znajdo-
wać się też gotówka, dobrze mieć 
kilka złotych monet, co zagwaran-
tuje przypływ pieniędzy przez cały 
kolejny rok. 

Ciągłemu niedoborowi pieniędzy 
można zaradzić wkładając do 
portfela łuski z wigilijnego kar-
pia, koniecznie nieparzystą ilość. 
Ma to zapewnić stabilne fi nanse w 
nowym roku. Podobno jednak nic 
tak nie działa na przypływ gotówki 
jak kąpiel w wannie wypełnionej 
monetami albo nacieranie się 
banknotami. 

Jeżeli w starym roku nie uregu-
lujemy zaległych zobowiązań fi -
nansowych, wszelkich długów i 
pożyczek, będą się one ciągnęły 
za nami przez kolejny rok. 

Żeby pomóc szczęściu, nie zaszko-
dzi nakręcenie zegarów równo o 
północy, przy czym trzeba uwa-
żać, żeby wskazówki nie stały w 
miejscu, bo to zły omen. Równo o 
północy należy też otworzyć okna, 
by zaprosić do środka nowy rok i 
dobre duchy, które będą się nami 
opiekować. 

Pomyślność w nowym roku przy-
niosą też odwiedzający nas tuż po 
północy goście. Jako pierwszy po-
winien być to jasnowłosy mężczy-
zna, w drugiej kolejności brunet. 
Jeśli pierwszą osobą odwiedzającą 
będzie kobieta, szczęścia nam nie-
stety nie przyniesie, ponieważ jest 
przepowiednią nieszczęśliwych 
zdarzeń. Za to dzieci, które przyjdą 
na świat w Nowy Rok, zwiastują 
pomyślność i dobrobyt dla całej 
rodziny. 

Podczas sylwestrowej biesiady po-
winniśmy spożywać posiłki tylko z 
okrągłych talerzy, które oznaczają 
zamknięcie cyklu, czyli starego ro-
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monetami albo nacieranie się 
banknotami. 
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ku. Na okrągłych talerzach warto 
podać kapustę, ponieważ jej zje-
dzenie w ostatni dzień roku przy-
nosi szczęście. 

Sylwestrowe menu musi składać 
się z rarytasów bo to, czym objada-
liśmy się i co piliśmy w Sylwestra, 
będzie z nami w kolejnym roku. 
Wszystkie serwowane smakołyki 
trzeba zjeść. Warto także przygo-
tować dwanaście rodzynków i 

przed wybiciem północy zja-
dać je co minutę, przy 

każdym myśląc 
o kolejnym 

życzeniu, 
które ma 
się spełnić. 

Po toaście noworocznym należy 
obserwować bąbelki szampana 
w kieliszku. Jeżeli są duże i in-
tensywne, zapowiadają ciekawy 
dobry rok, pełen nowych znajo-
mości i wrażeń. Krzyżujące się 
łańcuszki bąbelków ostrzegają, 
by uważać na fi nanse i kondycję 
zdrowotną. W tym przypadku też 
można pomóc szczęściu i do kie-
liszka wsypać odrobinkę cukru. 
Wtedy bąbelki długo będą unosiły 
się do góry. 

Składając o północy życzenia no-
woroczne należy zwrócić uwagę, 
kogo się całuje. Pierwszą osobą 
pocałowaną przez kobietę powi-
nien być mężczyzna, a mężczyzna 

pierwszego całusa powinien otrzy-
mać od kobiety. 
Aby zacząć kolejny rok w przyjaźni 
z innymi ludźmi, najpierw trzeba 
pogodzić się z tymi, z którymi po-
kłóciliśmy się w starym, i wejść w 
kolejny rok z czystym sumieniem. 

Trudno powiedzieć, czy te zabiegi 
zapewnią nam szczęście i pomyśl-
ność w nowym roku, ale warto 
spróbować. To nic nie kosztuje, 
ale wiara czyni cuda, a poza tym 
zabawa może być przednia. 

Szczęśliwego Nowego Roku! 

Hanna Korcz
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Boże Narodzenie w Belgii  
– zwyczaje i tradycje 
Podobnie jak w Polsce i innych krajach, także w Belgii różnie podchodzi się do tema-
tu świąt. Sporo zależy też od regionu. Wszak Flandria i Walonia oraz sama Bruksela 
to jakby trzy różne kraje, w których obowiązują nawet inne prawa i języki, a co do-
piero obyczaje. Flandria ma podobne tradycje do Holandii, zaś Walonia do Francji. 
Podobne, ale nie te same. 

Kartki świąteczne. 
Jarmarki świąteczne. 
W Polsce kartki świąteczne (kerst-
kaarten) kupuje się i wysyła coraz 
rzadziej. We Flandrii jest inaczej. 
Kartki pakowane są zwykle po 10 
czy 20 sztuk, ale nie po to, by ta-
ką samą kartkę wysyłać do wujka 
przez 10 lat, ale dlatego że ludzie 
piszą ich dziesiątki. Z tym że w 
większej części są one rozdawane, 
a nie wysyłane. 

W szkołach w ostatnie dni przed 
feriami świątecznymi organizo-
wane są spotkania świąteczne, 
podobnie jak „opłatek” w polskich 
szkołach, tylko tu ludzie nie dzielą 
się opłatkiem, a do jedzenia przy-
noszą chipsy, ciastka, dziecięcego 
szampana, krakersy czy owoce. 
Często rozdawane są także pre-
zenty na wzór polskich „szkolnych 
mikołajków”. 

Podczas tych spotkań dzieci wrę-
czają świąteczne kartki z krótkimi 
życzeniami. Na szkolne  potrzeby 

kartki świąteczne są często malut-
kie (ok 5-7 cm), choć standardo-
we formaty też są, ba, są też mega 
super hiper formatu A4 czy nawet 
A3, a co  – jak szaleć, to szaleć. 
Kartki mają najróżniejsze kształty 
i motywy, nie zawsze bezpośrednio 
związane ze świętami. 
 
Kartki świąteczne wręczamy też 
sąsiadom, znajomym i rodzinie. 
Sąsiadom po prostu wrzucamy do 
skrzynki, więc przed samymi świę-
tami nie powinien nikogo dziwić 
widok ludzi łażących wieczorami 
od domu do domu i wrzucających 
kartki do skrzynek na listy. Mnie 
swego czasu to dziwiło, bo nie wie-
działam o tym zwyczaju. Teraz sa-
ma łażę z kartkami. 

Piękne ręcznie robione kartki 
można kupić na wszelakich jar-
markach i kiermaszach świą-
tecznych – i tych dużych, i tych 
małych, a jest ich tu od groma. 
Tradycja wielkich jarmarków 
świątecznych, takich z diabelskim 

młynem i przedstawieniami przy-
wędrowała z Niemiec. Odbywają 
się przed świętami w większych i 
mniejszych miastach, i trwają po 
kilka dni. 

Poza jarmarkami w czasie świą-
tecznym organizowanych jest też 
wiele innych imprez. W kościo-
łach odbywają się koncerty świą-
teczne, które gromadzą sporo 
ludzi, mimo że wstęp częstokroć 
jest płatny. Przygotowywane są 
też świąteczne przedstawienia, a 
także happeningi świąteczne na 
świeżym powietrzu. 

Ile dni świętuje się  
w Belgii i czym  
nas ugoszczą? 
W Polsce dla wszystkich oczywiste 
jest, że święta zaczynają się już 24 
grudnia wieczorem. Tutaj jest róż-
nie. Niektóre rodziny także zaczy-
nają święta tego dnia. Do kościoła 
chodzą przynajmniej od czasu do 
czasu, więc i w pasterce uczestni-
czą i święta z narodzeniem Jezusa 
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kojarzą. Jest uroczysta kolacja i 
składanie życzeń. 

Moja była nauczycielka nider-
landzkiego (moja rówieśniczka) 
wspominała, że jako dziecko szła 
wieczorem spać, a przed północą 
wszystkie dzieci były budzone i 
musiały iść do kościoła na Mszę 
Świętą. U nas w domu nie było 
przymusu dla dzieci, mogliśmy 
iść po prostu na poranną Mszę w 
Boże Narodzenie. 

W wigilię Bożego Narodzenia 
wielu ludzi biega jeszcze po skle-
pach w poszukiwaniu promocji. 
Belgowie są bowiem znani z tego, 
że nie lubią wydawać pieniędzy, 
jeśli nie muszą i jeśli się tylko da, 
to szukają okazji i przecen, a tych 
przed świętami jest całkiem sporo. 
To dotyczy nie tylko tych biedniej-
szych, ale i całkiem zamożnych. 

W Walonii święta zaczynają się 24 
grudnia uroczystą kolacją. Tyle 
że oni nie zaczynają z pierwszą 
gwiazdką. Zapraszają 
rodzinę na później-
szą godzinę, np. na 
dwudziestą, żeby po-
siedzieć przy stole do 
północy. Nie mają ja-
kichś specjalnych 
dań typowo świątecz-
nych, ale potrawy są 
lepsze, droższe, eks-
kluzywniejsze. 
Często jakaś dzi-

czyzna, owoce 
morza, homar, 
kaczka, indyk. 
Nie stawia się na 
raz wszystkiego 
na stole jak w 
Polsce. Raczej 
najpierw jakieś 
przekąski, ape-
ritif, przystawki, 
potem dopiero 
danie główne. 
Zanim podadzą 
następne danie, 

relaksik przy alkoholu. Na koniec 
przed samą północą podaje się 
deser. Jest to najczęściej la bûche 
de Noël (franc.), boomstronk (ni-
derl.) czyli rolada przypominająca 
kawałek drewna. Ponoć bardzo 
pyszna. 

O północy wszyscy składają sobie 
życzenia i otwiera się prezenty. 
Gdy w rodzinie są maluchy, któ-
re mogą nie doczekać do północy, 
czas prezentów przychodzi wcze-
śniej. 

25 grudnia to najważniejszy dzień 
świąteczny. Wprawdzie niektórzy 
świętują z rodziną też 26 grudnia, 
ale ten drugi dzień nie we wszyst-
kich rodzinach jest uznawany za 
święto. Poza tym 26 grudnia jest 
już tutaj dniem roboczym. 

Belgijki świętują po ludzku, czyli 
nie spędzają połowy (co najmniej) 
tego świątecznego czasu w kuch-
ni, tylko z rodziną. Wolą zamówić 
gotowe zestawy świąteczne (głów-

ne dania, przystawki, desery na 
gorąco i na zimno) do domu. 

Już od początku grudnia w skrzyn-
ce można znaleźć ulotki, gazetki 
z reklamami restauracji czy firm, 
które zajmują się taką działalno-
ścią kucharską i skomponować 
sobie całe świąteczne menu, które 
przywiozą ci do domu w wybrany 
dzień. Jak nie zamawiają komple-
tu, to przynajmniej ciasto czy ja-
kieś tam inne półprodukty, żeby 
się nie męczyć. 

Wiele osób wychodzi w czasie 
świąt z rodziną do restauracji. 
Podczas Bożego Narodzenia re-
stauracje są częstokroć pełne, dla-
tego lepiej zrobić sobie wcześniej 
rezerwację, gdy ma się ochotę sko-
rzystać ze świątecznego klimatu 
jakieś knajpki. 

Wielu rodziców zostawia sobie na 
koniec roku parę dni urlopu, by 
razem ze swoimi pociechami poje-
chać na tydzień czy dwa w Ardeny 
albo nad morze. Niektórzy mają 
w tych miejscach swoje domki 
wypoczynkowe. Niektóre firmy 
mają wtedy przestój i wszyscy idą 
na urlopy. 

W tematyce żywnościowej dodam 
jeszcze ciekawostkę, że niektóre 
belgijskie browary mają specjalne 
tradycyjne świąteczne piwa. 

Dekoracje  
i choinki 
Dekoracje świąteczne najpierw 

pojawiają się w skle-
pach. Ledwie zabiorą 
znicze i dynie hallo-
weenowe, już wystawia-
ją choinki i puszczają 
„White Christmas”. 
Gdy w kalendarzu 
pojawia się kartka z 
napisem „december”, 
ludzie wyciągają z szaf 
świąteczne ozdoby, a 
w ogrodach, przed po-
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sesjami czy na oknach 
przybywa oświetlonych 
Mikołajów, reniferów, 
choinek, gwiazd, szo-
pek i światełek w ogro-
dzie. 
 
Z choinkami jest tak, 
jak w Polsce. Jedni wo-
lą sztuczne, drudzy ży-
we. Belgia ma ciekawy 
sposób na pozbywanie 
się ich po świętach. Znaczy tych 
żywych, bo sztuczne to wiadomo – 
na strych. Po Nowym Roku odby-
wa się „palenie choinki” (kerstbo-
omverbranding). Ludzie zbierają 
choinki w wyznaczonym miejscu, 
robią wielkie ognicho i palą cho-
inki. Informują o tym wydarzeniu 
plakaty, można też znaleźć takie 
informacje w sieci. 

Poza choinkami i stroikami istot-
nym elementem dekoracji świą-
tecznej w Belgii są świece. W 
sklepach znajdziemy całe morze 
świec zwykłych, zapachowych, w 
różnych kształtach i kolorach, mi-
liardy świeczników, podstawek na 
świeczki i innych bajerów świeco-
wych i świecopodobnych. 

Jakby nie patrzeć, jest zima, a co 
może być przyjemniejszego niż 
świąteczny zimowy wieczór, spę-
dzony z rodziną w świetle migo-
czącego ognia z kominka i świec? 

Dosyć popularnym akcentem 
świątecznym w Belgii są rośliny, 
uważane w czasach pogańskich 
za magiczne czyli te, których w 
porządnych katolickich domach 
być nie powinno. Kto jednak nie 
pała sentymentem do pięknego 
choć niemiłosiernie kłującego 
ostrokrzewu, którego tu rośnie w 
ogródkach mnóstwo, czy fascynu-
jącej jemioły pod którą wolno się 
całować, a nawet trzeba. Ten zwy-
czaj znany był też i tu, choć dziś już 
raczej nieliczni o nim pamiętają. 

Z okazji Bożego Narodzenia ku-
puje się tu też specjalne obrusy, 
serwetki a nawet zastawę z moty-
wami świątecznymi. 

Prezenty 
Jak jest choinka, to i muszą być 
prezenty. W czasie świąt obdaro-
wuje się i dzieci, i dorosłych. Co, 
kto i komu, to już zależy od rodzi-
ny i fantazji. W belgijskich rodzi-
nach popularne jest dawanie pod 
choinkę pieniędzy w kopercie lub 
w specjalnym świątecznym pudeł-
ku, np. w kształcie bombki. 

Dawanie prezentów nie kończy 
się na świętach, bowiem jest jesz-
cze Nowy Rok. Interesującym 
zwyczajem we Flandrii są listy 
noworoczne, czyli nieuwsjaarbrie-
ven. Dzieci przygotowują specjal-
ne listy z życzeniami dla swoich 
rodziców i chrzestnych. Czasem 
też dla dziadków. 

Nie są to byle jakie listy. W wielu 
szkołach zamawia się wcześniej 
specjalne kartki na tę okazję. 
Potem dzieci pod kierunkiem 
wychowawcy piszą życzenia. 
Bardzo często są to teksty sta-
ranne, rymowane i wykaligrafo-
wane. Niektórzy ozdabiają swoje 
listy rysunkami czy specjalnymi 
naklejkami. 

Po Nowym Roku  rodzina orga-
nizuje specjalne przyjęcie nowo-
roczne, na które zapraszani są 
chrzestni, dziadkowie i reszta ro-

dziny. Dzieci uroczyście recytują 
owe życzenia, otrzymując prezenty 
lub pieniążki. 

Święta na obczyźnie 
Na święta wiele osób pakuje wa-
lizy i wyjeżdża do Polski. Ci, co 
zostają na miejscu, organizują 
świąteczny czas wedle polskich 
tradycji, aby poczuć się jak w do-
mu. Dzieci ubierają choinkę w 
bombki, cukierki, własnoręcznie 
wykonane papierowe ozdóbki i 
kolorowe mrugające światełka. 

Na święta zrobię pierogi z kapustą 
i może z suszonymi śliwkami, usz-
ka, ugotuję barszczyk, usmażę ja-
kąś rybę (mąż przyrządzi śledzie). 
Upiekę makowce drożdżowe, mo-
że dzieci upieką pierniczki. No i 
oczywiście tort (pewnie orzechowy 
jak zwykle), bo przecież Najstarsza 
będzie mieć urodziny. 

Będą życzenia, eleganckie ubrania 
i polskie kolędy z płyty (może kto 
nawet zaśpiewa). I pewnie jakieś 
upominki pod choinką się znajdą. 
W końcu po co się kupiło wielką 
choinkę? Żeby prezenty było gdzie 
włożyć. 

Przede wszystkim będziemy mieć 
czas dla siebie, by usiąść razem i 
po prostu posiedzieć, porozma-
wiać. W codziennym zaganianiu 
często zwyczajnie brakuje na to 
czasu. Będzie też zapewne okazja 
do spotkania się z zaprzyjaźniony-
mi rodakami i miłego spędzenia 
czasu w wesołym polskim gronie. 

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

Magdalena B-P
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Planszowy generał #8 
Gry wojenne, przedstawiające bitwy drugiej wojny światowej idą w tysiące. Tych o 
pierwszej jest zdecydowanie mniej, choć i tak naliczyć ich można setki. Szczerze mó-
wiąc, nie ma chyba znanego ludzkości konfliktu, który nie znalazłby odzwierciedle-
nia w grze. Nie ma się zatem co dziwić, że autorom opatrzyły się już dostępne tematy 
i zaczynają sięgać w przyszłość. 

Nie mówię oczywiście o wojnach 
w odległych galaktykach, czy o 
bataliach znanych z Gwiezdnych 
Wojen. Mam na myśli konflikty 
współczesne, do których teore-
tycznie może dojść nawet i teraz. 
Jest przecież tyle miejsc na świe-
cie, gdzie tarcia między państwa-
mi są na tyle intensywne, że grozi 
to wybuchem kolejnej wojny. O ta-
kim podejściu do tematu traktuje 
seria Next War od GMT Games. 

Next War: Taiwan to produkcja 
umożliwiająca symulację starcia 
dwóch chińskich „państw”, zakła-
dając, że ChRL zdecydowałaby się 
na inwazję wyspy, nie czekając na 
pokojowe rozwiązanie i przyłącze-
nie Taiwanu. Biorąc pod uwagę 
relacje łączące Taiwan z Japonią 
i USA, lokalny konflikt zbrojny 
mógłby przerodzić się w wojnę o 
światowym spektrum. Gra jednak 
koncentruje się na samej wyspie 
i otaczających ją wodach. 

Informacje na tyle pudełka mówią 
nam, że czas rozgrywki szacuje się 
na 120 do 480 minut. Skala złożo-
ności została oceniona na 5/9, jeśli 
stosujemy zasady podstawowe, i 
na 8/9 przy zasadach zaawanso-
wanych. Jest jeszcze ocena przy-
datności gry do rozgrywek solo. 
Tutaj GMT Games dało 7/9, więc 
wysoko. 

Zajrzyjmy do środka. Dwie in-
strukcje: jedna z nich zawiera pod-
stawowe oraz zaawansowane prze-
pisy, oraz druga, gdzie znajdziemy 
zasady dotyczące wyłącznie Next 
War: Taiwan. Do tej drugiej dołą-
czone są scenariusze. 

Dziesięciościenna kostka, trady-
cyjnie woreczki strunowe używa-
ne do segregowania żetonów, cho-
ciaż sam stosuję specjalne tacki, 
mapa (tym razem papierowa), pra-
wie 700 żetonów, tekturowa plan-
sza „Naval Display”, na której wy-
konywane będą ruchy jednostek 
morskich, druga „Air Superiority 
Display” do oznakowywania misji 
jednostek powietrznych, arkusze z 
tabelami, sekwencją gry i 
innymi pomocami. 

Siadając do rozgrywki 
gracze wybierają jeden 
z dostępnych scenariu-
szy. Rzeczą odróżniają-
cą NW: T od wielu in-
nych strategii jest fakt, 
że rozgrywając ten sam 
scenariusz, za każdym 
razem partia może mieć 
inne rozstawienie po-
czątkowe. Siły ROC 

(Republika Chińska) są bowiem 
rozstawiane przez gracza w opar-
ciu o sprecyzowane wytyczne, nie-
wskazujące jednoznacznie (poza 
pewnymi wyjątkami) konkretnych 
heksów, na których mają być roz-
mieszczone nasze oddziały. 

Gracz, dowodzący Armią 
Ludowowyzwoleńczą, ma trochę 
mniej swobody, ale za to może 
wybrać, w którym miejscu wyspy 
dokona pierwszego desantu. Taka 
możliwość sprawia, że rozgrywka 
staje się mniej schematyczna i 
pozwala na eksperymentowanie 
z rozstawieniem i kierunkiem 
uderzenia. 

Partia rozgrywana jest w cyklu na-
stępujących po sobie tur, a te z ko-
lei dzielą się na pewną liczbę faz: 

• Faza pogody. W jej trakcie (po-
za pierwszą turą) rzucamy kost-
ką i sprawdzamy, jaka pogoda 
będzie obowiązywać w trakcie 
danej tury; 

• Faza zaopatrzenia. Sprawdzamy, 
czy oddziały nie są czasem od-
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cięte od swoich baz zaopatrze-
niowych. W tym celu oddział 
musi być w stanie wytyczyć 
linię zaopatrzenia prowadzącą 
po drogach; 

• Faza inicjatywy. To moment, 
gdy sprawdzane jest, czy któraś 
ze stron posiada inicjatywę w 
trakcie aktualnego etapu. Tury 
mogą bowiem być dwojakiego 
rodzaju – takie, w których jed-
na ze stron posiada inicjatywę, 
oraz takie, w których nie posia-
da jej żaden z przeciwników. Te 
drugie są krótsze i składają się 
z mniejszej liczby faz;

 
• Faza lotnictwa. Każdy z graczy 

sprawdza liczbę dostępnych 
punktów, które to z kolei po-
zwalają określić, która ze stron 
będzie miała przewagę w po-
wietrzu; 

• Faza morska. Najpierw weryfi-
kacja kontroli obszarów mor-
skich. Pozytywna umożliwia 
przemieszczanie się przez ten 
obszar. Jeżeli aktualnie trwa-
jąca tura jest jedną z tych, w 
trakcie których któryś z graczy 
posiada inicjatywę, to po fazie 
morskiej następuje przejście do 
segmentu ruchu w ramach tej 
inicjatywy. 

Dla odmiany, jeżeli tura 
jest taką, w której nikt ta-
kiej inicjatywy nie posiada, 
segmenty inicjatywy (ruch, 
walka, reakcja jednostek 
elitarnych, ruch po przeła-
maniu, walka po przełama-
niu, ruch w ramach reakcji, 
walka w ramach reakcji) są 
pomijane i następuje na-
tychmiastowe przejście do 
fazy zwykłego ruchu; 

• Faza ruchu. Wiadomo, gracz 
posiadający inicjatywę prze-
mieszcza swoje jednostki. 
Oddziały lądowe poruszają się 
wydatkując posiadane punkty 
ruchu. Poza klasycznym ru-
chem część oddziałów może 
być również transportowana 
drogą morską lub powietrzną; 

• Faza walki. Jeśli nie stoimy 
bezpośrednio w sąsiedztwie 
wrogiego oddziału, nie jeste-
śmy zmuszeni atakować. Jeśli 
jednak się na to zdecydujemy, 
przeprowadzamy starcie. 

W skrócie: 
Po wskazaniu jednostek atakują-
cych i atakowanych w tradycyjny 
sposób sprawdzany jest pierwotny 
stosunek sił obu stron. Każdy z od-
działów posiada dwa współczynni-
ki walki – siłę w obronie i siłę w 
ataku i to właśnie te parametry są 
brane pod uwagę na tym etapie. 

Niektóre oddziały będą dodat-
kowo miały korygowaną siłę w 
zależności od terenu, na jakim 
toczona będzie bitwa. Obliczony 
w ten sposób stosunek sił jest od-
noszony do stosownej kolumny w 
tabeli rezultatów walki; 

• Faza posiłków. Wprowadzamy 
do gry uzupełnienia. 

• Faza zwycięstwa. Gracze dodają 
punkty zdobyte w trakcie tury 
do swojej puli. Jeśli któryś z gra-

czy zgromadził liczbę punktów 
wymaganą do zwycięstwa, gra 
dobiega końca. W przeciwnym 
razie rozpoczyna się kolejna tu-
ra. 

Kilka słów podsumowania: 
Wykorzystując podstawowe zasa-
dy dostajemy grę o ciekawej tema-
tyce i kilku mechanizmach, które 
sprawiają, że nie mamy wrażenia 
siadania do czegoś, w co już grali-
śmy. Kiedy zaś sięgamy po zasady 
zaawansowane, wzrasta stopień 
złożoności, dodajemy rozgrywce 
dodatkowy wymiar. 
NW: T jest dobrze zaprojektowaną 
grą, nieźle oddaje aspekty współ-
czesnego konfliktu zbrojnego. 
Chyba jedyne, do czego można 
się przyczepić to niezbyt przyjaź-
nie napisane zasady. 

Jednak to dobra symulacja i na-
prawdę solidna produkcja. Więc 
nie zrażać się niejasnościami w 
instrukcji i grać, grać, grać… 

Konrad Gołębiewski
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 Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Akcja „Zapal znicz na polskiej mogile” 
Nasza szkoła już po raz piąty przystąpiła do organizo-
wania akcji „Zapal znicz na polskiej mogile”. Celem 
jej jest podtrzymywanie pamięci o polskich bohate-
rach – żołnierzach, którzy walczyli o wolność Polski 
i Europy w czasie II wojny światowej, a po śmierci 
ich szczątki spoczęły na cmentarzach rozsianych po 
całym świecie. 

Aby oddać cześć tym, którzy „odeszli na wieczną 
wartę”, zachęcaliśmy wszystkich Polaków przeby-
wających poza granicami Ojczyzny, aby na znajdu-

jących się w pobliżu ich 
miejsca zamieszkania 
żołnierskich grobach, 
zapalić znicz – świateł-
ko pamięci. Mamy na-
dzieję że wspomnienie 
o polskich bohaterach 
będzie towarzyszyło 
nam wszystkim, zaś polskie mogiły, pomniki, w li-
stopadzie rozświetli ogień pamięci. 

Polonijny Dzień Dwujęzyczności 
Polonijny Dzień Dwujęzyczności, czyli Polish 
Billingual Day obchodzony jest na całym świecie w 
każdy trzeci weekend października. Tak było i w na-
szej szkole. W sobotę 16 października nasi uczniowie 
w różnej formie świętowali swoją wielojęzyczność. 

Młodzież licealna krótkim, ale jakże celnym prze-
mówieniem podsumowała przydatność znajomości 
wielu języków. „Myślę w dwóch językach, w dwóch 
językach piszę, świat lepiej rozumiem, coraz więcej 
słyszę” - wybrzmiało po: polsku, francusku, nider-
landzku, rosyjsku, niemiecku i angielsku. 

Z kolei klasa czwarta tańczyła w rytm piosenki Cleo 
pt. „Dom”, głośno i ze wzruszeniem śpiewając w ję-
zyku ojczystym: 
„Daleko stąd dom 
Ja w sercu mam go 
Choć nie jest łatwo iść przez świat, hej 
Daleko stąd dom 
Ja w sercu mam go 
Powrócę, czekaj na mnie tam”. 

W innych klasach w tym czasie trwały konkursy, 
quizy i zgadywanki związane głównie z językiem 
polskim i niderlandzkim, którymi na co dzień po-
sługują się, mieszkający we Flandrii, nasi uczniowie. 
Zwieńczeniem tych edukacyjnych zabaw była praca 
plastyczna pt: „Język polski, niderlandzki - dwa bra-
tanki… gdyby moje języki ożyły…”. 

 Drodzy Uczniowie, 
  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam i Waszym  
       Rodzinom przede wszystkim zdrowia, pogody ducha oraz wiele pomyślności 
         na co dzień. Niech ten świąteczny czas będzie wypełniony ciepłem, radością 
         i spokojem, zaś nadchodzący 2022 rok będzie pełen szczęścia, spełnionych marzeń 
         i dobrych decyzji.

Z wyrazami szacunku,
Rada Pedagogiczna

Szkoły Polskiej w Antwerpii
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Festiwal Piosenki Polskiej  
w Gandawie 
W ramach Dni Dwujęzyczności, 
w niedzielę 17 października 
br. Instytut Języka i Kultury 
Polskiej im. Polskich Lotników 
w Gandawie zorganizował pierw-
szy w Belgii Festiwal Piosenki 
Polskiej. 

Festiwal skierowany był do dzieci 
i młodzieży polonijnej ze wszyst-
kich regionów Królestwa Belgii 
i miał na celu promocję polskiej 
kultury za granicą. Honorowy 
patronat objęła Ambasada RP w 
Brukseli. Gościem honorowym 
festiwalu był znany wszystkim 
artysta – Krzysztof Antkowiak, 
który zasiadł w gronie jury oraz 
zachwycił publiczność swoim wy-
stępem w drugiej części festiwalu. 

Kto choć trochę zna Instytut, do-
skonale wie, że główne miejsce 
zajmują tu uczniowie, ich talenty 
i możliwości. Dlatego nikogo nie 
zdziwił wspólny występ uczniów 
i zaproszonej gwiazdy, rozpoczy-
nający festiwalowe popołudnie. 
Dobrze wiadomo, że występ na 
jednej scenie ze znanym artystą 
to marzenie niejednego dziecka. 

Do festiwalu zgłosiło się aż 26 śpie-
wających i wspaniale przygotowa-
nych dzieci z różnych regionów 
Belgii. W konkursie udział wzię-
li reprezentanci polskich szkół 
w Brukseli, Antwerpii, Leuven. 
Każda szkoła mogła zgłosić 5 wy-
konawców-solistów lub zespół. 

Wszyscy śpiewali po polsku, wy-
konując utwory znanych polskich 
artystów. Dla niektórych uczest-

ników był to pierw-
szy występ na wiel-
kiej scenie, innym 
natomiast nawet 
ponad 200-osobo-
wa publiczność nie 
sprawiała proble-
mu – wprost prze-
ciwnie, dodawała 
odwagi i rozwijała 
artystyczne skrzy-
dła. 
Bezpośredni kon-
takt z polską gwiaz-
dą niewątpliwie 
był, zarówno dla 
dzieci, jak i doro-

słych, ogromną inspiracją do 
aktywnego udziału w festiwalu, 
a także ogromnym przeżyciem 
artystycznym. Wielu słuchaczy 
oraz uczestników festiwalu jeszcze 
długo po jego zakończeniu nuciło 
festiwalowe piosenki. 

Jury Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Gandawie w składzie: Krzysztof 
Antkowiak, prof. Werner Vers-
chelde, Grażyna Las-Sajdak 
– Komisja Europejska, Agata 
Kocińska – redaktor naczelna 
„Flandrii po polsku”, Monika 
Wrona – doradca kariery, przy-
znało następujące miejsca: 

Kategoria wiekowa 5-10 lat: 
• I miejsce – Weronika Gogo-

lewska, „Zakazany owoc”. 
• II miejsce – zespół SUSHI 

LOVERS, „Meluzyna”. 
• III miejsce – Gaja Gogolewska, 

„Zuzia, lalka nieduża”. 
• Wyróżnienie – Gaja Olech-

nowska, Ignacy Branach i Nat-
haniel Świć, „Każdy ma jakie-
goś bzika”. 
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Nagroda specjalna Ambasady 
RP w Brukseli: 
• Krystian Kulesza, „Dziś idę wal-

czyć, Mamo”. 
• Maksymilian Parzonko, „Jak 

gdyby nic”. 

Kategoria wiekowa 11-16 
• I miejsce – Jakub Cardyn, 

„Kamień z napisem love”. 
• II miejsce – Monika Wińska, 

„Moje jedyne marzenie”. 
• III miejsce – Zuzanna Kuflińska, 

„Zachodźże słoneczko”. 
• Wyróżnienie – Jonatan Kędrak 

i Aleksander Sałek, „Takie ład-
ne oczy”. 

Po zakończeniu części konkurso-
wej na publiczność festiwalową 
czekała niespodzianka – wspania-
ły i wzruszający recital Krzysztofa 
Antkowiaka, podczas którego ar-
tysta zagrał utwory z jego najnow-
szej płyty „Zostanie mi muzyka”. 

Na koniec nie mogło zabraknąć 
największego hitu dziecięcych 
lat artysty, piosenki „Zakazany 
owoc”. Na to czekali wszyscy. Już 
po pierwszych nutkach publicz-
ność śpiewała głośniej niż zapro-
szona gwiazda. 

Powtarzające się bisy, spontanicz-
ność artysty oraz jego wspaniały 
kontakt z publicznością wpro-
wadził prawdziwy festiwalowy 
nastrój. Dla biorących udział w 
festiwalu dzieciach profesjonalny 
występ gwiazdy zrobił ogromne 
wrażenie. Muzyka na żywo, bez-
pośredni kontakt z ar-
tystą, muzyczne głębo-
kie przeżycia zostaną 
na długo w ich pamięci. 

Dzięki uprzejmości, 
życzliwości i wielkim 
sercom sponsorów i 
wielu zaangażowanych 

w projekt osób, wszyscy mogli cie-
szyć się perfekcyjnie przygotowa-
nym festiwalowym popołudniem. 

Wyjątkową niespodziankę przygo-
towała także restauracja „Pizzeria 
DA Toto”, organizując uroczystą 
kolację dla szczególnego gościa, 
Krzysztofa Antkowiaka oraz 
członków jury Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Gandawie. 

Do zobaczenia na kolejnym przy-
szłorocznym Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Gandawie. Czas zacząć 
przygotowania! 
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 Oto Ja – Narcyz się nazywam 
Choć początki są cudowne, a relacja we wstępnej fazie przypomina bajkową, to życie 
z narcyzem prędzej czy później przerodzi się w koszmar. Bo człowiek cierpiący na 
narcystyczne zaburzenia osobowości to w jakimś sensie sprzedawca marzeń z ogrom-
nymi zdolnościami do oczarowywania innych. 

Problem jest tylko taki, że u nar-
cyza za słowami nie stoją czyny. 
Ktoś taki zastępuje rzeczywistość 
fantazjami o wielkim sukcesie i 
uwielbieniu. Tworzy własne le-
gendy, przeinacza fakty tak, aby 
wyolbrzymić swoje sukcesy, a 
pomniejszyć wartość innych po 
to, aby ochronić swoją fałszywie 
wysoką samoocenę. 

Narcyz jest przekonany o tym, 
że będąc lepszym od innych, bę-
dąc kimś szczególnym i wyjąt-
kowym zasługuje na specjalne 
ulgi, przywileje oraz na specjalne 
traktowanie. A zaczyna się bardzo 
niewinnie. Od drobnych i prawie 
niezauważalnych manipulacji, na 
które prawie każda kobieta, będą-
ca w początkowej fazie zakocha-
nia, przymknie oko, uznając je za 
nic nieznaczące drobnostki. 

I taki jest właśnie początek kosz-
maru, jakim jest związek z człowie-
kiem o narcystycznych zaburze-
niach osobowości. Niemiła uwaga 
w stronę kelnerki, która „zbyt 
wolno pracuje” i „nie rozumie co 
się do niej mówi”, „niedouczona” 
pani w banku, lekceważące zacho-
wania w stosunku do innych jak 
gdyby nasz partner był osobą, któ-
rej należą się specjalne przywile-
je pozwalające robić wszystko, co 
mu się tylko podoba bez względu 

na konsekwencje. 

Drobne (a cza-
sem całkiem 

wielkie) kłamstwa w celu uzyska-
nia osobistych korzyści, obwinia-
nie innych przy jednoczesnym 
kryształowo czystym postrzega-
niu siebie, uznawanie wszystkich 
dookoła za głupszych od siebie, 
przeinaczanie faktów, wypieranie 
się zdarzeń czy zachowań, które 
zagrażają jego idealnemu obrazo-
wi, głębokie przekonanie, że nikt 
inny nie posiada takich zdolności 
i takiej inteligencji jak on, arogan-
cja, próżność, przesadne podkre-
ślanie swoich osiągnięć przy jed-
noczesnym umniejszaniu innych. 

Taki właśnie jest narcyz. Bez mru-
gnięcia okiem potrafi  on zastra-
szać otoczenie, aby osiągnąć to, 
czego chce i nie obchodzą go nor-
my społeczne. Zawstydza i poniża 
osoby, które mają inne zdanie niż 
on, a kiedy czuje się zraniony, ata-
kuje i nie przebiera w środkach, 
absolutnie nie liczy się z drugim 
człowiekiem. Pogardliwy, niena-
wistny, podświadomie pragnący 
kontrolować otoczenie i bliskich 
w taki sposób, aby służyli mu i do-
starczali wszystkiego tego, co jest 
mu potrzebne do życia. 

Użyje wszelkich sposobów, aby wy-
windować się ponad innych uwa-
żając, że jemu więcej się należy, 
a świat został wymyślony tylko i 
wyłącznie po to, aby być na jego 
usługach. 

Narcyz nie musi przy tym być obce-
sowy czy chamski, wręcz przeciw-
nie. Osoby cierpiące na zaburzenia 
narcystyczne potrafi ą być niezwy-
kle czarujące, charyzmatyczne i w 
jakimś sensie przyciągające uwa-

gę, a już szczególnie uwagę osób o 
tak zwanej osobowości zależnej (o 
niskim poczuciu własnej wartości, 
uległe, niepewne swojego zdania, 
obawiające się odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje). 

Kontakt z narcyzem jest bolesny, a 
im dłużej trwa relacja, tym gorzej 
dla ofi ary złapanej w jego sidła. I 
tak, po początkowym zachwycie 
urokiem i nieodpartym czarem 
narcyza, jego partner w dość 
krótkim czasie zaczyna odczuwać 
skutki i psychiczne zniszczenia 
wynikające z obcowania z nim. 
Szantaż emocjonalny, zastrasza-
nie, stosowanie przemocy (szcze-
gólnie tej, której z zewnątrz nie 
widać, w białych rękawiczkach) 
to jego specjalność. Dopuści się 
on wszystkiego, aby mieć władzę 
nad swoim partnerem. 

Osobowości narcystyczne nie do-
świadczają własnych uczuć, z za-
łożenia świat uczuć i emocji jest 
im całkowicie obcy (poza jednym 
uczuciem, czyli zachwytem nad 
samym sobą), nie mają w związ-
ku z tym możliwości skonfronto-
wania się z rzeczywistością, przez 
co bliska osoba nie jest w stanie 
do narcyza dotrzeć mimo często 
rozpaczliwych i usilnych starań. 

Narcyz bowiem tym się różni od 
nie-narcyza, że brakuje mu autore-
fl eksji nad swoim zachowaniem i 
empatii. W zasadzie jedyne, czego 
oczekuje to potwierdzania własnej 
wartości i jeśli w relacji dojdzie do 
zderzenia dwóch światów, czyli wy-
imaginowanego świata narcyza i 
realnego świata jego partnera, to 

Drobne (a cza-
sem całkiem 
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w związku zaczyna dochodzić do 
przemocy. Przemocy w szerokim 
rozumienia tego słowa: emocjonal-
nej, werbalnej, ekonomicznej czy 
fizycznej. 

Narcyz bowiem nie jest w stanie 
przerobić negatywnych emocji 
na swój temat i nigdy do takiej 
konfrontacji nie dopuści, nawet 
jeśli będzie to dla niego oznacza-
ło terroryzowanie i zastraszanie 
bliższego i dalszego otoczenia, 
aby podtrzymać nienaganny (i 
nieprawdziwy zarazem) obraz na 
swój własny temat. 

Osobowości narcystyczne to nie-
zwykle ksobni i egocentryczni 
ludzie. Zniszczą każdego, kto bę-
dzie próbował ich skonfrontować 
z niemiłą dla nich prawdą. A mia-
nowicie z tym, że poczucie własnej 
wartości, tak usilnie przez nich 
podtrzymywane, jest jak napom-
powany balon, który jest pusty w 
środku. Bo zwróćmy uwagę na to, 
na czym wartość narcyza się opie-
ra. Otóż opiera się ona na jego mi-
sternym i nieustannym kreowaniu 
się na człowieka sukcesu, na czło-
wieka pełnego cnót wszelakich i 
wysokich wartości moralnych, co 
oczywiście nie ma absolutnie nic 
wspólnego z prawdą. 

Narcyz bowiem nie ma stałego 
wewnętrznego poczucia własnej 
wartości i stąd wszystkie jego ma-
nipulacje, kłamstwa i przemocowe 
zachowania. Jest przy tym ostat-
nią osobą, która by uważała, że 
potrzebna jest mu jakakolwiek te-
rapia czy pomoc psychologiczna. 

A nawet jeśli się już tak zdarzy, 
że narcyz trafi do gabinetu spe-
cjalisty, to najczęściej po to, aby 
zdominować psychologa, a przy 
pierwszej próbie wyjaśnienia jego 
problemu kontakt ze specjalistą 
zostaje przerwany. Zwykle nagle 
i gwałtownie. 

Narcyz musi bowiem wszelkimi 
sposobami podtrzymać swoją po-
zornie wysoką samoocenę. Często 
przychodzi do gabinetu psycholo-
ga tylko po to, aby powiedzieć, że 
to mąż czy żona są źródłem wszyst-
kich problemów. Patologiczne de-
precjonowanie osoby, z którą jest 
się w miłosnej relacji, obwinianie 
wszystkich dookoła (wszyscy są 
winni, ja natomiast jestem per-
fekcyjny i do tego jeszcze pokrzyw-
dzony) to wręcz książkowa reakcja 
narcyzów. 

Co gorsza, narcyz w to naprawdę 
wierzy i czuje się przez psychologa 
zaatakowany. Usilnie domaga się, 
aby psycholog stanął po jego stro-
nie. Stąd praktycznie niemożliwe 
jest, aby do niego dotrzeć i przebić 
się przez skorupę, gdyż narcyz nie-
ustannie się broni, często ucieka-
jąc się do obrony przez atak. 

A czy narcyz jest zdolny pokochać 
kogokolwiek oprócz siebie? I czy 
w ogóle wie, co to znaczy kochać? 
Jednym z podstawowych składni-
ków miłości jest akceptacja siebie 
i drugiego człowieka, a narcyz 
akceptuje tylko swój idealny, wy-
imaginowany i kompletnie nierze-
czywisty obraz siebie. Nie jest on 
zdolny do miłości własnej, a co 
dopiero do miłości, którą mógłby 
ofiarować drugiemu człowiekowi. 

Osoby narcystyczne noszą w so-
bie potrzebę miłości, ale jeśli nie 
skonfrontują 
się z własnymi 
uczuciami (a już 
wiemy, iż w ich 
wypadku jest to 
niezwykle trud-
ne), to tak na-
prawdę nie mo-
gą ich używać. 
Będąc całkowi-
cie odciętymi 
od emocji moż-
na powiedzieć, 

że nie mają ani jak, ani czym ko-
chać. Nie są w stanie i nie mają 
jak wejść w bliską relację. Sam już 
fakt bliskości jest dla nich w pew-
nym sensie nie do wytrzymania. 

Bliskość bowiem narcyzowi ko-
jarzy się z cierpieniem i bólem, a 
tego on za każdą cenę będzie uni-
kał. Na zagrywki i manipulacje 
narcyza z pewnością nie nabiorą 
się osoby, które mają bardzo dobry 
kontakt ze swoimi uczuciami, oso-
by asertywne i o wysokiej samo-
ocenie. Ponieważ w kontakcie z 
narcyzem bardzo często odczuwa 
się wewnętrzny niepokój, to osoby, 
które są w dobrym kontakcie z sa-
mymi sobą, niemalże natychmiast 
mają poczucie, że w tej relacji coś 
nie gra, prawidłowo odbierając w 
sposób pozawerbalny negatywne 
komunikaty wysyłane przez nar-
cyza. 

Jeśli natomiast my sami nie mamy 
ze sobą kontaktu, to taki narcyz 
spokojnie nas wyprowadzi w pole 
i zmanipuluje. Osoby o osobowo-
ści zależnej, delikatnej, wrażliwej 
wychodzą niestety z relacji z nar-
cyzem całkowicie poranione i psy-
chicznie zniszczone. Wychodzą z 
tej relacji z własnym bardzo obni-
żonym poczuciem własnej warto-
ści, z poczuciem bycia kimś całko-
wicie bezwartościowym. Czują się 
wyżęte z życiowej radości i energii. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog
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Edukacja to… relacja
Jak co rano, w sobotę, tuż po przebudzeniu zaczyna się krząta-
nina. Już od 8.00. fruwają zeszyty, podręczniki oraz przybory 
szkolne, gorączkowo przygotowywane jest drugie śniadanie. A 
wszystko po to, aby być gotowym na czterogodzinne zajęcia w 
doskonałym towarzystwie zmotywowanych kolegów i koleżanek 
oraz zawsze sympatycznych nauczycieli uśmiechniętych i sko-
rych do życzliwej rozmowy. Bo właśnie dialog jest najistotniejszy 
w relacji, a dobra komunikacja zaczyna się od wspólnego celu 
oraz wzajemnego  szacunku.

Szkoła marzeń
Indywidualne podejście do ucznia, 
ciekawe i różnorodne projekty od 
lat zachęcają oraz rozwijają dzieci 
i młodzież do wysiłku przycho-
dzenia do szkoły w środowe po-
południa lub sobotnie poranki. 
Edukacja w takiej szkole to znacz-
nie więcej niż przekazywanie i 
przyswajanie wiedzy. Podejście 
do kształcenia jest tu zupełnie 
inne niż w tradycyjnej szkole, a 
nauczyciele zwracają dużą uwagę 
na inne, choć wciąż najważniej-
sze, elementy procesu uczenia 
się.  Duży nacisk kładzie się na 
kluczowe umiejętności społeczne 
rozwijane poprzez proponowane 
zajęcia z języka polskiego, a są to: 
asertywność, komunikatywność, 
rozwiązywanie konfliktów, logicz-
ne myślenie, kreatywność i wiele 
innych.

Ponadto, aby wszystkie dzieci i 
młodzież czuli się ‘na luzie’ two-

rzona jest bezpieczna przestrzeń, 
w której można się nie tylko uczyć, 
lecz rozwijać się pod względem 
emocjonalnym, społecznym i du-
chowym, nawiązywać przyjaźnie, 
a także po prostu dobrze spędzać 
czas. 

Drama czyli teatralne 
wariacje szkolne
Komunikacja społeczna pro-
wadzona w szkole bije wszelkie 
rekordy popularności wśród 
uczniów. Dlaczego to takie fajne 
zajęcia? Ponieważ na lekcjach 
wykorzystuje się ‘dramę’, czyli w 
głównej mierze spontaniczność 
oraz chęć do aktywnego działania 
i zabawy. Intuicyjne zachowania 
naśladowcze nabierają tu celowe-
go i zorganizowanego charakteru. 
Dzięki zbliżeniu się w nauczaniu 
do oczekiwań dzieci i młodzieży 
łatwiej jest wzbudzić ich zaintere-
sowanie i przekazywać założone 
treści. Dlatego istotne jest tu wy-

dobywanie i pokazywanie ucznio-
wi jego możliwości psychicznych, 
fizycznych i społecznych, bardzo 
ważnych dla funkcjonowania w 
otaczającym go świecie.

Drama pomaga kształcić lub do-
skonalić: wrażliwość, umiejętność 
rozmowy o uczuciach i wewnętrz-
nych przeżyciach oraz lękach, 
kłopotach, radościach. Dzięki dra-
mie dzieci i młodzież mają okazję 
uświadomić sobie własną indywi-
dualność przy jednoczesnym po-
szanowaniu odrębności innych. 

Na zajęciach nie da się często prze-
widzieć zachowania uczestników, 
a prowadzący musi odpowiednio 
reagować na zaskakujące go sytu-
acje, posługując się tylko własną 
intuicją. Cały urok dramy polega 
na jej nagłych zwrotach, które 
przydają atmosfery tajemniczo-
ści. A to przecież uczniowie lubią 
najbardziej.
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Nauka w rytmie 
swinga…
Od dawna wiadomo, że 
nauka muzyki idzie w pa-
rze z lepszymi wynikami 
w nauce, a dzieci grają-
ce na instrumentach nie 
tylko łatwiej i skuteczniej 
uczą się matematyki lub 
czytania, ale mają więk-
szą odwagę społeczną. 
Dlaczego tak się dzieje? 
Silny wpływ muzyki na 
mózg fascynuje naukow-
ców od lat. Badania wyka-
zują, że muzyka oddziałuje na nas 
od pierwszych chwil życia. W prze-
ciwieństwie do innych dziedzin 
nauki czy aktywności, muzyka ak-
tywizuje wszystkie partie mózgu 
i stymuluje powstawanie w nim 

fal odpowiedzialnych za 
poczucie spokoju i kon-
centracji. Dodatkowo, 
muzyka wpływa na ludzi 
przez całe życie, co m.in. 
udowodnił słynny psy-
cholog muzyczny Edwin 
Gordon.

Stąd specjalnie skro-
jony na miarę projekt 
Preludio, który pozwala, 
aby muzyka, śpiew oraz 
rytmika dopełniała edu-
kacji dzieci i młodzieży. 

Centrum Kultury i Języka 
Polskiego – Daskalia vzw orga-
nizuje wspólne projekty eduka-
cyjno-kulturalne, a szczególna 
uwaga skierowana jest na zajęcia 

językowe dla dzieci i młodzieży. 
Po ośmiu latach działalności spo-
łecznej centrum wolontariusze, 
nauczyciele, rodzice oraz społecz-
ność uczniowska mają się czym 
pochwalić.
Polska Szkoła im. Marii Skło-
dowskiej-Curie, polska biblioteka, 
szkoła muzyczna - Preludio, przed-
stawienia teatralne, warsztaty ro-
dzinne, konkurs Joteyka oraz kon-
ferencje naukowe to z pewnością 
od lat wizytówka Daskalii.

www.daskalia.eu

                                         Grupa Rekonstrukcyjna Pierwszej Dywizji Pancernej „Antwerpia”

                                       Grupa powstała po to, aby żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka,
                                       którzy walczyli za Naszą i Waszą wolność, byli wiecznie żywi w naszych sercach 
                                       i umysłach poprzez propagowanie ich historii. 

Bierzemy aktywny udział w uroczystościach związanych z wyzwalaniem spod okupacji miast we Francji, Królestwie 
Belgii i Niderlandach. Wysuwamy inicjatywy, np. w postaci wystaw, związane z działaniami Polaków podczas II wojny 
światowej. Organizujemy zajęcia, dla najmłodszych i nie tylko, poświęcone 1 Dywizji Pancernej. Wraz z członkami 
pokrewnych stowarzyszeń działamy też w Polsce. 
Zaszczytem jest dla nas oddawanie czci bohaterom, co z przyjemnością czynimy jako organizacja non profi t. 

Zainteresowanych przystąpieniem do Grupy i poznaniem nowych ciekawych ludzi zapraszamy do napisania 
na nasz adres: info @rg1eppanc.be 
lub na FB: Grupa Rekonstrukcyjna Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej „Antwerpia”. 

Obchody 76-lecia wyzwolenia Belgii, 2020 r. Urodziny kpt. J. Brzeskiego 2020 r. 
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Gdy czujesz się ciężko  
po jedzeniu… 
Kiedy zasiadamy do suto zastawionego wigilijnego stołu, nie odmawiamy sobie skosz-
towania wszystkich potraw. Nie zwracamy uwagi na pochłonięte kalorie. Spędzamy 
długie godziny jedząc dania pełne tłuszczów, cukrów prostych i popijamy wszystko 
słodkimi napojami czy alkoholem. Do kawy jest deser: próbujemy świątecznego tor-
tu, sernika mamy i makowca od cioci. 

Na końcu tego łańcucha są dole-
gliwości żołądkowo-jelitowe wy-
nikające z przejedzenia: zgaga, 
mdłości, bóle brzucha, wzdęcia, 
zaparcia. Co powoduje te wszyst-
kie niechciane dolegliwości? 

Nadmierne świąteczne (i nie tylko) 
objadanie się powoduje zaleganie 
dużych ilości treści pokarmowych 
w jelitach. W wyniku tego docho-
dzi do namnażania się bakterii w 
przewodzie pokarmowym, a te są 
przyczyną powyższych objawów 
towarzyszących przejedzeniu. 

Podłożem problemów z trawie-
niem są tłuste potrawy bogate w 
cukry z małą ilością błonnika. Im 
posiłek większy oraz bogatszy w 
białko i tłuszcze, tym dłużej zosta-
je w żołądku, ponieważ potrzebna 
jest większa ilość soków trawien-
nych. 

Duże ilości jedzenia „wrzucane” 
do żołądka w krótkim czasie pro-
wadzą do wytwarzania dużych ilo-
ści soku żołądkowego, co z kolei 
prowadzi do cofania się nadtra-
wionego pokarmu do przełyku i 
powstawania zgagi. 

Zgaga objawia się: bólem i piecze-
niem w klatce piersiowej na wyso-
kości mostka bądź w nadbrzuszu. 
Charakterystycznym objawem 
zgagi są też kwaśne lub gorzkie 
odbijania. Po przejedzeniu mamy 
wrażenie, że żołądek zaraz pęknie, 
brzuch jest wzdęty, obolały, czuje-
my nagromadzone w jelitach gazy 

i jesteśmy ospali. Czasami może 
wystąpić biegunka lub zaparcie. 

Oto kilka prostych i 
skutecznych domowych 
rozwiązań zarówno dla 
dorosłych, jak i dzieci. 
Ale uwaga! W przypadku pogor-
szenia się stanu zdrowia bądź do-
legliwości trwających dłużej niż 
2 dni, należy zasięgnąć porady 
lekarza. 

• Ból brzucha niweluje terapia 
ciepłem (okład z termoforu, cie-
pły ręcznik, ciepła kąpiel – ma 
na mięśnie działanie rozkurcza-
jące). 

• Zgaga ustąpi, gdy żujemy bez-
cukrową gumę (zwiększa się 
produkcja śliny, dzięki czemu 
neutralizowane są kwasy w żo-
łądku), lub wypijemy roztwór 

z sody oczyszczonej (łyżeczkę 
proszku rozpuść w 1/3 szklan-
ki letniej wody – zobojętni to 
kwasy w żołądku). 

• Zamiast kolejnej porcji świą-
tecznego tortu zjedz mus owo-
cowy z agarem. Zawiera mniej 
kalorii i korzystnie wpływa na 
pracę układu pokarmowego. 

• Rusz się od stołu! Długi spa-
cer działa zbawiennie: przesta-
jemy uciskać żołądek, poprawia 
się krążenie w układzie trawien-
nym. Kilka minut spaceru przy-
niesie poprawę samopoczucia. 
Może Pasterka o północy nie 
jest takim złym pomysłem? 

• W przypadku wzdęć masuj 
brzuch delikatnymi okrężnymi 
ruchami. 

• Gimnastyka brzucha. W pozycji 
stojącej zrób wdech i wydech, a 
następnie na bezdechu wciągnij 
na chwilę brzuch. Puść, ode-
tchnij i powtórz ćwiczenie kilka 
razy. Jeśli podczas gimnastyki 
brzucha czujesz, że pokarm 
przemieszcza się do przełyku, 
udaj się najpierw na spacer, po-
tem wrócić do ćwiczenia. 

• Krążenie w jelitach i popra-
wę trawienia zapewni JEDNA 
lampka czerwonego wina lub 
JEDNA pięćdziesiątka  wód-
ki z pieprzem bądź gorzkiej żo-
łądkowej. 

• Kubek gorzkiej gorącej herbaty 
– czarnej, czerwonej lub zielo-
nej. Warto dodać odrobinę im-
biru (naturalny środek na wy-
mioty i nudności) bądź szczyptę 
cynamonu. 
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Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa
AZ Rivierenland Rumst 

• Ciepły kompot z suszonych 
owoców złagodzi dolegliwości 
trawiennie. 

• Przy przejedzeniu UNIKAMY 
zimnych soków, deserów i na-
pojów gazowanych (prowadzą 
do skurczu jelit i nasilają dole-
gliwości). 

• Napar z  mięty pieprzowej 
(zwiększa wydzielanie żółci 
i soku żołądkowego, co ułatwia 
trawienie oraz przyswojenie po-
karmów). 

• Inną rośliną, która przynosi 
ulgę podczas przejedzenia jest 
mniszek lekarski – (popularny 
mlecz), z którego pijemy napar 
lub syrop. 

• Mikstura z octem jabłkowym 
– łyżkę stołową winnego octu 
jabłkowego zalać w szklance 
ciepłą przegotowaną wodą; 
można dodać odrobinę miodu 
i wypić (regulacja poziomu cu-
kru we krwi, spalanie tłuszczu, 
detoksykacja organizmu, doda-
je energii i działa alkalizująco). 

• Napar z  rumianku lub  dziu-
rawca czy pokrzywy działa roz-
kurczowo i pomaga pozbyć się 
uczucia ciężkości. 

• Przy wzdęciach i gazach sięgaj 
po napar/herbatkę z owoców ko-
pru włoskiego, kminku lub su-
szonego/świeżego majeranku. 

• Zgagę złagodzi napar ze świe-
żego imbiru, cynamonu, prawo-
ślazu lekarskiego lub melisy, 
anyżu, kardamonu (zalej dany 
składnik gorącą wodą odstaw 
na 10 minut i wypij) lub szklan-
ka ciepłego mleka. 

• Objawów przejedzenia można 
pozbyć się pijąc powoli, mały-
mi łykami wodę niegazowaną 
z miętą czy cytryną, imbirem 
bądź sok z aloesu. 

• Łyżkę mielonego lnu zalej w 
kubku gorącą wodą i odstaw 
pod przykryciem na 15 minut. 
Lniany kisiel likwiduje zgagę i 
pobudza przemianę materii. 

• sok z marchewki, rzodkiewki, 

ogórka i buraka – warzywa te 
posiadają odczyn zasadowy 
– zneutralizują kwaśną treść 
pokarmu, który cofa się w pro-
cesie zgagi. 

W przypadku biegunki 
pomocne są: 
• Gorzka czekolada – kakao w 

niej zawarte hamuje wydziela-
nie wody do światła jelita. 

• Banany – mają wysoką zawar-
tość potasu i zmniejszają ryzyko 
odwodnienia organizmu. 

• Sok z jagód/ borówek lub mro-
żone/suszone owoce jagód, na-
lewka jagodowa czy jagodowe 
konfitury. Preparaty zawiera-
jące ekstrakty z tych owoców 
zmniejszają przepuszczalność 
błon śluzowych i rozprawiają 
się szybko z biegunką a to za 
sprawą występujących w nich 
garbników, które posiadają wła-
ściwości przeciwzapalne, ścią-
gające i bakteriobójcze. 

• Mąka ziemniaczana w postaci 
kisielu, budyń. 

• Spożywanie płynów wielo-
elektrolitowych, izotonicznych 
zawierających glukozę (uzu-
pełnia się nie tylko wodę, ale 
też sód czy potas, które są nie-
zbędne dla prawidłowej pracy 
organizmu, a także cukry, które 
zwiększają wchłanianie wody 
w kosmkach jelitowych). Oshi, 
Isostar, Aquarius. 

• Krem z gotowanych warzyw z 
przewagą marchwi, gotowane 
ziemniaki. 

• Gotowany ryż. 
• Sucharki lub czerstwa bułka. 

Można też wybrać się do 
apteki, gdzie dostępne 
są leki bez recepty: 
1. Wspomagające trawienie – 

Ulgix, Raphacholin, Travisto, 
Verdin Complexx, Karczoch – 
tabletki, krople. 

2. Na zgagę – Gaviscon, Esoxx, 
Ranigast, Maalox (saszet-

ki), Manti, Rennie (tabletki), 
Zantac, Neutricid, Pepcidac. 

3. Na wzdęcia – Espumisan, sime-
ticon, iberogast, ulgix, smecta 
Gas (leki dostępne praktycznie 
w każdej formie). 

4. Zaparcia – Movicol, Duphalac, 
Forlax, Macrogol (głównie w po-
staci proszku w saszetkach do 
rozpuszczenia w szklance wody, 
bądź pod postacią płynną goto-
wą do zażycia). 

5. Biegunka – Smecta, Imodium*, 
Loperamid*, Stoperan*, węgiel 
aktywowany (* – nie podawać 
dzieciom poniżej 6 roku życia). 
Substancje do rozpuszczenia 
w wodzie, które nawodnią or-
ganizm: Orsalit, Litorsal, Oryal 
Max. 

Niech nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia niosą ze sobą wiele 
radości i refleksji dotyczących 
minionego okresu. 

Życzę Świąt rodzinnych, ciepłych, 
przepełnionych magią wigilijnej 
nocy. 

Niech 2022 rok przywróci nam 
wszystkim harmonię codzienne-
go życia. 
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 Medytacja, czyli potęga spokoju… 
Wszystko, na czym skupiamy uwagę, jest przedmiotem naszej medytacji, która przy-
nosi kilka długotrwałych korzyści, takich jak: poprawa jakości snu, zmniejszenie 
stresu czy poprawa koncentracji. 

Medytacja to trening umysłu za-
wierający elementy relaksacji, 
skupienia i świadomości. Jest pro-
cesem, który potrzebujemy wyćwi-
czyć, podobnie jak inne umiejęt-
ności. Nie wystarczy medytować 
raz przez kilka godzin. Należy 
stopniowo rozwijać tę praktykę, 
stosując ją kilka razy w tygodniu, 
a efekty na pewno się pojawią. 

Medytując, oczyszczamy umysł 
z niepotrzebnych myśli, robiąc 
miejsce na nowe, bardziej pozy-
tywne i kreatywne. Pozwalamy 
przepływać naszym myślom, 
przyglądamy się im, ale nie oce-
niamy. Sam proces nie jest łatwy, 
ponieważ często pojawiają się w 
naszej głowie myśli, które wywołu-
ją napięcie. Jest to jak najbardziej 
normalne i stanowi część trenin-
gu naszego umysłu. 

„Umysł jest czymś, co zdecydowa-
nie można zmienić, a medytacja 
oznacza jego zmianę”.
Dalajlama 

Celem medytacji jest budowa-
nie bardziej harmonijnego życia, 
lepszego zrozumienia siebie i in-
nych. Uwalniamy nasz umysł od 
zmartwień, które niekorzystanie 
odbijają się na naszym zdrowiu i 
psychice, a także niejednokrotnie 
pociągają za sobą trudno-
ści w róż- nych sferach 

naszego 
życia. 

Istnieje kilkanaście rodzajów tech-
nik medytacyjnych i każdy z nas 
jest w stanie znaleźć taką, która 
okaże się odpowiednia. Warto 
poszukać czegoś dla siebie, ponie-
waż dzięki medytacji mamy wpływ 
na nasz samorozwój i uczymy się 
wyciszania emocji, co również ma 
bardzo dobry wpływ na nasze ży-
cie. Na początek możemy wybrać 
metodę, która skupia uwagę na 
oddechu. Wystarczy usiąść i skon-
centrować się na swoim ciele i od-
dechu. Zatrzymać się. Pozwolić so-
bie na bycie z doznaniami w ciele 
oraz myślami takimi, jakie są. 

Kilka wskazówek, 
jak medytować: 
1. Postawa ciała: możesz medyto-
wać w pozycji siedzącej na ziemi, 
poduszce lub krześle. Ważne, żeby 
kręgosłup był wyprostowany – od 
dolnej części pleców aż po szyję. 
2. Pora: najlepiej jest medytować 
rano, zaraz po przebudzeniu, ma 
to bowiem pozytywny wpływ na 
cały twój dzień. 
3. Miejsce: znajdź dla siebie takie 
miejsce, w którym nic cię nie roz-
prasza. Najlepsza jest cicha i upo-
rządkowana przestrzeń. 
4. Czas: najlepiej jest zacząć od 1 
minuty i z każdym dniem zwięk-
szać czas o kolejną 1 lub 2 minuty. 

„Kiedy nie umiemy odnaleźć spo-
koju w sobie, to bezużyteczne szu-
kać go na zewnątrz’’. 
François de La Rochefoucauld 

Medytacja przynosi trwałe 
efekty, gdy praktykowana 

jest codziennie. Dzięki wła-
ściwemu podejściu – czyli 

ciekawości efektów, 

uczynisz ją regularną praktyką. 
Osoby, które nauczyły się medy-
tować, doświadczają świata o wiele 
głębiej, bardziej wyraziście, bo nie 
myślą o doświadczeniach przez 
pryzmat dawnych emocji i obra-
zów, tylko patrzą na świat bardziej 
wielowymiarowo. 

Medytacja to bardzo rozbudowa-
na technika relaksu. Jeśli dopiero 
zaczynasz swoją przygodę z medy-
tacją, warto jest zapoznać się z jej 
technikami: 

Medytacja uważności – ten ro-
dzaj polega na byciu świadomym 
wszystkich otaczających nas 
dźwięków czy zdarzeń. Należy 
pozwolić na swobodny przepływ 
myśli, rejestrując wszystko, ale 
bez skupiania się. W ramach 
medytacji uważności wymienia 
się dwa typy: satipatthana oraz 
mindfulness. Satipatthana rozwi-
ja uważność i opiera się na czte-
rech filarach, czyli ciele, uczu-
ciach, świadomości i zjawiskach 
umysłu. Mindfulness natomiast 
jest buddyjską techniką, w której 

zmartwień, które niekorzystanie 
odbijają się na naszym zdrowiu i 
psychice, a także niejednokrotnie 
pociągają za sobą trudno-
ści w róż- nych sferach 

naszego 
życia. 

minuty i z każdym dniem zwięk-
szać czas o kolejną 1 lub 2 minuty. 

„Kiedy nie umiemy odnaleźć spo-
koju w sobie, to bezużyteczne szu-
kać go na zewnątrz’’. 
François de La Rochefoucauld 

Medytacja przynosi trwałe 
efekty, gdy praktykowana 

jest codziennie. Dzięki wła-
ściwemu podejściu – czyli 

ciekawości efektów, 
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obserwuje się doświadczenia oraz 
wrażenia zewnętrzne i wewnętrz-
ne. 

Medytacja mantry – mantra to 
słowa powtarzane na głos pod-
czas medytowania. Uwagę skupia-
my na wydawanych przez siebie 
dźwiękach. Ćwiczenia jogi rów-
nież wykorzystują tę metodę, wy-
dając dźwięk „OM”. Wytwarzając 
wibracje, bardziej skupiamy się na 
dźwięku. 

Medytacja koncentracji – prze-
znaczona dla osób, które mają 
kłopot z całkowitym wyciszeniem 
umysłu. Dlatego należy wybrać i 
skoncentrować swoje myśli na 
konkretnym dźwięku, przedmio-
cie czy mantrze. Można wykorzy-
stać muzykę relaksacyjną, która 
może okazać się pomocna w me-
dytacji. 

Medytacja duchowa – w tej me-
dytacji nawiązuje się kontakt z 
Bogiem. Należy wyciszyć umysł 
i ciało, a następnie skupić się na 
nurtującym nas problemie czy 
pytaniu. 

Medytacja w ruchu – ten rodzaj 
medytacji wiążę się z wykonywa-
niem płynnych oraz powtarzają-
cych się ruchów ciała. Najpierw 
należy zamknąć oczy oraz wsłu-
chać się w swój oddech. Potem 
medytujący rozpoczyna delikatne, 
płynne ruchy górnej części ciała. 
Można kołysać się na lewo oraz 
prawo, bądź wykonywać okrężne 
ruchy całego tułowia. Podczas tej 
medytacji myśli skupiają się na 
ruchu ciała, zamiast na myślach 
czy otaczających nas dźwiękach. 

Medytacja oczyszcza nas z nega-
tywnych myśli i emocji oraz poma-

ga podejmować lepsze decyzje w 
ciągu dnia. Dzięki temu łatwiej jest 
nam rozpoznać szkodliwe przeko-
nania i nawyki oraz zmieniać je na 
lepsze. 

Barbara Giza-Parcz 
Instytut Języka i Kultury 

Polskiej w Gandawie
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 Książka na dziś 
Idealny prezent świąteczny 
Poszukując prezentów na święta, nie zapominajmy o książkach, które spra-
wią o wiele więcej radości, niż kolejna niepotrzebna rzecz. 

Wybierając tytuł, warto przejrzeć listę bestsellerów – każda 
księgarnia internetowa przygotowuje takie zestawienia pod 
koniec roku. Na podstawie takiej listy z łatwością dobierze-
my książki najlepiej pasujące do osoby, której sprawiamy 
taki prezent. 

Literatura dla pań 
(według babski świat.com.pl) 
W 2021 roku pięć najlepiej sprzedających się książek to: 
• Katarzyna Grochola – „Zjadacz czerni 8” 
• Nina Majewska – „Kłamstewka” 
• Natasza Socha – „Zaczarowane” 
• Magda Majcher – „Mocna więź” 
• Kasia Nosowska – „Powrót z Bambuko” 

Literatura dla panów 
Jeżeli chodzi o literaturę dla panów, są duże rozbieżności. 
Często powtarzają się te same nazwiska i tytuły w zmie-
nionej kolejności. 
• Szczepan Twardoch – „Pokora” 
• Zygmunt Miłoszewski – „Kwestia ceny” 
• Rafał Pacześ – „Grube wióry” 
• Przemysław Piotrowski – „ Krew z krwi” 
• Remigiusz Mróz – „Przepaść” 

Literatura dziecięca 
Już po raz dwudziesty ósmy zostały przyznane nagrody Literackie imienia 
Kornela Makuszyńskiego w kategorii literatura dziecięca. 

• Pierwsze miejsce zajął Jan Bliźniak z książką „Śrubek i tajemnice 
Maszynerii”. 

• Wyróżnienia trafi ły do Joanny Jagiełło za książkę, „Urodziny” 
oraz Krzysztofa Kochańskiego za „Selfi e ze stolemem”. 

• Nagroda czytelników powędrowała do Katarzyny Kozłowskiej za 
utwór 
„O Kurku, który chciał zostać papugą”. 

Polecam, 
Agnieszka Buniowska 

„O Kurku, który chciał zostać papugą”. 
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Słowo o byle czym 
Nauczyciel z pobliskiej szkoły i ga-
jowy, zaniepokojeni nieobecnością 
baby w gospodarstwie, zapukali 
do jej drzwi. 

U drzwi baby 
Dopiero po groźbie wyważenia 
drzwi usłyszeli: 
– Nie ma mnie doma, no i godać 
nie bede, bo głupio baba ze mnie. 
Nic mi nie je, ino nerwa mom. 
Idźta już, a jak przyńde do siebie, 
to i wy do mnie, kiej dym z komina 
póńdzie. 
– Czy potrzeba jedzenia? 
– A może lekarz? – dodał nauczy-
ciel. 
– Moja choroba to głupizna je, a na 
to lekarstwa ni mosz ni w aptyce, 
ni za płotem. 
Gajowy spojrzał na nauczyciela, 
ten wzruszył ramionami. Obiecali, 
że wrócą, ale odpowiedział im ło-
skot jakiegoś przedmiotu, który 
odbił się od drzwi z mlaśnięciem 
sugerującym, że to mógł być ka-
losz. 

Trzy dni wcześniej 
Jak w każdy pierwszy wtorek mie-
siąca baba wyszła sprawdzić, jakie 
nowe zioła wyrosły za płotem. 

– A co to, niebo zasnute? Ale wto-
rek przychodzi, kiej kce – mruknę-
ła i odchyliła luźną sztachetę w pło-
cie. – Łoj, ale pikne ziele wyrosło. 

Akurat spadły pierwsze krople 
deszczu, więc kobieta wyjęła zza 
zapaski wyszczerbiony sierp. – To 
ino trzy garści uharatam, bo dziko 
pietruszka to może i lepsza niźli 
na rabacie. 

Szybko wróciła na przyzbę i przy-
glądała się, jak wielkie krople sie-
ką ziemię w szumie poprzetyka-
nym cichym bulgotaniem. – No, 
pora co zeżreć, bo człek jako bydle, 

tyż musi. A do pietruszki to zimio-
ki i siadłe mlyko. 

Wieczorem baba trzyma się za 
brzuch. – Łoj, żeby tak żołyndek 
boloł, siódme poty i trzęsionka? 
To zemrzeć pora? Ale kto stwo-
rom żryć zado? Niedoczekanie! 
Do śpiżarki póńde i cosik wynajde. 
Po namyśle włożyła do garnuszka 
garść węgla drzewnego i dwie łyż-
ki brązowej mazi. 
– Tero ino dwa dni to żreć i do wy-
gódki lotać. 

Nieprzystojny stwór 
W piątek już o świcie baba napa-
liła w piecu. Teraz siedziała na 
przyzbie i siorbała kawę zbożową 
z cykorią. Było słonecznie, dym z 
komina unosił się pionowo. Na 
podwórku kury i kaczki rozgrze-
bywały ziemię, a dwie dorodne 
świnie taplały się w błocie przy 
stodole. 

– Bywa, że człek z lubością sie 
taplo w gorszyj bryi, niźli świnia 
– pomyślała baba.  – Ale żeby 
stworzenie tako nieprzystojnie 
nazywać? Przecie świnia to tyla do-
brygo: szynka, golonka i smalec… 

Spojrzała na tę bardziej wypasio-
ną, potem na siekierkę wbitą w 
pieniek. Podrapała się po brodzie 
i po chwili zacisnęła chustę pod 
brodą. 
– Taa – westchnęła. Wstała, ale za-
raz usiadła, bo usłyszała narasta-

jący terkot i pojękiwanie luźnego 
błotnika. – No to sie taplaj. Co sie 
łodwlecze, to nie uciecze. 

Frasunek 
– Dzień dobry. Jak się pani czuje? 
– nauczyciel oparł skuter o płot. 
– Już wszystko dobrze? – dodał 
gajowy. 
– Przecie dym z komina wylata. 
Zachodźta, to i kawy dostanieta. 

– Co to znaczyło, że lekarstwa nie 
ma ani w aptece, ani za płotem? – 
spytał gajowy. 
– I może pani powie, co się wyda-
rzyło, żebyśmy już się nie martwili, 
dodał nauczyciel. 

– To wy o mnie frasunek mota? 
Aa, jo o wos tyż, bo… jakosiś bla-
de jesteśta. No to powim, ale pod 
tajemnicą. To mi kamieniem na 
syrcu, co sama nie udźwigne. A jak 
kto wyjawi, to mnie na sumienie 
weźnie, bo nikto już do mnie nie 
zajdzie. 
– Kamień w wodę – wyszeptał ga-
jowy. 
Nauczyciel tylko podniósł prawą 
dłoń do ust i przesunął niewidzial-
ny suwak. 
Baba rozluźniła kciukiem chustę i 
schowała dłonie pod zapaskę. 

Tajemnica 
– Jako i babka, wszyćkie kobity 
od pradziada zielarkami były i w 
pirwszy wtorek miesiunca szły do 
dzikiego ogroda za obejście zobo-
czyć, co tyż tam nowego wyrosło. 
Ino gradobicie abo pieruny jaśni-
ste zawadzić mogły, ale choroba 
to nie, bo pryndzyj by z chmury 
okowita kapała, niźli zielarka za-
chorzała. Znaczy sie poruta. 

A kiej kto we gminie zachorzał, 
babka szła zoczyć, co tam kiele 
chałupy mu wyrosło. Bo kiej chory 
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żeś, to nie wiedzieć czymu, wedle 
płota nawłoć rosnąć poczyno abo 
insze ziele, co cie wyleczyć mo. A 
kiej wisz, jakie ziele co leczy, to 
wisz, na co chory żeś. 

Jo żem we wtorek z dzikiego ogro-
da wziena ziele, co jako pietruszka 
wyglądo, a to trucizna. Blekot abo 
psia pietruszka sie zwie. 

Nauczyciel wyjął smartfon. – Tak! 
Blekot to po angielsku fool’s par-
sley, czyli pietruszka głupców… 
– Przecie żem rzekła, com głupio 
była, bo chmury słyńce zasnuły, 
dyszcz kapać począł, no i żem 
się wyśpieszyła niby dzieciok do 
memelka i trzy garści uchlastała. 

– Dlaczego w pani bożej aptece 
wyrosła trucizna? – spytał gajowy.
– I kogo miała pani otruć… – dodał 
nauczyciel. 
– Tyż prowda. Ale la mnie to nie, 
bo jo Boga chwale myślą i uczyn-
kiem. Do godania i zaniebdania 
każdy pirwszy, a kiej do czynienia 
przyńdzie, to paznokiety oglądo, 

jakoby wczora wyrosły. A la kogo 
to wyrosło… przecie to ino kwast. 

– Ta kawa to jakaś gorzka… gajo-
wy spojrzał na nauczyciela. 
– Cykorie mota, bo to przestrzeże-
nie je: człek, niby siekierka w pień-
ku, ani dobro, ani zło. Ale kiej w 
garści, to abo drwa, abo świniaka, 
abo i człeka uciuka. 

Zboże i chwasty 
– Bo jo wojne żem przeżyła, a ło-
na i głupca nauczy, że dobre, kiej 
słabe, samo sie nie wyobroni. Tako 
kiej pole samopas zostawić, to czy 
żyto wyrośnie, bo dobre, a kwasty 
same sie zniweczą, bo złe? Potymu 
łorać i kwasty pielić trza. A mia-
stowe dumajom, że ciasto na droż-
dżach rośnie, a nie zboże na polu. 

– Bo nie żeś dobry, ino durny, kiej 
dumosz: skoro jo tego nie uczynie, 
to i łon tyż nie. Ale nie znosz człe-
ka, póki nie wisz, czego łon kce. A 
łon wontrobe ci wyrwie i twojemu 
psu rzuci. Bo i czort jaśnisty przez 
człeka zło czyni. 

– Gdyby było tylko dobro, ludzie z 
nudów by wymarli, rzekł gajowy. 
– Ale człowiek musi mieć wybór, 
bo dobro bez zła nie istnieje, tak 
jak dzień bez nocy – zaoponował 
nauczyciel. 
– I nawet z ogrodu trzeba umieć 
wybierać to, co dobre – zgodził się 
gajowy. 

– Ino la kogo dobre? Bo najlepij, co 
byś tam żył, gdzie matka zrodziła. 
Wtedy żeś u siebie i swojom zie-
mie rozumisz, a łona ciebie, bo cie 
kocha jako matula dziecie swoje: 
wykarmi, wyleczy, a na koniec do 
snu utuli… No i sie nie bojać. 

– Już Platon powiedział, że strach 
jest oczekiwaniem zła – rzekł na-
uczyciel. 
– A ja wyczytałem, że największe 
zło, to tolerować krzywdę. 

– No, no, to zachodźta do mnie, bo 
gajowy, a i pon profesorz, z głupią 
babą pogodać może. 

Michał Nowacki 

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

Więcej informacji
Meer informatie

Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

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

Literatura
polska Poolse

literatuur

bib
couwelaar

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

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
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Link2Europe NV jest belgijską agencją pośrednictwa
pracy działającą na rynku od ponad 14 lat.
Obecnie poszukujemy pracowników do sektora
logistycznego i przemysłowego.
Aktualne oferty pracy na link2europe.eu

Oferujemy belgijską umowę o pracę, dobre
zakwaterowanie i możliwość wynajęcia środka
transportu.

Skontaktuj sie z nami!

+32 (0) 3 740 76 76

work@link2europe.be

Link2Europe NV jest belgijską agencją pośrednictwa
pracy działającą na rynku od ponad 14 lat.
Obecnie poszukujemy pracowników do sektora
logistycznego i przemysłowego.
Aktualne oferty pracy na link2europe.eu

Oferujemy belgijską umowę o pracę, dobre
zakwaterowanie i możliwość wynajęcia środka
transportu.

Skontaktuj sie z nami!

+32 (0) 3 740 76 76

work@link2europe.be
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